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Foreningen – dvs. administrationen – søger afløsere for to
overordnede medarbejdere, der går på efterløn. Men det er
nu slet ikke den proces, der skal kommenteres her (endnu?),

for det blander vi os jo ikke i (med mindre noget da skulle gå helt
ad Pommern til?)

Skræppebladet søger en leder – og jeg mener ikke bare den
redaktionelle på side 2! Vores nuværende redaktør – hvis
ansvarlighed har manglet i kolofonen (til alt held ikke i prak-

sis) i flere måneder, indtil en læser reagerede – er flyttet langt væk,
og der er ikke nogen i den nuværende redaktion, der kan tage
opgaven.

Redaktionen er der; men mangler en leder. Vi må altså gå til
jer, kære beboere, og opfordre til, at en af jer vil arbejde
sammen med os som leder, dvs. ansvarshavende redaktør.

Der skal være én; et blad kan ikke have en kollektiv redaktør, og
en rotationsordning er umådelig tung og upraktisk.

Beboerdemokratiet har hele tiden brug for ledere. Og det er
ikke nemt at få dem frem: poster er besværlige at få besat,
mange tør ikke stille op og er tøvende eller frygtsomme, især

overfor en tung post, tænk på hvad der sker, hvis jeg dummer mig!
Boligbevægelsen har ellers brug for både generalister og specialist-
er, og en afdelingsbestyrelse, der har personer, som kan indgå i en
ordentlig dialog og vekselvirkning, er langt bedre stillet end den,
der er frygtsom, opgivende, ligegyldig eller negativ over for for-
eningen og de ansatte.

Hver gang jeg har talt nærmere med foreningsbestyrelsen
og de ansatte, forstår jeg, at der er åbent for at forbedre
dialogen. Foreningen kan søge efter personer, der har

kompetencerne, og betale dem løn derefter. Vi andre må selv ud at
finde dem! Der er adskillige i repræsentantskabet og foreningerne,
som allerede har afsat den mængde tid, de nu en gang har at bru-
ge af. Det er altsammen helt i orden. Her søger vi ikke en til af Tor-
denskjolds soldater. Nej, vi søger Tordenskjold.

Vi mangler ikke stof; vores omfang er voksende, og vi mang-
ler heller ikke erfarne folk. Redaktionen bestiller noget og
kommer til møderne. Der er meget at støtte sig til. Det tek-

niske fungerer bare, vi har ansat folk til specialopgaverne som illu-
stration og webservice, har lige fået nyt layout og står måske foran
at udkomme fast i farver.

Med en rigtig leder som redaktør kan vi endda være endnu
mere med i den proces, der udvikler talenterne i vores
organisation. Det har den altid brug for! 

Næste nummer er om to måneder, så der er tid til at tænke
og at tage udfordringen op.
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af Bo Sigismund
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»Det var afsindigt at gå og knokle med
dem«, siger han. Det blev samtidig
begyndelsen til enden, og han fik slid-
gigt og dårlige ben.
En hel del år var han hos Brdr. Eskild-
sen i Åby. Det var en listefabrik, hvor
han gik som reparatør. Maskineriet var
ikke særlig avanceret og med kædet-
ræk. Her lavede han alt forefaldende
smedearbejde. Blandt andet lavede
han mange vogne til at køre listerne
med. En gang da han skulle skifte
gummihjulet på en vogn og havde fået
den løftet op med en donkraft, hørte
han en knasende lyd bag ved. Da røg
to-tre bunker træ ned fra en stabel. De
vejede hver over to tons. »Det er det
her med hurtighed på arbejdspladser-
ne«, siger Anders, der blev mere og
mere plaget af helbredsproblemer, fik
et nyt knæ og kom på Reva. Det sidste,
han har arbejdet med, var et fleksjob
ved Uniscrap; en virksomhed, der

modtog alle former for elektriske
apparater til genbrug.

Holmstrup
Siden følte han sig træt og har fået
dårligt hjerte. Han venter nu på før-
tidspension. Anders har imidlertid
altid været tilfreds med at bo i Holm-
strup. »Men jeg synes de har arbejdet
og arbejdet i en uendelighed  med at
reparere på det. Der har dog ikke
været så meget på det seneste, men
tidligere har der været meget«, siger
han. Han har to forslag til forbedring-
er. Huslejen er blevet for høj, og efter
hans mening burde det almene byggeri
have mulighed for at lægge lånene om
ligesom det private. »Husejere favori-
seres«, siger han. »En anden måde, vi
kunne få billigere husleje på«, fortsæt-
ter han, »var, hvis affaldet blev
behandlet mere fornuftigt. Det er alt
for dyrt med alt det affald, der ligger og
flyder. En gang stod containerne midt i

byggeriet, så var der lettere adgang til
dem, og alle kunne se, hvem der svi-
nede med affald. Ellers går det meget
godt, og der er ikke de store proble-
mer.«
Første gang, jeg mødte Anders var i
Læsehesten, hvor han kom for at bytte
bøger. Han mener Holmstrup er det
ideelle sted for en pensionisttilværelse.
»Jeg vil have et stykke jord«, siger
han.« Jeg bliver alt for tyk af at sidde
og læse hele tiden. Faktisk er jeg også
begyndt at samle flasker op ligesom
andre pensionister. I affaldskurvene
inde i byen kan man finde temmelig
mange.«

YGGDRASIL HAR SLÅET DØRENE OP
NABOSKABERNE ER FLYTTET IND I BEBOERHUSET, 

HVOR DER NU ER ÅBENT FRA MIDT PÅ FORMIDDAGEN

af Helle Hansen

I starten af november flyttede nabo-
skaberne efter 7-8 års fravær tilbage til
beboerhuset Yggdrasil på Dortesvej.
Her skal de boligsociale medarbejdere
nu fremover være med til at få sat
gang i flere aktiviteter i beboerhuset og
være med til at gøre det attraktivt for
alle beboere at komme og bruge det.
Igennem de sidste par måneder er
huset blevet rengjort, og hele 1. salen
er også blevet malet og sat i stand. Så
huset har nu et stort rum og et mindre
møderum, som lokale beboeraktivite-
ter og foreninger kan komme og låne.
Det er der allerede en lang række for-
eninger, der har sagt ja til, ligesom
Multikulturel Forening, der tidligere
har stået for huset, også fortsat har en
lang række aktiviteter i huset både for
børn og voksne.
Vil du høre mere om Yggdrasil – så kig
forbi eller ring til naboskaberne tlf. 86
25 1016.
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DEN, DER LEVER STILLE, LEVER GODT
28 ÅR I SAMME LEJLIGHED I HOLMSTRUP

af Jens Skriver

foto: Lars Eg

Den 57-årige Anders Rosenlund har
ikke trådt meget frem i offentligheden,
men han kan give et utroligt godt bille-
de af udviklingen i samfundet og ikke
mindst Holmstrup de sidste
mange år.

Husholdning
Da jeg besøgte ham en lørdag,
havde han lige været på torvet
i Skt. Annagade og hente
grønsager. »Det er jeg hver
lørdag«, siger han og fortsæt-
ter: »Jeg har en forestilling
om, at grønsagerne her er
meget friske. Man er nødt til
at være huslig, og jeg er vant
til at klare mig selv. Men man-
ge mennesker har i dag ikke
tid til at lave ordentlig mad, og
det forstår jeg godt. I de man-
ge år, jeg har været på ar-
bejdsmarkedet, er kravene he-
le tiden blevet strammet og
strammet i det uendelige.«
Samme dag har han også bagt
kage; også fordi han gerne vil
gengælde nogle tjenester med
en kage.

Århusdreng
Anders har levet og virket i
Århus næsten hele sit liv. Han
blev født på hjørnet af Jord-
brovej og Brendstrupvej. Det
var før, der blev bygget bolig-
blokke her. Dengang lå der en
gammel gård, hvor forældrene
havde lejet sig ind i en lejlig-
hed ovenpå. »Her boede jeg mine
første fire år, indtil mine forældre i
1952 byggede hus på Hammerodde,«
fortæller Anders. »Min mor boede her
indtil sin død i 1997. Jeg besøgte hende
hver dag. Nogen ser efter deres foræl-
dre; andre gør ikke.

I lære
Sin egen karriere startede Anders i
1964 først som arbejdsdreng og siden

som lærling ved Ford som karroseri-
pladesmed. På svendebrevet stod for
øvrigt også klejnsmed. »At reparere de
store gamle »amerikanere« for rust var

en overvældende opgave. Vi stod og
svejsede med gas og ilt. Nu om dage
bruger man CO2-svejsning.

Værnepligt
Da han var udlært, var der ikke længe-
re brug for ham her, og han blev smidt
ud. I stedet arbejdede han nogle
måneder ved Armefa, hvor han svejse-
de vejskilte, inden han kom ind til
militæret. Værnepligten skulle aftjenes

ved luftvåbenet, men tidligt i forløbet
fik han en miniskelskade, da han kom
forkert ned fra et spring over en buk.
Da der lidt senere fulgte en sortering af

rekrutterne, kom han i den
dårligste gruppe. »De aller-
bedste fik tre måneders
ekstra rekruttid i Aalborg«,
fortæller han. »Vi, der var
lidt la la røg til Værløse. Det
var meget besværligt, når vi
skulle hjem på weekend i
Århus, men ellers var det en
meget let militærtid. Jeg
kom til redningstjenesten,
og det var alle tiders job.
Menneskene var alle tiders.
De opførte sig ikke som
militærfolk. Jeg var kaffe-
mand og lavede kaffe til alle
formiddag og eftermiddag
både til officerer og menige,
og de sad sammen og drak
den. Om eftermiddagen
kunne jeg smutte. Den vær-
ste oplevelse, jeg var ude for,
var, da vi havde besøg af en
eskadrilje med gamle fly fra
Jylland. De ville have flyene
til at starte midt om natten.
Det lykkedes ikke, men alle
blev jaget op af sengene.«

Mange 
arbejdspladser
Herefter har han været flere
steder. Ved LKNess, der
lavede elkontakter. Det var
en elvirksomhed, men de

havde også to smede. Og ved en
kunstsmedje i Mejlgade. Begge ar-
bejdspladser indskrænkede og blev
flyttet. Arbejde med diesellokomotiver
på Frichs fabrikker kom til at præge
ham for livet. Han er utrolig fascineret
af gamle lokomotiver og rejser meget i
flere lande med en jernbaneklub. I 10
år var han hos en grovsmed i Hasle,
hvor de blandt andet lavede fjedre til
lastvogne. De kunne veje op til 150 kg.

ALLE BEBOERE INVITERES 
TIL GENINDVIELSE AF  YGGDRASIL

Lørdag den 14. januar 2006

Vi fejrer, at naboskaberne er flyttet ind igen – mange af aktiviteterne i huset vil være med 
til at gøre åbenthus-dagen til en festlig begivenhed for alle i beboernes hus. 

Læs mere på opslag i opgangene senere
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om de forskellige blandingssorter, bl.a.
»Müntner« og »Carré« og deres ind-
virkning på øllet, og i det mere prakti-
ske, hvordan man løsnede malten
nede i spanden ved at sætte den til en
opvarmet jungeåbning, så malten frit
kunne løbe ned i jungen.
-Hvordan finder I frem til de sorter og
blandinger som gør sig bedst til en god øl?
»Det gør vi,« fortæller Preben Rasmus-
sen, »gennem de opskrifter, vi kan
hente ned fra forskellige hjemmesider
omhandlende ølfremstilling. USA har
f.eks 7000 opskrifter liggende ude.«

Der skal tryk på
Oldermanden Eli Andersen fortæller
os, at når de forskellige ingredienser til
øllets fremstilling har fået tilført gær,
skal det efter gæringen stå i køl i ca. 1
måned. Derefter tilføres gæringsjung-
en kulsyre efter systemet »forbundne
kar«. Endelig skal det færdiggærede
føres over i en fustage, som efterføl-
gende sættes under tryk. Mens alt det-
te foregår, skal man huske at lugte til
det og tjekke det med mellemrum.
Dette bliver tydeligt vist for de 8 frem-
mødte, som efter den kortfattede
demonstration helt sikkert er indstillet
på at møde frem til næste arrange-
mentsaften.

Sådan gør vi
Næste forløb startede 22. september
samme tid og samme sted. Nu skulle

det så vise sig, om man havde fulgt
med i den grundige information. Det
var nemlig »brygaften«, aftenen for
fremstillingen af sit eget øl. Deltagerne
havde udvalgt sig hver deres opskrift,
og gik frejdigt igang vejledt af Preben
Rasmussen og Eli Andersen. Der skulle
koges vand, males korn på en lille kaf-
femølle (»mini-mask«), og én af del-
tagerne var igang med at hælde sirup-
malt i det kogende vand. Så skulle
urten sies fra kornet og tilføres malten,
og det skulle så koge i en time. Når
vandet var nået til kogepunktet skulle
der humle i – 15-30 g – og det skal
koge i ca. 10 minutter. Derefter er det
afkøling, og når det er nedkølet helt,
tilsættes det gær, En væsentlig forskel
på øllets smag finder vi i, om det er
overgæret eller undergæret. Er det
overgæret er det færdigt i løbet af 4-5
dage. Hvis det skal være undergæret,
varer processen 14-21 dage. Når
gæringsprocessen er afsluttet, skal det
sættes på køl i kølerummet, fades over
på trykjunge, og efter ca, 14 dage fades
om (»fustagere«). Afslutningsvis skulle
øllet gerne være drikbart.

En særlig øl med god fylde
27. september var der fadning – en
nødvendig proces for at få den ønske-
de øl frem – og ca. 1 måned senere den
25. oktober skulle resultatet prøvesma-
ges. Der var blevet fremstillet 3 forskel-

lige slags ølsorter, og man var en lille
smule svimmel, da den aften var slut.
- Skal man tage de store junger med sig
hjem under processen?
»Det er ikke nødvendigt i dag. I stedet
kan man tage fustagen med sig. Den er
let at transportere i bus, fremfor tidli-
gere, hvor jungerne blev transporteret
hjem på en lille vogn, vi havde til det
brug, men som desværre er blevet stjå-
let fra os.«
Hvor længe går der, fra man er startet på
at fremstille sin øl, til man kan drikke
den?
»Den er drikkeklar fra 1 måned efter
starttidspunktet til 3 måneder, alt efter
hvilken øl, man vil fremstille. Resulta-
tet bliver under alle omstændigheder -
hvis man kan lade øllen have fred i den
tid, den skal have - en helt særlig øl
med en god fylde.«
Vi har smagt på øllet, som blev frem-
stillet under kursusforløbet, og nåede
frem til, at det var en anderledes øl;
men særdeles velsmagende – måske
også fordi der var tilsat en anelse hon-
ning.
Læserne anbefales at prøve det selv.
Der er jævnligt brygaften suppleret
med hyggelig samvær. 

DET ER ØLLET DER GØR DET
HÅNDBRYGGERLAUGET AF 1970 AFHOLDT OVER 4 AFTENER I SEPTEMBER OG OKTOBER

»BRYGSKOLE« FOR INTERESSEREDE, OG SKRÆPPEBLADET VAR MED 
FOR AT PÅSE, HVORDAN DET FORLØB

af  Peter Kjelleup Hansen

foto: Hans Grundsøe

En succeshistorie
Interessen for at lave sit eget øl er
tydeligvis i stigning. Om det er priser-
ne på de etablerede bryggeriers udbud
af ølsortimenter, eller det er nysgerrig-
hed hos de interesserede »ølfremstille-
re«, skal være usagt. I hvert fald er der
inden for de sidste år vokset 49 små
mere og mindre private »bryghuse«
frem på landsplan. Muligvis er forklar-
ingen herpå, at de store bryghuse fusi-
onerer med følge i at de respektive
bryggeriers øl bliver for ensartet lig
hinanden. Men det kan måske også
skyldes, at de to store ølkonkurrenter
Tuborg og Carlsberg henvender sig til
det store udland for at markedsføre sig
bedst muligt. Det private og håndbryg-
gede øl er ved at vinde indpas i dan-
skernes liv, og sikkert for at blive. Der-
for kan man vel også kalde det en suc-
ceshistorie.

En gammel affære
At fremstille sit eget øl har været
almindeligt siden Vikingetiden. Hver
landsdel, sogn og by havde sit eget øl,
som udvalgte borgere stod for fremstil-
lingen af. Øllet blev brugt til fester,
diverse sammenkomster og også som
bøde for f.eks. laugsforseelser i Mid-
delalderen. Vand var direkte sundheds-
skadeligt at drikke. Oftest havde det
fremstillede øl en styrke og virknings-
kraft af en vis kaliber, hvilket et eksem-
pel fra Danmarks historie vidner om,
da Christian 2.s flådeadmiral Skipper
Klement rejste et bondeoprør, og med
sine bønder nåede til Randers i l534,
hvor disse stiftede bekendtskab med
randrusianernes hjemmebryg »Buur-
øl« og alene af det fik det første efter-
trykkelige nederlag. »Buur-øllet« var
her opstarten til den nye tid, da den
katolske tro blev afløst af den prote-

stantiske, som vi jo har i dag, og mind-
santen: »Buur-øl« kan stadig købes.
Andre vidnesbyrd om øllets virkning i
det tidlige kan man finde i Kong Chri-
stian 4.s breve, og adelens dagbøger fra
samme tid, og det er ikke kedeligt
læsestof.

Opskrifter via hjemmeside
Den første aften i Håndbryggerlaugets
»brygskole« fandt sted 15. september
klokken 18.30. Der mødte 8 interesse-
rede og sikkert vordende håndbrygge-
re op. De fik en rundvisning i Hånd-
bryggerlaugets lokaler med efterføl-
gende information omkring medlem-
skab, fulgt op af en kortfattet introduk-
tion om, hvordan håndbrygget øl
fremstilles. For dette stod de to hånd-
bryggere Niels Overgaard og Preben
Rasmussen, suppleret af oldermanden
Eli Andersen. De fortalte i fællesskab
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PORTRÆT AF EN FOLKEVALGT
HERMAN NIELSEN – PORTRÆT AF ET FORENINGSBESTYRELSESMEDLEM

Tekst og foto: Jan Plambech Bertehelsen

Herman Nielsen er 65 år og bor i
Holmstrup i en spartansk indrettet 2-
værelses lejlighed. Han flyttede til Jyl-
land i 1973 da han på grund af oliekri-
sen måtte stoppe som tagdækker, her-
efter røg han ind og ud af arbejdsmar-
ked, indtil han sidst i 70´erne helt for-
lod arbejdsmarked. Dette har betydet,
at han har været nød til at leve spar-
tansk, men han har ikke fortrudt, sit
valg, for det var hans valg. Tiden var
anderledes dengang, i modsætning til i
dag, hvor alt for mange ikke får valget,
men må tagetil takke med ikke selv at
kunne vælge

Herman har 4 børn, som alle er fløjet
fra reden, så en del af hans tid går også
med at rejse rundt for at besøge dem.
De har altid betydet meget for ham. 
De sidste 25 år han har levet uden
lønarbejde. Og har fået lov til at leve af
bistandshjælp. Han har altid blandet
sig meget i BL,og har deltaget i mange
konferencer og kongresser og har lært
mange mennesker at kende igennem
det. Han er både miljø- og socialbevist,
og har siddet som formand i bestyrel-
sen for en friskole og var også med på
landsplan, han deltager blandt andet
også i konferencer om fattigdomspro-
blemer i Socialpolitisk forening. Og
energiteknik i Folketinget, når Tekno-

logirådet har høringer, og så forsøger
han at kombinerer det med at være
sammen med sine børn.
Og så har han også tid til at læse mest
filosofi, som også er en stor kæphest.
Noget andet som optager ham meget,
er det, at meget arbejde i Danmark bli-
ver varetaget dårligt, netop fordi det er
lønarbejde. 

Først ind så ud og så ind igen
»Jeg blev foreslået som medlem af for-
eningsbestyrelsen af Ida Isaksen, som
jeg har kendt i mange år. Det var lidt af
en spøg, og så røg jeg ind – 2 år efter
røg jeg så ud igen med fuld tryk.«
Året efter igen blev han opstillet, og
han fik et overvældende stemmeantal,
og ved sidste valg blev han også valgt
med et stort stemmeantal. Egentlig
synes han, at han er for gammel til det.
Ikke fordi det er et krævende at sidde i
bestyrelsen, for som han ser det, er
arbejdet i bestyrelsen kun en lille del af
det, han beskæftiger sig med, for
meget af det, han laver i forbindelse
med bestyrelsesarbejdet, ville han alli-
gevel have lavet, da han ikke kan lade
være med at blande sig i ting omkring
ham. Det viser sig blandt andet ved, at
hans telefon i de par timer, jeg var
sammen med ham, næsten ringede
konstant. Det forklarede han med, at

flere skæbner i området bruger ham
som kontaktperson, når verden bliver
for svær, eller bare for at hyggesnakke.
Han har valgt at bruge en vis tid på
det, for, som han siger:  »Jeg synes
også, at jeg skal gøre noget  for de skil-
linger, jeg får, og så hygger jeg jo også
med det.«
Han har altid blandet sig meget i for-
holdene her i boligforeningen, han har
også været på Skræppebladet i en
periode. Han leverer stadig stof til
Skræppebladet og til andre tidsskrifter.

GENERALFORSAMLING 
I ANTENNEFORENINGEN AARHUS

ONSDAG D. 9. NOVEMBER 2005 KL. 19.00 BLEV DER AFHOLDT 
GENERALFORSAMLING I ANTENNEFORENINGEN. OMKRING 60 MENNESKER 

HAVDE FUNDET VEJEN TIL HOTEL SCANDIC HVOR BEGIVENHEDEN FANDT STED

af Lise Vendelboe

foto: Hans Grundsøe

Keld Albrechtsen, som er tidligere
medlem af Folketinget blev valgt til
dirigent, og han kunne konstatere, at
mødet var lovligt og rettidigt indkaldt.
Herefter var der fremlæggelse af beret-
ning for det forløbne år ved formand
Torben Overgård. Antenneforeningen
tæller nu 62.000 medlemmer, og ud af
disse har halvdelen internet via kabel
fra Stofa, som er den næststørste
udbyder i Danmark efter TDC. Der
havde i årets løb været noget kritik af
hjemmesiden og tekst tv. Men forenin-
gen har været glad for kritikken og
brugt den konstruktivt. Frivillige gør et
stort – og til tider også lidt surt – arbej-
de med at holde hjemmeside og tekst
tv opdateret. Aarhus Antenneforening
er blevet medlem af Dansk Anten-
nelaug FDA. Mange små antennefore-
ninger har svært ved at klare sig, så
bestyrelsen vil i det næste år se på,

hvad det kommer til at betyde for fore-
ningen at være med i FDA.

Tilfredse seere
Der er blevet lavet en bred tilfreds-
hedsundersøgelse med spørgeskemaer
til ca. 3000 personer (til sammenlig-
ning regner Observa med 1300-1400
personer for at nå bredt ud). Her viser
det sig, at folk er tilfredse. I de kom-
mende år vil man elektronisk komme
til at kunne undersøge tilfredshed helt
specifikt på den enkelte kanal. Det ser
desuden ud til, at man generelt også
vil være parat til at betale mere for tv i
fremtiden. Over halvdelen af de ad-
spurgte er positive for merudgift. Man
har også i Danmark vænnet sig til at
udgifter til tv bliver en stor post på
husholdningsbudgettet i fremtiden.
Især de unge bruger mange penge på

tv, telefon og internet. Der er nu 42
mulige kanaler.

Overskud
Regnskabet blev fremlagt. Dette balan-
cerer med et overskud på kr.
410.583,75 ud af et samlet budget på
kr. 12.578.655,78. Både beretning og
regnskab blev godkendt. Der var i år
ingen indkomne forslag, men der blev
løbende spurgt livligt fra salen og
stemningen var god.
De respektive valg gik hurtigt. Alle der
var på valg var villige til genvalg, og
blev her enstemmigt valgt.

Fagre nye TV
Under evt. holdt Jørgen Kristensen fra
Telia Stofa et spændende oplæg om
Den »fagre nye« TV-verden, med over-
gangen i fremtiden fra analog TV til
digital TV. Han mener, at det nye
HDTV vil blive en TV-revolution på
linie med det, der skete ved overgan-
gen fra sort/hvid TV til farve TV. Jack
Fritjof  filmede oplægget til Aarhus TV,
som sender på TVDanmark4 efter kl.
22.00 om aftenen.
Generalforsamlingen sluttede ca. 22.00
og umiddelbart efter blev der afholdt
Ordinær generalforsamling i Aarhus
TV med dagsorden og valg i følge de
samme vedtægter som Antennefor-
eningen Aarhus.
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DET KAN IKKE SES I DANMARK
DEN SYDLIGE HALVKUGLES STJERNEBILLEDER ER OGSÅ EN OPLEVELSE

Nogle himmellegemer be-
finder sig så langt mod syd, at
de ikke kan ses i Danmark.
Det drejer sig dog ikke om
særlig mange stjernebilleder,
som ses på himmelen om-
kring Sydpolen.
For øjeblikket forholdet det
sig så heldigt for den nordlige
halvkugles vedkommende, at
Nordstjernen befinder sig
næsten på himmelens nord-
pol. (Jorden drejer imidlertid
rundt om sin akse ligesom en
snurretop, så om nogle hund-
rede år vil nordpolen ikke
længere være markeret af
Nordstjernen.) Derfor er det
meget let at finde verdens-
hjørnerne en stjerneklar nat
på den nordlige halvkugle. U-
middelbart siges det, at det
ikke er nært så heldigt på den
sydlige halvkugle, da der ikke
findes nogen karakteristiske
himmellegemer på himmelens sydpol.
Det er imidlertid en sandhed med
modifikationer, for sydpolen er let at
finde ved hjælp af stjernerne på syd-
himmelen.

Sydkorset
Det mest berømte stjernebillede, der
ikke kan ses i Danmark, er Sydkorset.
Det prises for sin skønhed og er det
mindste stjernebillede, der er blevet
afsat. Det består af fire meget klare
stjerner, der danner et aflangt almind-
eligt kors. Forestiller man sig en linje
på langs gennem korset og forlænger
»den lange arm« fire en halv gang, så
rammer man nær ved Sydpolen. Syd-
korset ligger på Mælkevejen. Acrux
ved korsets fod er en meget klar dob-
beltstjerne. På samme position befind-
er også en tredje stjerne sig. Korsets
nordligste stjerne Gacrux er i virkelig-
heden også to stjerner, der befinder sig
på samme plads på himmelen, selv om
de i virkeligheden befinder sig uende-
ligt langt fra hinanden. I Sydkorset er
også den åbne stjernehob Smykke-

skrinet. En stjernehob er en samling af
stjerner, der finder sig tæt på hveran-
dre og hænger sammen ved hjælp af
tyngdekraften. En stjernetåge, kaldet
Kulsækken, kan Sydkorset også byde
på. Den er en af de mørkeste stjerne-
skyer på himmelen og dækker for
Mælkevejens utallige sjerner.

Navngivning
Nogle af den sydlige halvkugles stjer-
nebilleder kan ses i Middelhavsegne-
ne. Derfor har de gamle mytologiske
navne. Det gælder således det meget
store stjernebillede Kentauren, ved
hvis fødder Sydkorset er blevet place-
ret. Det var først med den europæiske
ekspansion, det blev opfattet som et
selvstændigt stjernebillede og ikke en
del af Kentauren. En kentaur er en
hest med et menneskes overkrop. Ty-
pisk er det imidlertid, at sydhimmelens
stjerner ikke fik navn i Oldtiden med
hentydning til mytologien, men fik
navn af de søfolk, der opdagede dem i
1600- og 1700-tallet. Tænk blot på
navne som Passeren, Vinkelmålet, Ok-

tanten, Kompasset, Sekstant-
en, Teleskopet, Flyvefisken og
Søslangen.
I stjernebilledet Sejlet findes
en pendant til Sydkorset, der
kaldes Falske Sydkors. Det er
imidlertid ikke nær så lys-
stærkt som det rigtige.

Magellanske Skyer
Portugiseren Magellan, der
som den første sejlede syd
om Sydamerika og skaffede
endeligt bevis for, at Jorden er
rund, har givet navn til to
meget synlige galakser tæt på
Sydpolen. En galakse er en
samling af milliarder af stjer-
ner bundet sammen af tyng-
dekraften ligesom Mælevej-
≠en. Den store Magellanske
Sky befinder sig meget tætte-
re på os end Andromeda-
tågen. Derfor er både den og
Den lille Magellanske Sky let-

te at iagttage. Den lille Magellanske
Sky befinder sig i øvrigt i stjernebille-
det Tukanen, der har navn efter Peber-
fuglen fra Sydamerika. 

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14

HALLOWEEN I GELLERUP KIRKE
FÆLLESSSPISNING MED SJOV OG BALLADE

af Hanne Løvig

foto: Hans Grundsøe

Fredag d. 4. november kl. 17.30 var der
Allehelgens- og halloweenarrange-
ment i Gellerup kirkes menighedslo-
kale. Aftenen startede med fællesspis-
ning, som denne aften var
dejlig mad fra Café Vita.
Efter maden bød Karina
Dahlmann, som er frivillig
ved kirken, velkommen til
de ca. 15-20 fremmødte
børn i førskolealderen og
ditto antal voksne. Karina
spurgte de tilstedeværende,
om nogen vidste, hvorfor vi
markerer halloween, og en
lille pige sagde, at det er for
at mindes helgene. Hvilket
jo var et rigtig godt svar.
Karina fortalte, at det også
var for at mindes dem, vi
havde holdt af, som var

døde nu. Hun fortalte endvidere, at
man i nogle lande tager aftensmaden
med ud på gravpladserne, tænder lys
og spiser der, hvor kære afdøde ligger

begravet. Holder er særlig gudstjeneste
og tænder mange lys.

Sminkebod
Men denne aften i Gellerup kirke var
der lagt op til fest, sjov og ballade. Bør-
nene blev sminket og klædte sig ud.
Der var 4 forskellige grupper: En hvor
man kunne blive sminket. En hvor
man kunne være med til at skære
græskar ud. En bagegruppe. Og en
gruppe hvor man kunne være med til
at lave bordpynt blandt andet flotte
farverige flagermus.
De søde børn var fantasifulde i deres
udklædninger. Her var repræsenteret:
Pirat, prinsesse, fe, død munk, som-
merfugl, løve, sørøvere, spøgelse,
græskar, flagermus, farlig pige og indi-
aner. I løber af aftenen blev der leget
sjove halloween-lege, og til sidst var
der kagefest med æblekage og sirups-
kage med »giftig« grøn glasur i bedste
halloween-stil.

Den amerikanske tradition
Vi har i Danmark ikke haft den store
tradition for at markere halloween tid-
ligere, men de sidste 5-10 år har det
vundet mere og mere indpas. Det har
sikkert sneget sig lidt ind over os fra
USA, hvor man i mange år har gjort et
stort nummer ud af halloween. Hal-

loween har nogle ligheds-
punkter med den måde, vi
her i landet traditionelt fejrer
og markerer fastelavn ek-
sempelvis udklædning, sær-
lige kager og raslebøsser.
Det var en god aften i Gelle-
rup kirkes menighedslokale,
hvor både børn og voksne
hyggede sig i skæret af de
levende lys, som stod smukt
og stille inden i de flot ud-
skårne græskarhoveder.
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for på biblioteksskolen skrev han spe-
ciale om  Cheminovaforurening. Nu er
det som nævnt det dansk-russiske for-
eningsarbejde, der har hans engage-
ment.

Hård skæbne
Skæbnen har imidlertid været hård
ved Ib. Han har skullet være gennem
to nyretransplantationer. Hvoraf først
den anden lykkedes. Det er til gengæld

med et godt resultat. Han er blevet før-
tidspensionist og kommer tre gange
om ugen i Være- og Aktivitetscentret
Biffen i Gl. Brabrand for at møde andre
og for at blive aktiveret. Samtidig for-
klarer han, at han her lærer noget om
EDB.
Til sidst understreger han, at han er
rimelig glad for at bo i Holmstrup. »Jeg
er så heldig at have gode og fredelige
naboer,« oplyser han. Især fremhæver

han den meget fine service fra gård-
mændene. »Det er tydeligt, de
anstrenger sig for, at tingene skal være
i orden og holder området i pæn stand.
Går noget i stykker stiller de straks
med en ny ovn eller fryser,« slutter Ib
Skøt. 

HJÆLP TIL SOMALISKE BØRN MED LEKTIERNE 
VIL VÆRE TIL STOR NYTTE

WARSAM OG FARHAH I HOLMSTRUP SØGER EFTER HJÆLP TIL BØRNENES LEKTIER

af Jens Skriver

I sidste nummer af SOFUS søger War-
sam og hendes mand Farhah, der er
50, om hjælp til børnenes lektielæs-
ning. Jeg besøger dem for at høre nær-
mere og bliver gæstfrit modtaget.
Hjemmet er indrettet på somalisk vis.
Der er mulighed for at sidde på hynder
på gulvet. På en PC bliver der afspillet
somaliske TV-udsendelser. De fortæl-
ler, at de er holdt op med at
bruge sukker i kaffen, siden de
kom til Danmark, fordi de ikke
sveder så meget her.

Derfor lektiehjælp 
De vil gerne have hjælp til
dansk og sidst men så sandelig
ikke mindst til matematik.
»Matematik er det vigtigste«,
siger Warsam, »men det skulle
gerne føre til videre kontakt
mellem danskere og somaliere,
så man lærer forskellene at
kende. Vi må tænke på fremti-
den, og hvordan vi undgår, at
børnene havner i kriminalitet.
Hovedformålet er at undgå kri-
minalitet. Nu er der ingen problemer,
og det skulle gerne fortsætte«, fortsæt-
ter hun.

Til daglig arbejder Warsam som
rengøringsassistent forskellige steder,
mens Farhah går på sprogskole. War-
sam kom til Danmark i 1997; Farhah i
2000. Warsam har boet »i samme hus«,
som hun siger, i Holmstrup siden ef-

teråret 1998. De er meget glade for at
bo her og kunne ikke tænke sig at bo i
Gellerup. »Her er meget roligt, men
dyrt«, siger Warsam. De har seks børn.
I alt er der en halv snes somaliske børn
i Holmstrup, men en fem-seks børn fra
Hasle skal også nyde godt af lektie-
hjælpen. De går alle sammen i al-
mindelige klasser på Skjoldhøjskolen

og Ellekærskolen. På grund af hendes
arbejde vil det være bedst med lektie-
hjælp lørdag og søndag.

Matematik
»Problemerne med at lære matematik
skyldes, at det går så hurtigt, og foræl-
drene kan ikke dansk nok til, at de kan
hjælpe«, siger Warsam. »Det er i hvert

fald meget svært«, fortsætter hun.
»Her bor en enlig mor med fem børn.
Hun kan ikke skrive og slet ikke hjæl-
pe. Jeg har selv gået 12 år i skole i
Somalia, men jeg kan ikke dansk nok
til at hjælpe børnene med matematik.
Børnene snakker dansk, men der kom-
mer problemer«.

Udveksling af erfaringer
Farhah vil gerne snakke med
på dansk. Han mener, det er
bedre mulighed for at lære
dansk end at læse og skrive
det. »Det er ikke nok med
sprogskole. Det bedste er, når
folk snakker sammen«, siger
han. Han forstår godt, dan-
skerne ikke får så mange børn,
da de arbejder meget. Men
han forstår ikke, at så mange
danskere bor alene. »Hvem
skal så finde dem, hvis de lig-
ger og er døde?« spørger han.
Til sidst fremhæver familien, at
de kender Jens Høgh i
Beboerrådgivningen, og at de

er meget glade for denne kontakt. 

Hvis man vil hjælpe somaliske børn
med lektier, så træffes Warsam på tlf.
86248446.
De bor Jernaldervej 235 B, st. tv.
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GLEM IKKE DE GAMLE RUSSISKE MESTRE
DET KUNNE VÆRE SLOGAN FOR IB SKØT I HOLMSTRUP

af Jens Skriver

foto: Lars Eg

Ib skabte i 1986 opmærksomhed ved at
udgive artiklen »Glem ikke Dostojevs-
kij« i Samvirke. Jeg spørger ham der-
for, hvorfor vi ikke skal glemme de
gamle russiske mestre. »Dem, der læ-
ser mange bøger, kender dem nu nok,«
svarer han, »men for dem, der ikke har
stiftet bekendtskab med dem, ligger en
rigdom af menneskelige ople-
velser i at læse dem.« Han
nævner som eksempel Dosto-
jevskijs fire mest berømte ro-
maner »Brødrene Karamasov«,
»Idioten«, Raskolnikov« og
»De besatte«. »De rummer en
masse gode historier og for-
tællinger,« siger Ib. »Dostojev-
skij når til det dybeste i alle
mennesker, og han forstår alle
samfundslag lige godt. Måske
er han en af forløberne for
Freud. Han kender i hvert fald
det inderste af menenskets
bevidsthed. I øvrigt var han i
sine senere år meget præget af
kristendommen. Turgenjev tog
bønderne op i 1852 med »En
jægers dagbog« og blev for-
løber for de store realister
Dostojevskij, Tolstoj og den
noget senere Tjerkov.«

Interessen for Rusland
Den 59-årige Ib stammer fra
Ålestrup i Himmerland. Interessen for
russisk litteratur fik han egentlig af sin
mor. Hun var meget glad for Dostoje-
vskij, og »Idioten« var hendes ynd-
lingsroman. Ib læste den og så Brødre-
ne Karamasov. Året efter afbrød han et
danskstudium og begyndte at læse
russisk på Aarhus Universitet. Han
havde også interesseret sig meget for
russisk historie, og det førte til interes-
sen for Rusland. »Det havde vi ikke
lært meget om i skolen, og interessen
for litteraturen fulgte med,« fortæller
han. I studietiden var han to gange i
Rusland. Første gang var han på en tur
på fire uger gennem Landsforeningen

Danmark-Sovjetunionen til Leningrad
med afstikkere til Novgorod og Pskov.
Anden gang var på en 12-dages kul-
turhistorisk ekskursion på et stipendi-
um fra universitetet. Begge rejser gjor-
de et uudsletteligt indtryk på ham. På
den første tur havde de en yngre kvin-
delig guide, som studerede dansk på

universitetet. Det forlød senere, at hun
havde haft for nær kontakt med dan-
skerne og var kommet i unåde hos
partiet på grund af det danske rejsesel-
skab. Derfor skulle hun være blevet
forvist til provinsen. Men Ib understre-
ger, at ingen ved det med sikkerhed.
»Det var en stor oplevelse at møde det
land,« siger Ib. »Jeg havde på det tids-
punkt været påvirket af venstrefløjen;
men efter at have set forholdene kun-
ne jeg ikke tænke mig at bo der; men
det var interessant at se landet, og rus-
serne var meget gæstfri.«

Dansk litteratur
Ib tog bifagseksamen i russisk og fulg-
te senere den litterære interesse op
med at uddanne sig til bibliotekar. Og
han har skrevet to artikler om danske
forfattere og ni om russiske. På nær
den første er de alle sammen kommet i
»Bogens Verden«, der er et biblioteks

og litterært tidsskrift. Af danske
forfattere sætter han især pris på
Henrik Pontoppidan, H.C. And-
ersen og Karen Blixen. Hertil
kommer interesse for film og
TVspil.

Venskabsforeningen
Lige nu har han engageret sig i

Den dansk-russiske Venskabsfor-
ening. »Dens formål er,« siger
han, »at udvikle og styrke for-
skellige forbindelser mellem dan-
skere og russere og styrke kend-
skabet til russisk kultur, historie,
sprog og litteratur. Disse mål
søger foreningen at opnå ved at
arrangere foredrag med danskere
og russere – dog skal foredragene
helst være på dansk – der arran-
geres høringer og en sjældent
gang spisning. Forår og efterår er
der et arrangement nogenlunde
en gang om måneden, mens der
er sommerfri fra maj til august.

I Brabrand Boligforening
I 1977 flyttede Ib første gang ind i en
lille et-værelsers i Gellerup, hvor han
boede et års tid. Han boede også et års
tid i en af de helt små lejligheder i
1981. Han var meget glad for at bo der
frem for på et værelse. »Den gang følte
jeg mig også mere velkommen i Gel-
lerup, og der var flere arrangementer.«
Siden 1983 har boet fast i Brabrand
Boligforening. Først i en midterlejlig-
hed på Gudrunsvej og siden efteråret
1989 i Holmstrup. Han var med i
»Fredsgruppen Gellerup-Brabrand«,
og også NOAH har nydt godt af hans
arbejdskraft. Det er ikke så mærkeligt,
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TIVOLI SKABTE GLÆDE I GELLERUP OG OMEGN
STOR OPBAKNING FRA FRIVILLIGE I LOKALOMRÅDET, DA NORDISK TIVOLIPARK BESØGTE GLOBUS1

af Helle Hansen

foto: Khalid Darwich

Flot så det ud, når man om aftenen
kom kørende ad Ringvejen og så det
30 meter høje pariserhjul stråle ud i
natten fra pladsen foran GLOBUS1.
Og inden for på tivolipladsen var der
masser af glade små og store menne-
sker, som havde nogle herlige timer
med gøgl og sjov i radiobilerne, rut-
chebanen, gyngerne og det flotte pari-

serhjul, hvor man havde det smukke-
ste syn ud over hele byen.
Nordisk Tivoliparks besøg foran GLO-
BUS1 var et initiativ, der blev taget af
afdelingsbestyrelserne i Gelleruppark-
en og Toveshøj, som mente, at beboer-
ne ville blive glade for at få besøg af et
tivoli i forbindelse med de muslimske
eid-festdage. 

Sammen med en række frivillige for-
eninger og et par institutioner i områ-
det fik afdelingsbestyrelserne lavet en
plan for vagter, som gennem alle dage-
ne skulle hjælpe med at holde ro på
festpladsen. Og iklædt deres røde caps
og gule veste gjorde de et flot stykke
arbejde, da der ikke på noget tidspunkt
i løbet af de fem dage, tivoliet var på
besøg, var optræk til ballade, selv om
flere tusinde glade mennesker lagde
vejen forbi GLOBUS1’s parkingsplads.

1500 til Eid-fest i GLOBUS1
De muslimske beboerne i Gellerup og
Toveshøj fejrede igen i år fælles Eid-
fest. I år foregik det i GLOBUS1 søn-
dag den 13. november – og det blev
noget af et tilløbsstykke. 1500 poser
med slik og juice blev der delt ud til
børnene, og så var mange forældre
også taget med for at få noget at spise. 
I løbet af eftermiddagen var der klov-
neshow på scenen, og børnene kunne
får malet ansigtet i festlige og farverig
dyremønstre og også tage en ordentlig
tur i den kæmpestore hoppepude –
eller også kunne de gå en tur i tivoli
uden for GLOBUS1.

SKÆBNETIME FOR ALMENE BOLIGER OG ALMENT BYGGERI
INTENTIONERNE ER KLARE: DE ALMENE BOLIGER MÅ BETALE FOR ANDRES SKATTELETTELSER

af Jens Skriver

Det menes, at lejeboliger i Århus og i
Hovedstadsområdet stadig kan kon-
kurrere med ejerboliger, men ellers har
den lave rente og nye låneformer ført
til, at det bedre kan betale sig for folk
med en almindelig indtægt at købe en
ejerbolig frem for at bo til leje. Ikke
mindst i København har der været
byggeboom, men det viser sig, at i
2004 var kun 2% af de nye boliger al-
mene; resten var andelsboliger, private
udlejningsejendomme og ejerboliger. I
Århus bygges lidt flere almene boliger,
men tendensen er klar: Den almene
sektor skal slagtes.
Samtidig plages de almene boliger af
det gammelkendte paradoksproblem:
Jo højere husleje desto større risiko for
ghettodannelse. Beboere, der skal be-
tale huslejen, søger hen, hvor den er
billigst, mens beboere med mulighed
for helt eller delvis at få huslejen betalt
som overførselsindkomst accepterer
den højere husleje.

Landsbyggefonden
Det burde imidlertid ikke være så
skralt for alment byggeri. Lejerne har
gennem årene betalt meget store sum-
mer til Landsbyggefonden, og rege-

ringen, der gerne vil gøre sig populær
med skattestop til de velbjærgede, er
opmærksom på, at her er penge at
hente. Ifølge regeringens intentioner
skal alt alment nybyggeri, renovering
og lokale projekter for størstedelens
vedkommende finansieres af Lands-
byggefondens midler. Lejerne skal
bidrage med så meget, at det er lige
ved, at den almene sektor lige så godt
kunne blive selvstyrende. Boligbe-
vægelsen har hele tiden understreget,
at derher er en samfundsopgave, alle
burde bidrage til. Faktisk er i øvrigt en
stor del af dette nybyggeri ungdoms-
og ældreboliger.

Nyt politiske forlig
Socialdemokratiet har tidligere klart
meldt ud, at de ikke vil beskatte de
meget store værdistigninger på ejerbo-
liger. I stedet har de foreslået, at nogle
af Landsbyggefondens midler anvend-
es til at nedsætte huslejen i det almene
byggeri. Der er i skrivende stund ind-
gået et forlig uden om socialdemokra-
tiet mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og De radikale. Resultatet af forli-
get er umiddelbart ikke så slemt som
frygtet. Der inddrages 2,1 milliarder kr.

af Landsbyggefondens midler og ikke
som tidligere foreslået 4,4 milliarder kr.
Dertil kommer, at der afsættes 600
millioner kr. til problemramte områder,
hvoraf indtil 200 millioner kr. kan an-
vendes til huslejenedsættelser. BL’s for-
mand Henning Kirk Christensen har
udtalt: 
»Men det skal ikke skjules, at vi er util-
fredse med, at man stadig vil snuppe
godt to mia. kr. af beboernes penge til
aflastning af statskassen – mens folk,
der ejer deres egen bolig, går fri og i
stedet kan nyde deres voksende fri-
værdier. Det er uretfærdigt og skaber
større social ulighed.«
Spørgsmålet er, om der er tale om
andet end galgenfrist. Nedprioritering-
en  af det almene byggeri vil fortsætte,
og det sociale Danmarkskort er næsten
tegnet færdigt, så indbyggerne udeluk-
kende bor efter størrelsen af deres
pengepung.

Kilder:
Ugebrevet A4
BL’ hjemmeside
Keld Albrechtsen i Sofus nr.7  



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

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

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

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

Afd. 7, 15, 21, 23 & 24

BEBOERRÅDGIVNINGEN
Gudrunsvej 16, 1. th
Træffetider: tirsdag 10-12, torsdag 15-18
Tlf: 86 25 21 26 & 86 25 21 50

ANTENNESERVICE 
Stofa Antenneservice: tlf. 70 10 45 88

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

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

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

HANS BROGESPARKEN
Hans Brogesvej 17 kld. tv., 8220 Brabrand. Max. 30 personer.
Leje: kr. 300. Depositum: kr. 300. Kun for beboere i afdelingen. 
Beboere i afd. 8 Drejergården kan ansøge afd. best. om leje af lokalet.
Lokalet kan benyttes til kl. 24.00. 
SØVANGEN
Louisevej 18, 8220 Brabrand. Max. 40 personer.
Leje: kr. 200. Depositum: kr. 200. Kun for beboere i afdelingen.
Musik og støjende adfærd skal ophøre kl. 20.00. Lokalet forlades kl. 22.00.
Kan ikke lejes onsdage samt den 2. tirsdag i hver måned. 
SKOVGÅRDSPARKEN
Ingasvej 66. 8220 Brabrand. 2 x 50 personer.
Reservervationsgebyr på kr. 500  skal betales senest 3 dage efter ønske om
reservation er meddelt Brabrand Boligforening. 
Ved reservation med 14 dages varsel eller mindre 
betales det fulde beløb inden 3 dage. Kan max. reserveres 6 mdr frem i tiden.
Lokalerne kan KUN udlejes til beboere i afdelingen samt beboere i Arbejdernes
Andels Boligforenings afdeling. 24 Skovgårdsparken.
Nøglen udleveres hos varmemesteren i kontortiden. 
Ved annullering mindre end 2 mdr. før lejedato kan lejen kun returneres i
tilfælde af pludselig meget alvorlig sygdom - forudsætter skriftlig begrundelse.
Lokalerne kan kun udlejes én gang i weekenden.
Lokale 1 eller 2 max 50 personer:  kr.    800 
Mødelokale u. køkken max 20 personer: kr.    400
Mødelokale m. køkken max 20 personer: kr.    600 
Lokale 1 m. mødelokale max. 50 personer: kr.   1.100 
Depositum:  kr. 1.000 
Telefon: Lokale 1: 86 25 02 69 • Lokale 2: 86 25 03 92
HOLMSTRUP
Jernaldervej 247, 8210  Århus V. Service til 72 personer.
Reservering skal ske på tlf. 89 31 71 71, afhentning af nøgler hos Helle Måns-
son, tlf. 21 43 69 39.. Kun for beboere i Holmstrup.
Beboere i boligforeningens øvrige afdelinger kan søge afdelingsbestyrelsen i
Holmstrup om leje af lokalet. 
Kan max. lejes 4 mdr. frem. Lokalet kan ikke udlejes på søndage dog med
undtagelse af konfirmationer. Dispensation kan evt. gives ved henvendelse til
afdelingsbestyrelsen.
Leje af lokale u. køkken: kr. 225. Depositum: kr.125 
Leje af lokale m. køkken: kr. 350. Depositum: kr. 250 
Andre afdelinger: kr. 700. Depositum: kr. 250
Ekstra betaling ved leje 2 dage i træk:
U. køkken + tillæg: kr. 150 pr. fortløbende dag
M. køkken + tillæg: kr. 200 pr. fortløbende dag
Leje musikanlæg ekstra: kr. 100 . Depositum: kr. 100
Udlejning af stole tlf.: 86 24 76 12
Al musik og støjende adfærd i og omkring selskabslokalet skal ophøre senest
kl. 01.00.  Strøm til stikkontakter afbrydes.
DREJERGÅRDEN
Hovedgaden 29, 8220 Brabrand. Max. 50 personer.
Kun for beboere i Drejergården, Hans Brogesparken, Mølleparken og Højrispar-
ken.. Leje: kr.  400. Depositum: kr. 300. Lokalet kan ikke udlejes på tirsdage.
Minileje: kr. 150. for afdelingens beboere.
Mandag - torsdag: 07.00 - 11.00. Mandag - torsdag: 12.00 - 16.00.
Dog ikke tirsdag eftermiddag. Musik og støjende adfærd skal ophøre kl. 24.00.
RØDLUNDPARKEN
Selskabslokalet, Rødlundvej 8, 8462 Harlev. Møbler og service til 30 personer
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen
Aktivitetslokalet, Næshøjvej 90, 8462 Harlev
Møbler, service og køkkenfaciliteter til 16 personer
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen

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

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

GÆSTEVÆRELSER
Hans Brogesparken, Hans Brogesvej 11 kld.
Kun for beboere i Hans Brogesparken og Søvangen.
kr. 100  pr. overnatning. Efterfølgende overnatninger kun kr. 75 
Afdeling 2 betaler kr. 100 pr. overnatning 
Der er linned i værelset. Bruseniche. To stk. senge.
Søvangen
Louisevej 14 1. sal, Kun for beboere i Hans Brogesparken og Søvangen.
kr. 75 pr. overnatning. Efterfølgende overnatninger kun kr. 50
Der er linned i værelset. Medbring kun håndklæder.
Rødlundparken
Gæsteværelse 1 og 2, Næshøjvej 90, 8462 Harlev
Værelser kan max. lejes for en periode på 14 dage
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Linned og håndklæder skal medbringes
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen
Thorsbjerg
Stenaldervej 71 1. sal værelse 1+2+3
kr. 75 pr. overnatning +  kr. 100 i depositum pr. værelse. 
Beboere i Thorsbjerg kan altid reservere disse værelser. Alle andre afdelinger i
boligforeningen kan max. reservere værelserne 3 måneder før de skal bruges. 
Kan max. lejes for én uge. Linned og håndklæder skal medbringes.
Lejeaftalen kan ophæves indtil to måneder før aftalte lejedato. I tilfælde af
ophævelse herefter, tilfalder lejen afdelingen, hvis værelset ikke genudlejes igen.
Sonnesgade
Sonnesgade 14, vær. 1, 2, 3 & 4 beliggende v/Fælleshuset.
Kr. 75,00 pr. overnatning      -      Ingen depositum
Linned og håndklæder skal medbringes.  Kan kun lejes af beboere i afdelingen.
Reservation sker hos varmemesteren i afdelingen, ved vamemesterens fravær
kan det ske hos den vagthavende i afdelingen.
Afdeling 24 Skovhøj
Afdelingen råder i fællesskab med boligforeningen Århus og Omegn over  6
gæsteværelser. Værelserne kan lejes af beboere i afdeling 23 og 24 Skovhøj.
kr. 100,00 pr. overnatning samt kr. 200,00 i depositum pr. værelse. 
Inventar: 2 boxmadrasser, 2 dyner, 2 hovedpuder, 2 lamper og 1 garderobe-
skab
Rerservering af værelserne kan ske ved henvendelse til:
Århus Omegn Skanderborgvej 168, 8260 Viby J.
Kontortid:
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-15, torsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10-12
Tlf. 87344141 - Fax. 87344144 
E-mail: bolig@boaarhusomegn.dk
Ønsker du mere info omkring værelserne se evt. her http://www.boaarhusom-
egn.dk  
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BEBOERE PROTESTERER 
MOD FARLIG OVERGANG VED GLOBUS1

UNDERSKRIFTINDSAMLING OG SKILTE SKAL VÆRE MED TIL AT FÅ FARTEN DÆMPET PÅ GUDRUNSVEJ

af Sebastian Adorján Dyhr

Foto: Helle Hansen

Gellerup Fællesråd og caféen i GLO-
BUS1 har taget initiativ til en under-
skriftsindsamling for at proteste-
re mod de trafikale forhold ved
den nye stikvej ind til GLOBUS1. 
»Vi mener, at Gudrunsvej er en
meget farlig vej at gå over for de
mange børn, som dagligt besøger
GLOBUS1. Og det lille helle-
anlæg, der er lavet, er slet ikke
godt nok, for bilernes fart er ofte
alt for høj netop på den stræk-
ning. Og rigtig mange bilister,
der slet ikke bor i Gellerup, bru-
ger vejen som stikvej, når de skal
fra Ringvejen til Silkeborgvej«,
siger Helle Hansen, der er for-
mand for Gellerup Fællesråd.
Oplysning om børn, der krydser
vejen, fik i ugen op til tivolibesøget det
lokale fællesråd til at tage initiativ til at
gå i gang med selv at lave skilte, der

skulle opfordre billisterne til at sænke
farten.

»Vi malede skiltene sammen med bør-
nene herude, og alle har været positive
over for vores initiativ,« fortæller Helle

Hansen, som dog i Stiftstidende kunne
læse, at de lokale fællesrødder blev

truet med bøder, fordi det er
forbudt selv at opsætte skilte.
»Men de giver os næsten ikke
noget valg. Vi havde på for-
hånd kontaktet kommunens
vejkontor og bedt dem om at
gøre noget for at sikre vejstyk-
ke; men der er intet sket. Men
vi vil ikke sidde med hænderne
i skødet og vente på, at et barn
skal blive dræbt ved overgan-
gen,« siger Helle Hansen, som
snart vil sende de mange ind-
samlede underskrifter ind til
kommunen for at gøre politi-
kerne opmærksomme på, at
borgerne i Gellerup vil have

gjort noget ved farten på Gudrunsvej.

Administration og bestyrelse
Det er oplagt vanskeligt i den moderne
verden at samordne administration og
bestyrelse.
Hos os afstår bestyrelsen fra selve for-
søget – med ubehagelige konsekven-
ser.
Så er der nemlig kun en pro forma-
bestyrelse, hvor beboerne i det, der
formelt er deres forening, ikke ved
uenighed kan komme nogen vegne
med deres anliggender, fordi de ansat-
te, som bruger 30-40 timer ugentligt
på deres arbejde, selvfølgelig altid ved
bedst og/eller bare kan bestemme. I
hvert fald kan lederen af administratio-
nen og dermed personalet, vores
direktør, bestemme. Selvfølgelig over
personalet; men altså også over
beboeranliggender, fordi bestyrelsen
ikke går i kontant dialog med de

ansatte og måske endda bruger sin
beslutningskompetence.

Konkret 
Vi er ved at skulle ansætte to ledere til
topstillinger. Mit forslag og ønske i be-
styrelsen om at bruge en god halv dag
på at få en lang række kendere og
halvkendere af vores boligforening
(tidligere bestyrelsesmedlemmer in-
klusive formænd, tillidsrepræsentanter,
folk fra Vestsamarbejdet og Århus
Omegn, repræsentantskabsmedlem-
mer m.fl.) til at komme med deres for-
ståelse af vores situation (status) og
lidt om, hvor de forestiller sig, vi skal
(prøve at) bevæge os hen og dermed
satse (strategi), så vi i bestyrelsen ikke
bare sidder og kigger på vores egen
navle; men har et reelt bedømmelses-
og beslutningsgrundlag, blev afvist af

formanden med, at det var mistillid til
direktøren, hvis man ikke tiltroede
ham at kunne finde ud af det her. Og
direktøren mente, at med så lidt tillid
til ham, som jeg gav udtryk for, syntes
han nok, man skulle overveje af få en
anden direktør! Tro det er løgn; men
det er det ikke…
Det er så blevet til, at direktøren har
snakket med nogen og refereret til
bestyrelsen. På det grundlag arbejdes
der nu på ansættelser. Det er for mig i
bestyrelsen og videre en parodi på
menneskeligt samvær år 2005. Og jeg
har – helt utilfredsstillende – sagt, at
jeg er udenfor og ikke-delagtig – ud
over at informere videre, hvad jeg
opfatter som mit ansvar og holder af
som sædvanligt. Den tyske digter
Enzensberger har engang skrevet »jeg

LÆSERBREVE

n

Næsteformand i Gellerup Fællesråd, Walid Mahmoud, 
ser på, at det hjemmelavede skilt bliver slået i jorden

- fortsættes



Der spilles på banerne hver onsdag fra klokken 18.30. Lørdag fra
klokken 12.00 og søndag fra klokken 11.00. Alle er velkomne. 
Formand: Rene (Gumse) Jensen, HE 95 A, tlf. 28 20 67 70
Klub 97
Klub for pensionister og efterlønnere. Der holdes åbent hver mandag
fra kl. 13 til 17 i Fælleshuse. Første mandag i måneden banko.
Formand Orla Jensen  HE, 22  tlf. 86 28 00 50
Hyggestuen
Arrangerer fællesspisning i huset. Medlemskab 10 kroner.
Formand: Bent Larsen, HH 35, tlf. 86 28 77 73.
Loppen
Genbrugsforening, som holder til i kælderen Hasselengen 9.
Åbningstid torsdage fra kl. 19.00 - 21.00. Kontaktperson: 
Tove Christensen, tlf. 86 28 01 31 for afhentning af effekter.
Bankoklubben Fælleshuset’s Venner’s
Hver onsdag - dørene åbnes klokken 17.00. Kvarterbanko fra klokken
17.30. Nærmere oplysninger: Henning Øgendahl, tlf. 23 80 18 04.
Festforeningen:
Formand: Rene (Gumse) Jensen, HE 95 A, tlf. 28 20 67 70

Holmstrup aktiviteter:
Auto Klub
Jernaldervej 245. Værksted til reparation af medlemmernes egne biler
Formand og kontaktperson: Poul Jørgensen, tlf. 86 24 13 34
Loppen
I pensionistklubben, søndag 14-16,  Gitte Poulsen tlf. 86 24 47 31
Holmstrup Beboerforeningen
Jernaldevej 215, 1., tlf. 86 24 58 28
Holmstrup Dyreklub 
Jernaldervej 255, st. tv., Kontaktperson: Edvin Juhl, tlf. 86 24 53 43
Holmstrup Hønse og Biavlerforening 
Kontaktperson: Margrethe Borchhorst, tlf. 86 24 41 31
Holmstrup Marks Cykelværksted
Tirsdag kl. 19-21 på Jernaldervej 245
Holmstrup – Værestedet
Jernaldervej 245, 1, tlf. 86 24 82 89
Åbent onsdage kl. 15-21. Mad klokken 18. Ingen tilmelding
Vægtvogterne i Holmstrup
i Pensionistklubben Jernaldervej 277. Åben mandag fra kl. 11.
Kontakt Rigmor Frederiksen tlf. 86 24 82 89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Somalisk kvindeforening
Kontaktperson: Zahra, Sigridsvej 57, st.

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

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

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

BEBOERHUSE OG LIGNENDE

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

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

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

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

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

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

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

BEBOERBLADE

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

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

Skræppebladet
Redaktion tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1.stofanet.dk
Sebastian Adorján Dyhr (red), Jettesvej 3, 2. th., tlf. 86 25 10 50
Peter Kjellerup Hansen, Louisevej 26, 3. tv., tlf. 86 25 09 58
Helle Hansen, Gudrunsvej 76, 7. th., tlf. 86 25 97 17
Bo Sigismund, Hasseltoften 54, tlf. 87 38 17 57
Jan Berthelsen, tlf. 27 59 58 82
Jens Skriver, Jernaldervej 219 A, 4., tlf. 86 24 54 19
Bent Jensen, Sonnesgade 14 st. lejl 15, tlf. 86 98 05 96
Hans Nicolajsen, Skovhøj 251, tlf. 86 16 79 03
Birthe Graff, tlf. 86 25 09 58
Fotograf:
Hans Grundsøe, Tornhøjvej 122, tlf. 86 28 28 98
Tegner:
Lone C. Platz, H.C.Andersensvej 14, 8560 Kolind. tlf. 86 39 29 36
Layout:
Jesper Krogh, tlf. 51 90 38 44
Internet:
Søren Krogh, Hans Brogesvej 7 B, tlf. 86 26 27 10

ANDET

Basen - Edw. Rahrsvej 52, tlf. 86 26 21 00.
Er du ensom eller har du et misbrug i hverdagen? Basen arrangerer
dagkurser, hvor emnet er kvalitet i livet. Der er mulighed for at bo i

et af vores bofællesskaber. Du er velkommen til at kontakte os ano-
nymt.

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

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

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

FAS (Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte) bestyrelse:
Knud Holt (formand), Sonnesgade 14, 4. 8, tlf. 86 19 73 11
Birgit Sonja Leth Jensen, Baunevej 50
Niels Jensen, Jernaldervej 225 B
Poul Snedker, Skovhøj 243, 1. th.
Hartvig Vendelboe, Birgittevej 25
Kirsten Hansen, Hasselhøj 41
Tom Jensen, Rødlundvej 226 A
Marit Asmussen, Bronzealdervænget 12
Adam Hansen, Jernaldervej 265 A, 2. tv.
Arthur Sletting, Astridsvej 7, 7. 7.
Erik Lauritzen, Årslev Møllevej 55, 1.
Hasse Vind, Edwin Rahrsvej 24

Fritidsforeningen
Tousgården, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand
Inga Andersen (formand) Jernaldervej 241 A, 1. th, tlf. 86 24 73 53
Dagny Mikkelsen, Astridsvej 7, 6. lejl.10, tlf. 86 25 70 56
Maher Hussein Taha, Edwin Rahrsvej 18, 3.1., tlf. 27 11 95 60
Yousuf Abdul Kadar, Jettesvej 5, 3. tv., tlf. 22 45 40 94
Adam Hansen, Gudrunsvej 4, 2. th., tlf. 86 82 47 75
Ingrid Jensen, Gudrunsvej 16
Karen Hammer Sørensen, Jernaldervej 269 B
Ib Møller, Jernaldervej 259 A
Naif Moustafa, Jettesvej 21, 1. th.
Materialeforvaltning: Tommy Ø. Møller, tlf 28 57 65 15
Træffetid mandag til fredag mellem 17.00-18.00
Mødedag: den 2. tirsdag i måneden
Mødelokale: Edw. Rahrsvej 26, kld.

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

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

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

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

Kældershoppen - Janesvej 43
tlf. 86 25 95 69

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

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

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

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

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

BØRN OG UNGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Smølfen - Børn og unge på Holmstrup Mark.
Åben tirsdag, torsdag kl. 18-21.
Kontaktpersoner: Lisbeth Holmskov tlf. 86 24 13 09
Vinnie Gabel tlf. 27 99 27 03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Idrætsforeningen InterFemina
Gymnastik for kvinder
Formand: Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
Gudrunsvej 76, 7. th, 8200  Brabrand

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

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

ÆLDRE-AKTIVITETER

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

Holmstrup Pensionistklub
Jernaldervej 277. Tirsdag kl. 14-16
Kontaktperson: Lars Tohde Nielsen, tlf. 86 24 91 09

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

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

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

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

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

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

Holmstrup Haver
Kontaktperson: Ragnhild Hansen, Jernaldervej 257A, tlf. 86 24 37 84

Haveforeningen Mariehønen 
Lenesvej 29. Kontaktperson: Poul Christensen, tlf. 86 25 28 08

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

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

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

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

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

Arabisk forældreråd
Kontaktperson: Ramaes Chabaan, Dortesvej 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Petanqueklubben Hasselgrisen

KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER



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

Søvangen afd. 2
Louisevej 2-62, Annettevej 1-49, Birgittevej 1-39 og
Brabrand Skovvej 31-69, 8220 Brabrand
Varmemester i Søvangen
Arne Østergaard Nielsen, tlf. 86 25 26 15, privat tlf. 86 15 41 42
Afdelingsbestyrelsen i Søvangen
Georg Nielsen (formand), Annettevej 8, 1. mf, tlf. 86 25 39 19
Birthe Wisen (næstform), Brabrand Skovvej 67, tlf. 86 25 36 71
Margit Nørhave, Louisevej 24, st. tlf. 86 25 85 10
Poul Pallesen, Annettevej 3, tlf. 86 25 67 38
Joop de Vries, Louisevej 8, 3. th., tlf. 86 25 36 65
Kirsten Wisen, Brabrand Skovvej 65, tlf. 86 25 13 87
Else Høgh, Brabrand Skovvej 63
Mødedag: den 2. tirsdag i måneden kl. 17.30, Louisevej 18

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

Gellerupparken afd. 4
Gudrunsvej, Jettesvej, Dortesvej, Lottesvej og 
Bentesvej, 8220 Brabrand
Varmemester i Gellerupparken
Dortesvej, Jettesvej, Lottesvej og Bentesvej: 
Youssef Kader, Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31
privat tlf. 86 25 08 47
Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken
Khaled Mansour (form), Dortesvej 21, 2. th., tlf. 86 25 22 08
Michael Hertel, Gudrunsvej 70, 1. tv.
Michael Horn, Bentesvej 51, 3. th.
Ghaasan Hassoun, Bentesvej 13, 1. th., tlf. 86 25 60 53
Nayef Mousa-Fa, Jettesvej 21, 1. th.
Khalid Darwich, Gudrunsvej 38, 3.tv, tlf. 86 25 45 65
Helle Hansen, Gudrunsvej 76, 7. th., tlf. 40 71 86 75
Walid Mahmoud, Gudrunsvej 76, 1. tv.
Ahmad A. Rahman, Gudrunsvej 2, 5. tv.
Adil Ibrahim Amin, Jettesvej 13, 1. th.
Hassan Mousliman, Gudrunsvej 20, 2. th.
Bent Rasmussen, Gudrunsvej 60, 7. tv.
Ingrid Jensen, Gudrunsvej 16
Mohammed Hawa, Gudrunsvej 52
Jonas Svendsen, Gudrunsvej 16
Mødedage: 1. og 3. onsdag i måneden, Gudrunsvej 10 A, kl. 18.30.
Alle udvalgsmøder afholdes Gudrunsvej 14, 7.mf., kl. 19.00. 

Toveshøj afd. 5
Edwin Rahrsvej 8-26, Janesvej og Lenesvej, 8220 Brabrand
Varmemester i Toveshøj og kollegiet
Finn Poulsen, Edw. Rahrsvej 32, tlf. 86 25 94 00,
privat tlf. 86 33 91 95
Afdelingsbestyrelsen i Toveshøj
Susanne Petersen (formand), Janesvej 33, 2. lejl. 3
Søren Løkkegaard, Janesvej 9, 1. lejl. 1,
tlf. 86 25 67 34
Ibrahim Abou-Chaka, Lenesvej 5, 2. th.
Jørn Frandsen, Janesvej 23, 1. mf.
Suleiman Jomaa, Janesvej 1, lejl. 4
Hasse Vind, Edwin Rahrsvej 24, st. tv.
Inga Bech, Janesvej 39, st. tv.
Annette Aisha, Edwin Rahrsvej 22, st. th.
Mødedage: den 4 mandag i måneden kl. 18.00 i 

mødelokalet Edwin Rahrsvej 16, kld. th. tlf. 86 75 55 15
E-mail: toveshoej@sol.dk

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

Hasselhøj/Hasselengen afd. 7/15
Hasselhøj/Hasselengen, 8361 Hasselager
Varmemester i Hasselhøj/Hasselengen
tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Hasselhøj
Erik L. Andersen (formand), Hasselhøj 197, tlf. 86 28 90 72 
Kirsten Larsen, Hasselhøj 35, tlf. 86 28 77 73
René Jensen, Hasselengen 95 A, tlf. 28 61 97 98
Bjarne Fangel, Hasselhøj 183, tlf. 86 28 55 72
Johanne Munkholm, Hasselengen 87, tlf. 86 28 46 48
Eli Bønding Olesen, Hasselhøj 65, tlf. 86 28 50 36
Tove Christensen, Hasselhøj 85

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

Rødlundparken afd. 10
Rødlundvej 8, 8462 Harlev
Varmemester i Rødlundparken
tlf. 86 94 20 05 
Afdelingsbestyrelsen i Rødlundparken
Aase Christensen (formand), Rødlundvej 44 A, tlf. 86 94 11 80 
Anne Olesen, Rødlundvej 162, tf. 86 94 22 08
Finn Quist Sørensen, Rødlundvej 268 D, 1.
Else Stokholm, Næshøjvej 76, tlf. 86 94 17 07
Afdelingsbestyrelsens kontor har tlf. 86 94 17 70

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

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

Borumtoften afd. 14
Borumtoften, 8471 Sabro
Varmemester i Borumtoften
tlf. 86 94 20 05 
Kontaktperson
Kim Mørch, Borumtoften 10, tlf. 40 85 78 11

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

Afdelingsbestyrelsen i Voldbækhave
Søren Erichsen (formand) tlf. 86 26 26 36
Jytte Margrethe Poulsen, Årslev Møllevej 47 st, tlf. 86 92 45 95
Ole Christensen, Årslev Møllevej 29, st.

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

Lyngby afd. 18
Lyngbygaardsvej 37A-37D
Varmemester i Lyngby
tlf. 86 94 20 05 
Kontaktperson:
Morten L. Nielsen

Bronzealdervænget afd. 19
Bronzealdervænget 10-18, 8210 Århus V
Varmemester
Søren Hammel, tlf. 86 24 99 90. Bronzealdervænget 14. 
Privat: 86 24 25 42
Afdelingsbestyrelsen
Jørgen Lund (formand), Bronzealdervænget 18, 1. 8,
tlf. 40 94 50 27
Marit Asmussen, Bronzealdervænget 12, 1. lejl 3, tlf. 22 91 92 10
Hergeir Vang, Bronzealdervænget 10, st. lejl. 11, tlf. 28 95 07 22

Hasselager afd. 21
Baunevej, 8361 Hasselager
Varmemester i Hasselager
tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Hasselager
Birgit Sonja Leth Jensen (kontakt), Baunevej 50

Sonnesgade afd. 22
Sonnesgade 14, 8000 Århus C
Varmemester i Sonnesgade
Lars Mikkelsen, tlf. 86 19 78 85
Afdelingsbestyrelsen i Sonnesgade
Hanne Grunnet (formand), Sonnesgade 14, st. lejl. 7
tlf. 86 12 24 55
Gert Brügge, Sonnesgade 14, 3. 20
Bent Lund, Sonnesgade 14, 3. 8.
Kirsten Jensen, Sonnesgade 14, 3. 15
Bent Jensen, Sonnesgade 14, st. 15
Uffe Adelørn, Sonnesgade 14, 1. lejl. 3
Alice Olesen, Sonnesgade 14, 2. lejl. 14

Skovhøj afd. 23
Skovhøj, 8361 Hasselager
Varmemester i Skovhøj
tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Skovhøj
Lise Vendelboe (kontakt), Skovhøj 277 st., tlf. 86 26 22 28
Poul Snedker, Skovhøj 243, 1. th.
Gitte Nielsen, Skovhøj 217, 1. th., tlf. 27 28 29 42

Skovhøj afd. 24
Skovhøj, 8361 Hasselager
Varmemester i Skovhøj
tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Skovhøj
Ib Frandsen (formand), tlf. 86 19 74 81
Claus Bech, Skovhøj 132 st, tlf. 22 34 98 19
Jan Kjærsgaard, Skovhøj 218 st.

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

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

Træffetider for Beboerservice i afdeling 14 og 18: Mandag, tirsdag onsdag kl. 9.30-14.30. Torsdag kl. 9.30-18.00. Fredag kl. 9.30-12.00
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er ikke én af os«, og præcist sådan har
jeg det.

Os beboere
Vi kan indbyrdes ævle og kævle så
længe og så meget, vi gider, og har
ingen instans ud over os selv, som kan
afgøre forskelligheder og uenigheder.
Det giver i beboerdemokratiet oplagt
særlige personlighedstyper fordele,
fordi andre mindre stædige (eller bare
med børn!) ikke magter at diskutere i
det uendelige. Da mange skæve eksi-
stenser havner i den almene sektor,
fordi den netop er det sted, hvor vi (ja,
venner) alligevel kan få en god bolig,
tenderer vi ofte mod palaver i den
dårlige udgave. Vi er få orkende tilbage
og stort set uden efterkommere (i sek-
toren).

De ansatte  
Med de ansatte er det helt anderledes,
fordi de har en bestemt opgave (lønar-
bejdet) og overordnede, som kan be-
stemme over dem. Selvfølgelig skal der
også her i et moderne samfund være
samtale og gensidighed; men den
overordnede kan altid sige, at nu skal
arbejdet laves og samtalen så fortsætte
senere, når der er tid.

Blandingsproduktet
Nu har vi beboere principielt de ansat-
te som vores hjælpere, og modellen,
som jeg finder i orden, er den, at vi i
bestyrelsen ansætter (og eventuelt
afskediger) en direktør, som så ansæt-
ter (og eventuelt afskediger) resten af
personalet. For at være forsvarlig kræ-
ver modellen et menneskelig ligevær-
digt samvær i bestyrelsen; men det er
ikke til stede. Formanden er ikke pri-
mus inter pares (én af os); men hævet
over samtale, fordi de andre i bestyrel-
sen giver ham denne ret (min forståel-
se). Og direktøren tåler ingen med for-
mat i sin nærhed – hverken ansatte el-
ler beboere – uden at forsøget på jord-
ing starter. Selvfølgelig må mennesker
selv ranke ryggen; men som ansat i et
hierarki kan det have store omkostnin-
ger at gøre det. Jeg kender til eksempel
folk, der har valgt at holde kæft og ret-
te ind (for ikke at være uden lønarbej-
de, som jeg har været det). Det er uri-
melige forhold. 
På beboersiden har vores direktørs
manglende kommunikative indføling

og interesse ført til mange nedture for
indblandede i beboerdemokratiet.
Mange hos os er netop ikke guld-
drenge, for hvem alt er gledet i olie og
lykkedes med den power, det giver;
men mennesker som trods slag af for-
skellig slags igen er begyndt at blande
sig i egne anliggender uden for priva-
ten. Når der så ofte skal sparkes hårdt
tilbage mod vores direktør, for selv at
kunne være til stede – så opgiver
mange desværre…
En bestyrelse er her eneste mulighed
for at korrigere en på mange måder
dygtig leder, som blot i alt for mange
år ikke har haft nødigt at forholde sig
til andre end sig selv. Bestyrelsen fra-
vær belaster dermed vores boligfor-
ening voldsomt.

Og så slut 
Jeg var for en del år siden i bestyrelsen
og blev så smidt ud på et repræsen-
tantskabsmøde. Mit vrøvl var der
ingen, der gad. Så blev jeg næste år
stemt ind med en masse stemmer. Jeg
spurgte om meningen med det, for det
virkede meningsløst. Som jeg husker
det, blev der klappet! To år efter blev
jeg genvalgt med virkelig mange stem-
mer. 
De, der har valgt mig, kender min
optagethed af det, jeg har skrevet (og
talt) om her (og ellers gennem tiden).
Jeg holder virkelig af at være i bestyrel-
sen; men fatter ikke, at forholdene er,
som de er. Får vi gjort noget ved dem,
kan vi i min forståelse begynde at nær-
me os tidens reelle problemer (und-
skyld: Opgaver!), som skriger på stil-
lingtagen.
Med en markant bestyrelse tror jeg,
vores direktør vil være en god hjælper.

PS!
Jeg har ikke glemt evalueringen af pro-
jekt Jysk Boligadministration men er
stadig i fasen med forsøg på indsigt. 

Herman Nielsen

Svar på ovenstående
På dagen for Skræppebladets deadline
blev foreningsbestyrelsen bekendt med
Hermans ovenstående indlæg. I min
forståelse er det et egotrip uden saglig
relevans til arbejdet i bestyrelsen, og
jeg opfordrede Herman til at trække

det tilbage. Efterfølgende har bestyrel-
sens medlemmer og suppleant på nær
to og Herman gjort det samme. Her-
man har mig bekendt ikke reageret på
nogen af henvendelserne.

Henning Woller 

Abent brev til Formanden
Jeg skriver til dig, Jesper Pedersen, for-
di jeg ganske enkelt er blevet vred. I
det sidste nummer af Skræppebladet
står der på s. 16 under overskriften
Orienteringsbrev en meget sammen-
trængt oplysning om det kuldsejlede
projekt med Århus og Omegn. Jeg har
indtil flere gange efterlyst, at informa-
tion om den sag blev tilstillet Repræ-
sentantskabet. Men indtil dato har jeg
ikke modtaget noget som helst. Når
jeg så skal læse disse informationer i
Skræppen, så må jeg få den opfattelse,
at Repræsentantskabet bevidst ikke
bliver informeret. For at der skulle
være tale om en beklagelig forglem-
melse, det tror jeg ikke.
Det handler om demokrati. Det hand-
ler om forvaltningen af demokrati. Jeg
tager ikke stilling til det kuldsejlede
projekt. Det jeg harcelerer over, det er
den i alle måder manglende informati-
on af Repræsentantskabet.
Det kan ikke passe, at Repræsentant-
skabet kun skal informeres »gennem
Skræppen«. Det kan heller ikke passe,
at man »er mere« end villig til at spen-
dere stor middag på sit Repræsentant-
skab, når man skal fejre en sammen-
slutning (men det var det, man gjorde),
men at man så ikke vil informere det
samme Repræsentantskab, når denne
sammenlægning går i stykker.
Som sagt: Jeg har før været i kontakt
med dig om denne sag, og jeg er abso-
lut ikke tilfreds med den forvaltning af
de demokratiske spilleregler, som jeg
har set i denne den samme sag. Det er
denne mislighed, der har affødt ovens-
tående.
Jeg mener, det nu må være på tide, at
vi bliver informeret tilbundsgående i
sagen, og jeg ser frem til, at det sker
inden jul.

Med venlig hilsen
Susanne Petersen.



LÆSERBREVE

n

n

18
SKRÆPPEBLADET DECEMBER 2005

FAS OG FRITIDSFORENING FORTSÆTTER HVER FOR SIG
PLANLAGT FUSION SKRINLAGT

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Den planlagte fusion mellem Fritids-
foreningen og FAS er kuldsejlet, og de
to foreninger fortsætter hver for sig.
Det er arbejdet med at få skruet ved-
tægter sammen, så de sikrer den rigti-
ge repræsentation, der har lagt låg på
fusionen. Dog ikke på samarbejdet
mellem de to foreninger, der fortsætter
i god dialog og fremtidige fællesmøder.

Beboerne er på efterårets beboermøder
blevet orienteret om det kommende
samarbejde mellem Fritidsforeningen
og FAS, hvor oplægget indebærer en
sammenlægning af de to foreninger,
der begge som grundlag har til opgave
at støtte op om aktivitetslivet for bolig-
foreningens beboere.

Fritidsforeningen kendes af mange fra
den årlige sommerudflugt, som for-
eningen står for. Alle beboere betaler
over huslejen 10 kr. om måneden til
Fritidsforeningen. Disse midler forde-
les med 75 procent til Fritidsforenin-
gen og 25 procent til FAS (Fritidsfor-
eningens Aktivitetsstøtte).

Fritidsforeningen skaber fritidsaktivite-
ter for beboere i Brabrand Boligfor-
ening samt stiller midler til rådighed
ved hjælp af tilskud. Ud over sommer-
udflugten står Fritidsforeningen for en

voksen/pensionistudflugt, og så gives
der tilskud til pensionistklubber samt
afdelingsfester – det kan være faste-
lavns- eller sommerfest.

FAS yder lån til anskaffelse af for
eksempel inventar til aktivitetslokaler. 

Fritidsforeningen har generalforsam-
ling hvert år, hvor der vælges en besty-
relse. FAS ledes af en bestyrelse, hvis
medlemmer vælges på beboermøder-
ne, og der kan vælges ét medlem pr.
afdeling.

Baggrunden for at sammenlægge FAS
og Fritidsforeningen har været, at det
er blevet mere vanskeligt at skaffe
medlemmer til de to bestyrelser, og de
medlemmer, der er i bestyrelsen for
Fritidsforeningen, kommer fra de sam-
me få afdelinger. Derudover bevilges
der stort set til de samme ansøgere og
arrangementer, og begge bestyrelser
anså det derfor at være ganske fornuf-
tigt at lægge de to foreninger sammen.

Men oplægget strandede så her i okto-
ber på grund af, at det ikke er lykkedes
at få lavet et sæt vedtægter, der ifølge
de to bestyrelser, sikrer den rigtige og
fornødne repræsentation. På et fælles-
møde mellem bestyrelserne blev et for-

slag til vedtægter for en fælles forening
under navnet Fritidsforeningen stemt
ned. Forslaget gik i korthed ud på, at
der skulle vælges fem medlemmer di-
rekte på en årlig generalforsamling og
medlemmer valgt på beboermøderne i
afdelingerne. Da dette dog gav mulig-
hed for en bestyrelse på op til 26 med-
lemmer, væltede forslaget, da nogle
medlemmer vurderede det til at være
et for stort beslutningsforum.

Arbejdet med vedtægterne har været
en længere proces, og der er blevet
udarbejdet flere skitser til en politisk
organisering af sammenlægningen, så
der både blev mulighed for et direkte
valg på en generalforsamling samt valg
på beboermøderne. Ingen af forslage-
ne har dog været »de rigtige« for de to
foreninger.

Begge formænd – Inga Andersen fra
Fritidsforeningen og Knud Holt fra
FAS, slår dog fast, at det gode samar-
bejde forsætter, og det er besluttet at
holde to fællesmøder årligt. Og selv
om sammenlægningen p.t. er skrinlagt,
er man dog åben overfor at se på pro-
jektet igen, hvis det viser sig, at der
kan findes den rette model for repræ-
sentation.

VI HAR SEJRET AD HELVEDET TIL …

KOMMENTAR • KOMMENTAR • KOMMENTAR • KOMMENTAR

TANKER OM BOLIGOVERFORBRUG OG BEBOERSAMMENSÆTNING

Med dette Thomas Nielsen citat gav en
af mine engagerede bestyrelseskolleger
udtryk for, at boligbevægelsen herund-
er Brabrand Boligforening havde byg-
get så meget, at den var stærkt med-
virkende til, at det danske samfund i
lighed med hele Vesten har et urime-
ligt stor boligforbrug. Tallet 40m2 pr.
person blev nævnt og således medvir-
kende til det overforbrug, der truer
menneskehedens overlevelse på læn-
gere sigt. Der er næppe tvivl om, at
menneskene på et eller andet tids-
punkt forbruger til sin undergang, men
der er næppe heller tvivl om, at lokal
indsats mod forbruget er virkningsløst.
En uhyre stor del af menneskeheden
vil stræbe efter mere og mere forbrug,
indtil der ikke er mere at forbruge af.
En fremtidsforsker anser 100m2 bolig-
forbrug for en single for sandsynlig
inden længe.

Sejren for Brabrand Boligforening i
henseende til Gellerup-området er
ikke uden vemod

Arkitektskolen har for nylig afholdt en
billedudstilling på Store Torv om arki-
tekt Blach Pedersens byggerier. Den
skildrer blandt andet, hvordan han vir-
keliggjorde teorierne om bomaskiner-
ne. Lejligheder hvor de fleste af de
praktiske problemer ved at bo var løst
eller blev løst løbende. Det er naturlig-
vis Gellerupparken, der er »kronjuve-
len«. Det var en stort tænkt bydel med
bibliotek, teater, svømmehal, indkøb-
scenter, hotel, kulturcenter, sportshal.
Ikke alene tænkt; men også realiseret
på bar mark, bygningerne står der. 

Det er svært at finde nogen, der har
boet i Gellerup, der vil anfægte den
bokomfort, der er eller rettere var i dis-
se bygninger.

Området er også et eksempel på, hvad
der kan ske, når økonomiske kræfter
kommer på tværs af intentionerne. De
voldsomme rentestigninger, der udvik-
lede sig i byggeperioden, bragte Bra-
brand Boligforening på randen af øko-
nomisk sammenbrud. Hotel og kultur-
center måtte afstås til andet brug. Afs-
tåelsen af kulturcentret trækker sine
spor endnu. Centret rummede de
lokaler, der skulle danne rammen om
aktiviteter for områdets beboere. Man-
ge lejligheder stod tomme. Økonomi-
ske udsving er barske. Sverige havde
på et tidspunkt 100.000 tomme boliger
efter en voldsom devaluering.

Den økonomiske krise efterlod bebyg-
gelsen som en torso, berøvet væsentli-
ge elementer, og var medvirkende til,
at området fik den udvikling, det fik.

Blandt de mange bud på, hvad der kan
og bør gøres for ændre beboersam-
mensætningen i Gellerup- området er
også idéen om indrette offentlige kon-
torer i en blok. Det vil naturligvis
mindske antallet af beboede lejlighe-
der, men effekten af tilstedeværelsen af
offentlige arbejdspladser i området er
næppe væsentlig. Der er i forvejen
mange arbejdspladser af den art – hele
det tidligere kulturcenter, biblioteket,
skolen.

Et andet projekt er indretning af butik-
ker mellem boligerne. Virkeliggørelse
af dette vil for mig være endnu et
angreb på idéen med bebyggelsen.
Området er tænkt og bygget med et
grønt område i midten, som det vil
være meget synd at reducere med en
butiksgade af en eller anden art. Beho-
vet for butikker vil jeg ikke forholde
mig til, men det er min overbevisning
at butikker i beboelsesområdet vil fast-
holde områdets afvigende karakter fra
den øvrige del af byen. På samme

måde som Bazar Vest gør det, alle dets
kvaliteter ufortalt. 

Mange har filosoferet over, om huse
former mennesker, så lad det komme
til prøve. Alle de mange energier, der
synes at være i den lokale integrations-
debat kunne forene sig i konstruktive
tiltag for at gengive kulturhuset sin rol-
le for områdets beboere. Huset kunne
komme til at spille sin rolle for, at de
mange forskellige mennesker herude
kunne lære noget om hinanden og om
det samfund, de er eller bør være en
del af. 

Integrationsbestræbelser i form af
sprogundervisning, jobtræning og
spredning har hidtil været lidet effekti-
ve. Erkend at ghettoområderne vil
eksistere lang tid fremover og påbe-
gynd bestræbelser på, at få områderne
til at fungere sammen med og i fors-
tåelse med resten af byen.

Ovenstående er et personligt indlæg
som foreningsbestyrelsen ikke er for-
håndsorienteret om
Henning Woller  

af Henning Woller
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KONTORBETJENT PÅ PENSION
Den 29. november går Brabrand Boligforenings kontorbetjent Poul Christiansen
på pension efter i snart 40 år at have været ansat i boligforeningen. Poul har i
mange år stået for distribution af Skræppebladet. En opgave, der altid har givet
lidt ekstra sved på panden, når 5000 blade hurtigst muligt skulle fordeles og brin-
ges ud til alle afdelingerne. Derudover har det været en af kontorbetjentens man-
ge opgaver at fordele og bringe post til alle varmemestre. Med sine snart 40 år i
boligforeningen har Poul været med stort set »fra starten af« og set udviklingen
fra en en-mands betjent udlejning til en service-afdeling med flere ansatte og
opnotering over Internettet.

Vi ønsker Poul al held og lykke fremover.
Brabrand Boligforening
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og fotografer blev opvartet med både
saftevand og chips af eleverne.

I alt havde eleverne spurgt 800 i City
Vest om, hvem de vil stemme på til
kommunalvalget, og resultatet af ele-
vernes prognose blev:
Socialdemokraterne vandt med 257
stemmer fulgt af Venstre og Konserva-
tive med 175 stemmer. Men det over-
raskende var ifølge eleverne, at der var
så mange, der enten ikke havde taget
stilling, ikke havde lyst til at sige det,
eller som havde tænkt sig at blive
hjemme – i alt 242.
»I er fremtidens vælgere. Når I bliver
gamle nok til at stemme, så er det også
vigtigt, at I bruger den ret,« sagde Ven-
stre-politikeren Simsek.

Et af spørgsmålene fra en elev til Büny-
amin Simsek var: »Borgmester Louise
Gade siger, at du er en moderat mu-
slim. Hvad betyder det?«
»Det betyder, at min tro er en ting
mellem Allah og mig. Jeg lever i et
demokrati, og Danmark skal ikke sty-
res af Koranen. Religion er en ting
mellem Gud og det enkelte menneske,
og så skal man respektere mangfoldig-
heden inden for tro,« svarede Bünya-
min.

Camilla Fabricius supplerede med: »Jeg
er en moderat kristen, og det betyder
for mig, at Gud ikke kommer sam-
fundet ved, og så er det meget vigtigt,
at man har respekt for hinandens tro.«

Et af de mere brede spørgsmål fra ele-
verne var: Hvad er demokrati for dig?,
og til det svarede Bünyamin Simsek:
»Det er muligheden for at præge be-
slutninger. Hvis du som politiker ikke
gør det godt nok for vælgerne, så bli-
ver du ikke stemt på næste gang. Det
er demokrati, at vælgerne bestemmer,
hvem der skal repræsentere dem.«

Det førte videre til ordet magt, som
ifølge Camilla Fabricius let kom til at
lyde som et grimt ord. 
»Men magt er jo bare muligheden for
at være med til at bestemme.«
Hun var i øvrigt meget imponeret over
den livlighed og det store engagement,
som børnene lagde for dagen.
»Jeg får lyst til at blive lærer her på
Nordgårdskolen,« og så opfordrede
hun eleverne til at sende en mail til
hende, hvis de har noget på hjerte.

Eleverne bad de to politikere om at
give et kort og klart bud på, hvad de
sådan helt konkret vil gøre, hvis de bli-
ver stemt ind i Århus Byråd. Spørgs-
målet lød: »Hvis du får magten og har

ét skud i bøssen, hvad vil du så lave
om?«

Og politikere var enige om det ene
skud: »Alle skal i arbejde.«

Men der var også spørgsmål fra elever-
nes egen dagligdag:
»Går du ind for gratis mad og compu-
tere til alle elever?«
»Ja som udgangspunkt. Men selv om
jeg gerne ville, så kan jeg ikke love det,
for vi har ikke pengene. I Århus Kom-
mune mangler vi over 2 mio. kroner,«
svarede Camilla Fabricius, og det tal
blev af drengene mødt med piften og
et: »Wow«

FORENINGENt

t

20
SKRÆPPEBLADET DECEMBER 2005

IKKE ALLE INDVANDRERUNGE SMIDER MED STEN
6. KLASSERNE PÅ NORDGÅRDSKOLEN: »NEJ TIL BALLADE«

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

foto: Hans Grundsøe

Den seneste tids uro i Rosenhøj var
blandt emnerne, da 6. klasserne holdt
vælgermøde på Nordgårdskolen. To
politikere Bünyamin Simsek og Camil-
la Fabricius havde sagt ja tak til invita-
tionen, der havde overskriften:
»Undskyld et øjeblik… men ikke alle
indvandrerunge smider med sten eller
brænder bål. På Nordgårskolen blom-
strer i stedet demokratiet.«

Og det gjorde det mandag blot halv-
anden uge før kommunalvalget. Bør-
nene havde en liste med gode spørgs-
mål lige fra, »hvorfor bestemte farver
til partierne«, »og hvem går ind for
gratis mad« og »computere til alle ele-
ver«. Men der var også mere brede

emner som magt samt religion og poli-
tik. 

Rosenhøj kom dog også ind i debatten,
da Camilla Fabricius fra Socialdemo-
kraterne direkte spurgte børnene, om
de kunne finde på at slås og lave hær-
værk. Et spørgsmål, der blev fulgt af et
højt og tydeligt NEJ fra alle eleverne i
kor. 

Bünyamin kvitterede med: »Det er flot,
at I også tager afstand fra den ballade,
der har været i Rosenhøj. Der er et
tyrkisk ordsprog, der siger: »Den der
stikker af fra et slagsmål, dens mor bli-
ver ikke ked af det. Husk at jeres
forældre bliver glade, fordi I opfører jer
ordentligt. Og hvis I møder modstand

her i livet, giv ikke op men kæmp vide-
re, så skal succesen nok komme.«

Både de to lokalpolitikere og eleverne
var enige om, at de unge, der er med i
ballade, har haft for mange nederlag,
ikke har noget at lave og forældre, der
ikke lever op til deres ansvar. 

»I skal klare jer godt i skolen og så ska-
be jer nogle succeser,« sagde Bün-
yamin efterfulgt af klapsalve, som ele-
verne høfligt sagde tak med efter hvert
svar fra politikerne.
Børnene havde inden vælgermødet om
morgenen lavet en prognose i City
Vest, og resultatet herfra blev læst op
til mødet, der blev dækket af både
fjernsyn og aviserne, hvis journalister



Aktivitetsudvalg
Som noget glædeligt havde nogle
beboere besluttet, at der fremover skal
ske noget mere her i afdelingen. Vi
skal have nogle gode og hyggelige
beboeraktiviteter. De foreslog derfor
oprettelse af et aktivitetsudvalg. De
blev alle valgt med stor begejstring af
de fremmødte beboere. Udvalget har
allerede med succes samlet beboere til
nogle velbesøgte og hyggelige spilaft-
ner.

Jette Snedker
Skovhøj 243, 1. th.

Inge Rasmussen
Skovhøj 227

Elise Torp
Skovhøj 277. 1. th.

På beboertalerøret, der kan findes
under Brabrand Boligforenings website
– se under afdeling 23 – kan I finde
telefonnumre og evt. e-postadresser på
repræsentanterne, hvis I ønsker at
kontakte dem.

Til afdelingsbestyrelse valgtes:

Poul Snedker, Skovhøj 243, 1. th. 
Poul er kontaktperson for grundejer-
foreningen og vor repræsentant i FAS.

Lise Vendelbo, Skovhøj 277
Lise er kontaktperson for afdelingen,
webmaster for Beboertalerøret og sup-
pleant til Skræppebladets redaktion.

Gitte Nielsen, Skovhøj 217, 1. th.
Gitte er sekretær for afdelingen.

Hans Nikolajsen, Skovhøj 251
Hans er suppleant og desuden vor
repræsentant i Skræppebladets redak-
tion.

Inger Margrethe Nielsen, Skovhøj 223, 1.
tv. Inger er suppleant.

Benny Pedersen, Skovhøj 227, st.
Benny er suppleant

Af tidligere repræsentanter valgte Mi-
chael Hertz at stoppe med afdelings-
bestyrelsesarbejdet, da familien er i
gang med at bygge og derfor i løbet af
foråret regner med at flytte fra Skov-
høj.

AFDELINGERNEd
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24 - Skovhøj Hasselager

BEBOERREPRÆSENTANTER I AFDELINGEN
PÅ BEBOERMØDE I SEPTEMBER 2005 VAR DER MEGET GLÆDELIGT 

LIDT STØRRE INTERESSE END VANLIGT FOR AT MELDE SIG SOM BEBOERREPRÆSENTANTER.

af Lise Vendelboe

TILBAGEBLIK
PÅ MORTENS AFTEN OG PENSIONISTFORENINGENS GENERALFORSAMLING

af Bent Jensen

Mortensaften blev der serveret and
med tilbehør og risalamande for bebo-
erne i Sonnesgårdens fælleshus, hvor
51 beboere havde tilmeldt sig og hvor
de havde en hyggelig aften. Det er
mange beboere fra sådan en lille afde-
ling, når man tænker på at mange nor-
malt holder mortensaften med famili-
en. 

Fredag den 11 november var der gene-
ralforsamling i Sonnesgårdens pensio-
nistforening med efterfølgende smør-
rebrød og kaffe, der var 65 beboere til-
meldt, så I kan nok se, at herinde kan
vi samle beboerne, når vi har nogle
arrangementer, og vi sad og hyggede
os og havde en dejlig aften.

AFDELINGERNEd
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TO KLAVERLØVER OG EN SANGLÆRKE
EFTERMIDDAGSARRANGEMENT I SONNESGÅRDEN

af Søren Løkkegaard

Jeg var sidst i oktober indbudt af besty-
relseskollega Hans Esmann til et besøg
i Sonnesgården for at få et indtryk af
byggeriet og det aktive liv der foregår i
denne ret eksklusive afdeling i bolig-
foreningen. I den for årstiden usæd-
vanligt lune eftermiddag fik jeg set den
smukke stenbedshave med dens op-
findsomme vandkunst og krydderibed-
et til fælles brug, og jeg bemærkede
mig at store dele af køre- og parke-
ringsarealet lå dejligt græsklædt hen så
man undgår at skulle kigge på depri-
merende, unødigt store flader med
cementfliser og asfalt. Fælles kælder-
rum brillerede med billardbord og
bordtennisbord, høvlebænk og alsidig
værktøjssamling, samt gymnastikma-
skiner, og omvisningen rundede til
sidst Hanses såkaldt selvapterede lej-
lighed med stueudsigt mod vest og
den på det tidspunkt store appelsin der
sank bag Ringgadebroen. Alt i alt ikke
det værste jeg har set, som en køben-
havner med nærmere fyrre års indvan-
drerbaggrund i det jyske godt kan tilla-
de sig at sige og blive ret forstået.

Klasse!
Undervejs havde vi oplevet det må-
nedlige søndagseftermiddagsarrange-

ment med kaffe plus fløde, lagkage og
småkager på de nydeligt blomsterpry-
dede borde – og dertil noget særligt,
denne dag en aldeles charmerende
optræden med klaverspil og sang; de
optrædende var datter, svigersøn og
barnebarn (Pia, Christian og Julie) til
en beboer i bebyggelsen. Først spillede
ægteparret firhændigt klaver på det
opretstående: Seks stykker af Bizet,
fulgt af Strausses »An der schönen
blauen Donau«; derpå spillede man-
den tre stykker af Grieg (uden node-
bladet), og det lød alt sammen faktisk
ret virtuost og virkede som hentet lige
ud af gamle dages venlige borgerskab-
sidyl.

Solgt!
Og så rejste en ung pige sig og fortalte
at nu skulle hun synge til sin fars
akkompagnement. Jeg havde forestillet
mig romancer af Heise og Lange-Mül-
ler eller noget andet i stilmæssig for-
længelse af klaverstykkerne, men,
snydt og glædeligt overrasket: hun
sang skønne amerikanske popsange
som kendes med Mariah Carey, Whit-
ney Houston, The Mamas and The Pa-
pas og Carpenters. Pianisten kastede
sig undervejs ud i lidt jazzimprovisa-

tion, mens sangerinden fuldstændigt
afvæbnende modulerede de følelses-
fulde sange og for øvrigt ikke lod de
nævnte kvindelige amerikanske kunst-
nere noget efter i henseende til natur-
lig skønhed.

Baghjul!
Jeg tænkte: det er lige godt sjovt at
man skal til et såkaldt 55+ byggeri
(altså byggeri fortrinsvis for beboere
over 55 år) for at møde noget så ungt
og moderne; klaverspillet og sangen
var i et og alt noget helt andet end det
min gamle afdeling plejer at mønstre:
Du gamle måne, Sejle op ad åen, og
forskellige øllede sange udsat for mere
eller mindre selvspillende synthesizer
og kollektivt skrål, altså sat skarpt op
(og Toveshøjsfesternes egne kvaliteter
har jeg med rette talt godt om andre
gange). Jeg letter på cykelhjelmen,
Sonnesgården!

22 - Sonnesgården
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ER DU GENBRUGSMENNESKE?
LIVSVÆRKSTEDERNES GENBRUG HAR BRUG FOR FRIVILLIGE 

TIL NY GENBRUGSBUTIK PÅ EDWIN RAHRS VEJ!

Af Sebastian Adorján Dyhr

I november åbnede Livsværkstederne i
samarbejde med Kirkens Korshær en
ny genbrugsbutik på Edwin Rahrs Vej.
Butikken har åbent kl. 11-16 på alle
hverdage.
Der er brug for frivillige til at forestå
salg, indretning og opfyldning i butik-
ken.
Som frivillig i Livsværkstederne er du
en del af et godt og givende arbejds-
fællesskab til gavn for dig selv og
andre.
Om du kan arbejde 2 eller 30 timer om
ugen er ikke afgørende – der er brug
for det, du kan bidrage med.
Har lyst til at være med, så ring til Kim
Bergman: 86259569/41105487 eller
Ann Skov Sørensen: 86259599

NYT FRA PENSIONISTKLUBBEN
ARRANNGEMENTER I DECEMBER OG JANUAR

Onsdag den 14. december 
kl. 14.00
Kæmpe Julebanko om blandt andet
ekstra gavekort, gratis kaffe og brød.

Onsdag den. 11. januar 
kl. 12.00
Nytårsfest
Her medbringer du selv maden eller
bestiller den i caféen.
Klubben giver så en øl eller vand og en
snaps.
Efter maden er der gratis kaffe og
småkager. Til at binde det hele sam-

men kommer »Onkel Kurt« og spiller
til. Håber at se rigtig mange.

Onsdag den 25. januar
kl. 14.00 
Afholdes der »Generalforsamling«
Husk at møde op, da det er her, du kan
komme til orde og kun her.
Dagsorden ifølge lovene.
Efter generalforsamlingen er der mini-
banko spil.
Der er gratis kaffe og brød.

Onsdag den 8. febuar
kl. 14.00
Bankospil
Husk brød til kaffen.

Så er der kun at ønske alle en rigtig
glædelig jul og et godt nyt år med tak
for det gamle.

På hele bestyrelsens vegne
Svend Erik Sørensen
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HUSLEJESTIGNINGEN BLEV KNAP SÅ HØJ
MEGET FÅ BEBOERE MØDTE OP

af Helle Hansen

Knapt to håndfulde beboere mødte op
til Gellerupparkens ekstraordinære
beboermøde i november, hvor budget-
tet med den reducerede huslejestig-
ning fra 9,23 til 7,55 procent skulle

vedtages. Budgetforslaget blev vedtag-
et uden nogen protesterede. 
Den varslede huslejestigning træder i
kraft den 1. januar 2006.

NYT SKRALDSUG I GELLERUP
40 MILLIONER KRONER FRA LANDSBYGGEFONDEN 
SIKRER RENOVERINGEN AF DET GAMLE SKRALDSUG

af Helle Hansen

Beboerne i de blokke, som i over et år
har haft lukket for deres skakter, kan
godt snart begynde at glæde sig. Ende-
lig er der langt om længe fundet en
økonomisk løsning på, hvordan Gel-
lerupparken kan få renoveret hele sit
gamle og nedslidte skraldsugsanlæg. 

Det kan lade sig gøre, fordi afdelingen
har fået lov at bruge næsten 40 millio-
ner kroner fra Landsbyggefondens dis-
positionsfond, og det hjælper renove-
ringsarbejdet godt i gang. De resteren-
de godt 11 millioner kroner, som det
koster at udføre arbejdet, arbejdes der

fortsat på at finde en finansieringsmo-
del på. Det bliver sandsynligvis via lån.
Endnu mangler de sidste underskrifter
at blive sat på papiret, men det forven-
tes at renoveringen af skraldsuget vil
kunne gå i gang i første kvartal i det
nye år.

4 - Gellerupparken

PRODUKTIONSPLAN FOR SKRÆPPEBLADET 2006

Januar Februar Marts April Maj Juni
Møde (man) ons 4/1 30/1 6/3 3/4 1/5 tirs 6/6
Deadline (tors) 12/1 9/2 16/3 man 18/4 11/5 16/6
Udkommer (tors) 26/1 23/2 30/3 27/4 man 29/5 30/6

Juli August September Oktober November December
Møde (man) 3/7 7/8 4/9 2/10 6/11 4/12
Deadline (tors) 17/8 14/9 12/10 16/11
Udkommer (tors) 31/8 28/9 26/10 30/11

Der er redaktionsmøde den 1. mandag i hver måned. Deadline den anden torsdag i måneden, og bla-
det udkommer den sidste torsdag i måneden, hvis det ikke havde været for forskydelige helligdage og
måneder, hvor det ikke kan passe. De præcise datoer og dage kan ses nedenfor.
Redaktionsmøderne er åbne for beboere og finder normalt sted fra kl. 17.
På deadlinedagen er der åbent på bladet for aflevering af materiale fra kl. 16.30-19.
Bladet uddeles af bude, varmemestre m.fl., og der kan tegnes abonnement for kr. 170 pr. år ved hen-
vendelse til boligforeningens administration.



Uddeling af julehjælp fra 
Gellerup 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 7. december, og
udlevering finder  sted onsdag  den 21.
december. 
BEMÆRK ÆNDRING AF ANSØG-
NINGSFRIST!

Adventsandagter:
Torsdag 1. december,  8. december, 16.
december og 22. december er der
adventsandagt i Gellerup Kirke.
Alle dage kl. 16.00 – Alle er velkomne.

Fredag, den 2. december, kl.
18.00:  
International aften i Gellerup Kirke.

Fredag, den 2. december, kl.
19.30:  Sogneaften i Gellerup
Kirke.
Programmet er ikke endeligt fastlagt,
men det handler nok om jul på en eller
anden måde – se annoncen i Lokal-
bladet eller nyhedsbrev fra Kirken.

Søndag, den 4. december, kl.
16.00:  Julekoncert.
Da afholder Gellerup Kirke sin årlig
julekoncert, hvor der bliver mulighed
for at høre julens salmer og sange.

Torsdag, den 15. december, kl.
17.00:  Fællesspisning i være-
stedet.
Denne aften holder vi traditionen tro
julefrokost i værestedet.  Vi starter med
kaffe kl. 17.00 og spiser fra kl. 18.00.

Julegudstjenester i Gellerup
Kirke:
Mandag 12. dec.: For vuggestuer og
dagplejebørn.
Tirsdag 13. dec.: For ældre.
Tirsdag 20. dec.: For Stensagerskolen.
Onsdag 21. dec.: For Egebakkeskolen.
Torsdag 22. dec.: For Birkebakken.

Juleaften er der Gudstjeneste:
kl. 10.30: Plejeboligerne Hejredalsvej.
kl. 14.30: Gellerup Kirke, ved Annette
Bennedsgaard.
kl. 16.00: Gellerup Kirke, ved Karen
Togsverd Hansen.

Juleaften i Gellerup Kirke:
I lighed med tidligere år vil der blive
afholdt juleaften i Gellerup Kirke.
Det bliver både en hyggelig og højtide-
lig juleaften på god og traditionel vis
med julemiddag, dans omkring jule-
træet og der er også tænkt på julegaver
til alle deltagere.
Prisen for at deltage er kr. 60,- for
voksne og kr. 35 for børn. 
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GELLERUP KIRKE
DET SKER I KIRKEN I DECEMBER MÅNED

CAFÉ VITA
MADPLANER I DECEMBER OG JANUAR

December

Frokost
Fredag d. 2. december, kl. 12.00:
Hønsefrikassé med kartofler

Fredag d. 9. december, kl. 12.00:
Hvidkålsrouletter med kartofler

Fredag d. 16. december, kl. 12.00:
Grøntsagsgryde med kartofler

Aften
Mandag den 5. december, kl. 17.00:
Boller i selleri med kartofler

Mandag den 12. december, kl. 17.00:
Hakkebøf med bløde løg & kartofler

Mandag den 19. december, kl. 17.00:
Ribbenssteg med brune og hvide kar-
tofler

Torsdag den 22. december, kl. 13.00:
Holder vi  J U L E - L U K K E T

Julefrokost ud af huset
Café Vita - Tilbyder også julefrokost
»Ud af huset«.
Ring og hør nærmere.

Småkager
I december sælger vi hjemmebagte
småkager til 15 kr. for 250 gram.
Mange forskellige slags. Gratis smags-
prøver.

Januar

Tirsdag den 3. januar 2006, kl. 10.00
Starter vi op igen på et nyt år.

Frokost
Fredag d. 6. januar, kl. 12.00:
Hakkebøf med bløde løg & kartofler

Fredag d. 13. januar, kl. 12.00:
Brunkål med røget bacon & flæsk

Fredag d. 20. januar, kl. 12.00:
Oksesteg med kartofler

Fredag d. 27. januar, kl. 12.00:
Hamburgerryg med grønlangkål &
kartofler

Aften
Mandag den 9. januar, kl. 17.00:
Skipper Labskovs

Mandag den 16. januar, kl. 17.00:
Koteletter i fad med ris/kartofler

Mandag den 23. januar, kl. 17.00:
Medisterpølse med rødkål & kartofler

Mandag den 30. januar, kl. 17.00:
Brændende kærlighed med kartoffel-
mos

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
Køkkenleder Michael Andersen på tlf.:
86259599.
Caféen er lukket mens vi har madklub.
Vi forventer, at du som deltage er med
til at lave maden.
Pris pr. gang er 25,- kr.

Banko i Café Vita

Torsdage i lige uger er der banko i Café
Vita i Livsværkstederne i City Vest, fra
kl. 13 til kl. 15.
Det koster 6 kr. pr. plade,
Kom og vær med i hyggeligt samvær
med spændende præmier.



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 December 2005

Torsdag 1 Hvidløgsbøffer
Fredag 2 Julefrokost

Mandag 5 Stegt flæsk og persillesovs
Tirsdag 6 Ugens fiskeret
Onsdag 7 Dansk bøf m/bløde løg
Torsdag 8 Stuvede hvidkål m/medister
Fredag 9 Lasagne

Mandag 12 Boller i karry m/ris
Tirsdag 13 Koteletter
Onsdag 14 Forloren hare
Torsdag 15 Brunkål
Fredag 16 Flæskesteg og ris à la mande 

Mandag 19 Spagetti bolognese
Tirsdag 20 Stegt kylling
Onsdag 21 Grønlangkål m/skinke
Torsdag 22 lukket
Fredag 23 lukket

Madplan for Januar 2006

Mandag 9 Stegt flæsk m/persillesovs
Tirsdag 10 Stegt kylling
Onsdag 11 Bøf m/løg
Torsdag 12 Svensk pølseret
Fredag 13 Lasagne

Mandag 16 Gule ærter m/flæsk & pølse
Tirsdag 17 Ugens fiskeret
Onsdag 18 Stegt lever
Torsdag 19 Boller i karry
Fredag 20 Græsk farsbrød

Mandag 23 Stegt medister
Tirsdag 24 Frikadeller
Onsdag 25 Karbonader m/grønsager
Torsdag 26 Farfars gryderet
Fredag 27 Husmandskoteletter

Mandag 30 Biksemad
Tirsdag 31 Stegt medister

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
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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

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 12. januar kl. 19

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i november var

»GLÆDES«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

MORA HAMAD
Janesvej 11, 3. tv.
8220 Brabrand

SARA SØRENSEN
Udsigten 40 

8220 Brabrand

JOHANNE FULSANG
Tousvej 78

8230 Åbyhøj

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

Kan du løse rebussen?
Du kan godt begynde at
glæde dig!

JULEKONKURRENCE
Tæl hvor mange nisser
der er i bladet og vind et
gavekort på 100 kroner. 
Du skal tælle denne med



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:
Sonja E. Jensen, tlf. 26 90 21 56

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:
Lise Vendelbo (kontaktperson), tlf. 86 26 22 28

l.vendelbo@mail.dk

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.dk

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

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

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen

Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

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

Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Afdeling 7, 15, 21, 23 & 24:

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 eller mobil 20 20 22 81

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 december

Fr 2. 18.00: International aften Gellerup Kirke side  26

Fr 2. 19.30: Sogneaften Gellerup Kirke side  26

Sø 4. 16.00: Julekoncert Gellerup Kirke side  26

Ma 12. : Julegudstjeneste for vuggestuer/dagplejebørn side  26

Ti 13. : Julegudstjeneste for ældre side  26

To 15. 17.00: Fællesspisning i Gellerup Kirke side  26

On 14. 14.00: Julebanko i pensionistklubben side  25

Lø 24. : Juleaften i Gellerup Kirke side  26


