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I sidste nummer af Skræppebladet skrev Gert Brügge et længere
indlæg, der naturligt nok kaldte på svar fra foreningsbestyrelsen.
Tre medlemmer tog tråden op og svarede. Alle fire indlæg er læs-
værdige, og debatten fortsætter i dette nummer af Skræppebladet.

Gerts indlæg er måske nok præget af generaliseringer i vurderin-
gen af, hvor mange ressourcestærke hhv -svage bebeoer, der bor i
Boligforeningen, og i hvilken grad de to parter påvirker hinanden.
Det ser ud til, at Gert og foreningsbestyrelsen mener og forstår
noget forskelligt med ordet »ressource«. Men indlægget i øvrigt
indeholder interessante betragtninger om, hvordan boligforenin-
gen ser ud til at fungere. Passer Gerts erfaringer med den generelle
virkelighed, så er det noget skidt – for at sige det mildt. Måske er
Gert en rappenskralde, som er irriterende over for administratio-
nen? – Det er der andre bebeoere, der har været, kan det læses af
Søren Løkkegaards svar i sidste nummer. Måske har Gert ret i sine
oplevelser? Jeg læser Sørens svar således, at han tilsyneladende
giver Gert ret i, at administrationen ikke altid har behandlet bebo-
erne ordentligt og korrekt.

Uanset tonen og graden af generaliseringer kommer Gert ind på
nogle konkrete forslag til, hvordan boligforeningens og afdelinger-
nes ledelse kan gøres bedre. Og de tre afdelingsbestyrelsesmed-
lemmer svarer kryptisk. I dette nummer opfordrer de så Gert til at
tage debatten væk fra bladets spalter og føre den i repræsentant-
skabet, foreningsrådet eller ad andre beboerdemokratiske kanaler.

Men hvorfor skal Skræppebladet, som alle boligforneningens
beboer har mulighed for at læse og komme til orde i, holdes uden
for denne debat – der jo i sidste ende påvirker alle beboerne?
Hvorfor skal det kun være afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der
skal inddrages i debatten?

Jeg håber, at debatten fortsætter i alle relevante fora, inklusive
Skræppebladet, og at alle parter er pæne og sobre i deres indlæg,
naturligvis. Gert må hellere komme på banen igen og skære sine
forslag ud i pap, og så må foreningsbestyrelsen på banen med
konkrete holdninger dertil. Øvrige beslutningstagere og hold-
ningshavere blandt beboerne og bestyrelsesmedlemmerne i bolig-
foreningen bør naturligvis også overveje deres erfaringer og hold-
ninger. Ligesom de ansatte i boligforeningen også er interesserede
i, at beboerne oplever dem som medarbejdere og ikke modarbej-
dere.

Med ønske om en god og respektfuld debat
/Sebastian

LEDEREN
Hvor og hvordan

skal debatten mon føres?
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NYT FRA BEBOERRÅDGIVNINGEN
SOMMERFERIETILBUD TIL BØRNEFAMILIER

Forskning viser at stort set alle alvorli-
ge og livstruende sygdomme er mere
hyppige hos mennesker, der ryger,
såsom kræft, forhøjet blodtryk, hjerte-
karsygdomme, sukkersyge, blodprop-
per osv. osv. osv.

Rygning er afhængighed
Desværre viser det sig også, at rygning
er den afhængighedssygdom af alle,
som man bliver mest afhængig af. Når
man ryger frigives en lille smule en-
dorfiner oppe i hjernen, som giver
rygeren en slag lykke eller glædesfølel-
se, idet nikotinen kommer rundt i blo-
det, og det er åbenbart rigtig svært at
undvære for (os) rygere. Bl.a. derfor
kan det være så ufatteligt svært at

stoppe med at ryge. Der er kommet
nogle tobaksafvænningspiller på mar-
kedet, der hedder Zyban. Disse piller
indeholder lidt af disse endorfiner
kunstigt, og er lidt i familie med anti-
depressiv medicin som gives ved klini-
ske depressioner. Men det er nok at gå
temmelig vidt at give ellers raske men-
nesker den slags medicin for at holde
med at ryge, og det er nok en rigtig
god idé at benytte sig af de andre til-
bud, der er tilgængelige: eksempelvis
Apotekets rygestop-kurser og diverse
tyggegummi, sugetabletter og andet,
der indeholder lidt nikotin, der kun
kommer ud i blodet og ikke ned i lun-
gerne.

Der er vist ingen tvivl om at vi i Dan-
mark får et mere og mere rent og
røgfrit indeklima alle offentlige steder
bare de næste få år, og der kalkuleres
med fra politisk side, at rygningen
nærmest helt skulle kunne udryddes i
løbet af de næste 50-75 år ved kraftig
indsats imod rygning. 
En kendt person i Danmark udtalte
efter en lang og svær kamp mod ryg-
ning: »Jeg er og vil altid være ryger, nu
er jeg bare en ryger, der ikke ryger.«
Det er meget skarpt og præcist, og
mon ikke langt de fleste rygere ville
være enige i den udtalelse, den dag
sådan et stort og vigtigt mål i livet vil
være nået.

Beboerrådgivningen har atter brugt
efteråret og vinteren til at søge penge
til hjælp til ferier. Formålet med vores
ansøgninger er at kunne hjælpe socialt
og økonomisk trængte børnefamilier
til en mulighed for at komme på ferie.
Det er med glæde, at vi kan fortælle, at
Arbejdsmarkeds FerieFond har givet
tilsagn om en væsentlig støtte til vores
Sommerferieprojekt. Udover AFF så
har vi modtaget et mindre bidrag fra
Socialministeriet, ligesom vi mangler
endelig svar fra et par mindre fonde. 

Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal
børnefamilier muligheden for et betalt
ferieophold samt i et vist omfang hjælp
til betaling af transportudgifter efter
nærmere fastsatte retningslinier. 
Er I en børnefamilie – har I lyst til at
holde en uges ferie sammen – og kni-
ber det med at få råd, så er dette tilbud
måske noget for Jer? Tilbudet hen-
vender sig til alle forældre – også de
som ikke bor med barnet til dagligt.
Der ydes kun støtte til ferie i Danmark.
I mange år har vi samarbejdet med
Dansk Folkeferie, da mange beboere

har været glade for deres feriecentre og
de mange muligheder for børnene,
som centrene rummer. Hvis I selv har
en anden god idé til et feriested, så kan
dette også være en mulighed.

Hvem kan komme i betragtning
Tilbudet er rettet mod børnefamilier i
afdelingerne: Skovgårdsparken, Gelle-
rupparken, Toveshøj, Holmstrup, O-
dinsgård samt Thorsbjerg  – da det er
disse afdelinger, der betaler til Beboer-
rådgivningen.
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RYGNING ELLER (HELST) IKKE RYGNING
HVAD KAN MAN GØRE FOR AT MINDSKE GENERNE OG HJÆLPE SIG SELV

af Hanne Løvig

foto: Hans Grundsøe

I dag er over halvdelen af alle hjem i
Danmark ikke-rygerhjem, og 2⁄3 af alle
disse hjem har en eller anden form for
rygepolitik eksempelvis regler som kun
at ryge i et af hjemmets rum, ikke ryg-
ning i soveværelset, rygning under
emhætten eller kun rygning til fester,
fødselsdage eller andre højtidelige lej-
ligheder.

Den irske model
Planen er nu at Danmark skal følge
den irske model, hvor det blev forbudt
i Irland for et par år siden at ryge på
barer og restauranter. Det har vist sig,
at de i Irland er meget tilfredse med
denne nye lov. Endda i et land hvor der
i mange år har været tradition for at gå
meget på irske pubber og lignende.
Her er det helt almindeligt lige at få en
pint eller to på vej hjem fra arbejde.
Det altafgørende argument er, at per-
sonalet på barer og restauranter ikke
skal udsættes for passiv rygning, som
man har fundet ud af er meget mere
skadelig end først antaget. Der kan jo
overhovedet ikke være noget modar-
gument til det. Men det ser ud til at

Danmark går ind for rygerrum ved det
første udspil omkring den nye rygepo-
litik.

Mindsk generne
For et til to årtier siden var man vant
til, at der nærmest blev røget alle tæn-
kelige steder, og det var ikke noget
man stillede de store spørgsmålstegn
ved. Hver en bil var en rygerbil, og
hvert et hjem blev der røget i. Men
efter at det ene hjem efter det andet er
blevet ikke-rygerhjem og man stort set
aldrig oplever en bil, der bliver røget i
længere, er det blevet ret markant at
komme ind i et rygerhjem. Det lugter
simpelthen af røg. Røg har det med at
hænge i alting: møbler, gardiner, sen-
getøj og alt muligt. Man kan gøre nog-
le ting som ryger i sit rygerhjem for at
det bliver mere udholdeligt at være der
for ikke-rygere, børn og så selvfølgelig
en selv også. Man kan købe trykaske-
bægere, hvor skodderne er lukket nede
i selve askebægeret, og så have en
beholder med låg stående til at tømme
askebægerne for skodder i. En god ide
er også at have en blanding af 1⁄2 eddike

og 1⁄2 vand stående rundt i de rum der
bliver røget i. Eddike er med til at ren-
se luften. Men skålen skal fyldes med
jævne mellemrum, for det fordamper
jo. Man kan også lave en blanding at 1⁄3
eddike 1⁄3 skyllemiddel og 1⁄3 vand, som
man blander i en forstøver (sådan en
man bruger, når man stryger tøj), og
sprøjte lidt i små mængder ud i rum-
met. Disse ting er med til at rense
rummene og er meget effektive. Og så
er det selvfølgelig meget vigtigt at lufte
ud tre gange om dagen for at holde et
ordentligt indeklima.

Rygerne viser hensyn
Men at rygere bliver set ned på i dag er
problematisk, for alt andet lige så er
det (heldigvis) et frit land vi lever i,
hvor den enkelte bestemmer over eget
liv og egne vaner. Rygere tager efter-
hånden så store hensyn til ikkerygere,
så bare almindelig høflighed og venlig-
hed er vel ikke alt for meget forlangt.
At andre mennesker kigger ondt på en
og begynder at hoste, når man tænder

en cigaret ved et busstoppested, selv-
om man står fem meter væk er vel nok
liiige at være hysterisk nok. Fra politisk
side vil man gøre alt for at udrydde
rygning i Danmark såvel som de fleste
andre lande, og det altoverskyggende
argument er selvfølgelig helbredsrisi-
koen, og det er jo på alle måder god
politik (dyrt er det selvfølgelig stadig
også at være ryger). Hvem ønsker ikke
at holde med at ryge? Næsten alle
rygere drømmer om at blive røgfri.
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PIGERNE FESTEDE OG FEJREDE BRYLLUP
ÅRETS PIGEFESTIVAL PÅ GELLERUPSCENEN EN STOR SUCCES

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe

Piger fra nær og fjern strømmede til
Gellerupscenen, hvor den 4. Pigefesti-
val fandt sted lørdag den 28. januar.
Temaet for dette års festival var bryllup
– set fra alle synsvinkler lige fra kage-
bagning til makeup, påklædning, tradi-
tioner med mere.
400 piger i alderen 13-23 år deltog i
festivalen, og de kom så langt væk fra
som Vejle, Fredericia, Haderslev, Å-
benrå og Esbjerg. 
Og de havde en herlig dag med
modeshow, åbenscene, debat og dis-
kussion og til sidst en fed koncert med

Miss J, kendt fra computerspillet FIFA
Football, rapperen Al Agami og Joey
M.

20 aktive piger
Det er en yderst aktiv projektgruppe
under PigeLiv, som siden oktober har
arbejdet på at arrangere Pigefestivalen. 
En snes unge piger fra Gellerup og
Århus har været med til at bestemme
temaet og tænke sjove og aktuelle vin-
kel på det.
»Flere af pigerne har været med til at
lave festival før, enkelte har været med

siden den første i som-
meren 2001. Så vi er
rigtig mange om at
trække læsset, og vi er
kommet over alle bør-
nesygdommene,« for-
tæller Lene Egebjerg,
der er projektansat i
PigeLiv.
Festivalen var så stor en
succes, at Lene Ege-
bjerg ikke er et sekund i
tvivl om, at der vil blive

arrangeret pigefestival på Gellerupsce-
nen igen til næste år.
Vil du høre mere om PigeLiv og Pige-
festivalen? Du kan ringe på tlf. 5157
6647 og 3068 4616.
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GELLERUPS OPGANG 21
ÅRHUS STIFTSTIDENDE STILLEDE SKARPT PÅ EN OPGANG PÅ JETTESVEJ 

– DET KOM DER EN SPÆNDENDE ARTIKELSERIE UD AF

af Helle Hansen

En opgang i Gellerup blev i løbet af en
uge i februar kendt i det meste af Øst-
jylland. Ikke fordi at der var sket noget
forfærdeligt eller noget andet negativt,
som der ellers så ofte før har været
med til at bringe Gellerup i spalterne –
men fordi Århus Stiftstidende valgte at
banke på fem tilfældige døre i en helt
tilfældig valgt opgang i Gellerup for at
vise et andet billede af ghettoen.
Det kom der en rigtig spændende arti-
kelserie ud af, som blev bragt i avisen
over fem dage. 
Jettesvej nr. 21 var den udvalgte op-
gang, og her var avisens udsendte på
besøg i bofællesskabet, hvor Carsten
og Marianne bor. Hos Umaima og
hendes mand Walid, som snart flytter i
eget hus i Skovby. Og hos Finn Kri-
stensen, der i 30 år har boet i en lille
midterlejlighed. 
Avisen kiggede også indenfor hos Lilli-
an Jensen, der er gift med Hassan
Achur, der er palæstinensisk flygtning,
og hos Svend Erik og Inga Sørensens,
der med deres fire børn flyttede ind
den nybyggede blok og opgang nr. 21
på Jettesvej i september 1969. 
Alle interviewene med de tilfældig
udvalgte beboere var meget spænden-
de at læse. Og der var mange gode

betragtninger og tan-
ker og historier  om
Gellerup –  før, nu og i
fremtiden. 
Artikelserien gav et
meget virkelighedsnært
billede at, hvordan
beboerne i Gellerup
oplever det at bo i en
såkaldt ghetto. Og
ved siden af portræt-
interviewene bragte
avisen en række in-
teressante faktaop-
lysninger, som var
med til at sætte det
hele i relief – og
giver østjyderne helt
nye vikler på livet i
Gellerupparken. 



FAKKELOPTOG FOR FRED
MANGE HUNDREDE DELTOG I GELLERUP-DEMONSTRATION FOR FRED OG DIALOG

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe

Tirsdag den 7. februar kl. 18.00 samle-
des flere hundrede børn og voksne,
mænd og kvinder, gammel-danskere
og nydanskere foran Klubberne i Gel-
lerup på Montezahen. 
Et planlagt fakkeloptog rundt i Gel-
lerupparken blev forhindret af et for-
bud fra brandvæsnet mod at marchere
med faklerne. I stedet stillede alle del-
tagerne sig op tæt skulder ved skulder
med deres tændte fakler, mens der fra
et bord blev holdt taler af imam Rad-
wan Mansour og Rabih Azad-Ahmed,
formand for Multikulturel Forening.
Demonstrationen var en opfordring til
fred og dialog. Og der blev taget af-
stand fra ambassadeafbrændingerne i
Mellemøsten.
Presseopbudet på Montezahen var
massivt, og der blev sendt direkte til
både TV2 og DR. Og flere af deltagerne
i demonstrationen fik lov at give udtryk
for deres holdninger til  konflikten.  
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af Peter Fischer-Nielsen, KIVIK

foto: Hans Grundsøe

»Hold fred med alle mennesker!«
Ordene fra Bibelen blev læst op af den
kaldæiske præst Stephan Shaba under
arrangementet »Kristne og muslimer i
bøn for fred og forsoning,« der blev
afholdt i Tousgårdsladen tirsdag den 7.
februar. Lignende ord om fred præge-
de imam Raduan Mansours tale, hvor
han klart tog afstand fra afbrændinger
af flag og ambassader.
Arrangementet var blevet stablet på
benene i samarbejde mellem en række
kristne og muslimske kirker og fore-
ninger. Formålet var at tale og bede om
fred og forsoning, at vise verden at
kristne og muslimer kan stå sammen
og at søge inspiration til en fredelig
sameksistens i religionen.
Der måtte sættes mange ekstra stole
frem, da fremmødet var større end for-
ventet. Mange havde følt sig tiltrukket
af muligheden for at komme væk fra
den hidsige debat og de dystre
nyhedsudsendelser for i stedet at få til-
delt en god halv times stilhed.
Den kristne tale skulle være leveret af
biskop Kjeld Holm, men da han havde
lagt sig syg, måtte Annette Benneds-
gaard fra Gellerup Kirke træde til.

Mange journalister og fotografer var
mødt op for at dække begivenheden,
og selvom de ikke fik et budskab fra
biskoppen med hjem, blev de ikke
snydt for en positiv historie.
For selvom der er forskelle mellem de
to religioner, var det ikke svært denne
eftermiddag for de deltagende at
udtrykke et fælles ønske om at komme

videre og søge freden frem for konflik-
ten. 

Hvad tror vi på?
Dialogen fortsatte dagen efter, da
Muslimer i Dialog og Kristent Infor-
mations- og Videnscenter om Islam og
Kristendom (KIVIK) tog hul på kursus-
rækken »Hvad er vigtigt i islam og kri-
stendom?« Første aften handlede om
grundlæggende forestillinger i de to
religioner. 
Karima Fahim fortalte om, hvad musli-
mer tror på, mens Peter Fischer-Niel-
sen holdt et oplæg om kristen trosbe-
kendelse. De otte deltagere, der var
ligeligt fordelt mellem muslimer og
kristne, fik efterfølgende mulighed for
at stille spørgsmål, og en god samtale
kom i gang.
Da tiden ikke tillod mere snak, måtte
de deltagende gå hver til sit. Men kur-
set fortsætter den 22. februar og igen
den 1. marts, hvor nye emner er på
banen. Selvom man ikke var med
første gang, er der stadig mulighed for
at melde sig til de sidste aftener. Det
foregår i Globus1 mellem 18 og 20.
Programmet kan ses på www.kivik.dk. 

VI MÅ VIDERE – SAMMEN!
KRISTNE OG MUSLIMER I FÆLLES BØN



ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I FORÅRET 2006
HERVED INDKALDES TIL ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES §21 SAMT DE
BESLUTNINGER, DER ER BLEVET TAGET PÅ DE ENKELTE AFDELINGSMØDER OMKRING AFHOLDELSE AF
ORDINÆRE AFDELINGSMØDER.

FORELØBIG DAGSORDEN 
Valg af dirigent
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingens årsregnskab for 2005
4. Evt. forslag
5. Eventuelt

DENNE DAGSORDEN GÆLDER FOR FØLGENDE AFDELINGER
Afdeling VII/XV, Hasselhøj/Hasselengen
torsdag den 6. april 2006 kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus.

Afdeling XXII, Sonnesgården
onsdag den 5. april 2006 19.00 i afdelingens fælleshus.

FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER, 
DER OGSÅ HAR VALG TIL AFDELINGSBESTYRELSEN M.FL. OM FORÅRET:
Valg af dirigent
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingens årsregnskab for 2005
Evt. forslag
Valg:
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
Repræsentant til FAS (i afdelinger med lige nummer)
Repræsentant + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med lige nummer)
Evt. andet
Eventuelt

DENNE DAGSORDEN GÆLDER FOR FØLGENDE AFDELINGER:
Afdeling V, Toveshøj
Torsdag den 6. april 2006 kl. 19.00 i Tousgårdsladen

Afdeling VI, Holmstrup
Tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

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

Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelserne
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ARRANGEMENTER BYGGER VENSKABER 
PÅ TVÆRS AF KULTURER OG NATIONALITETER

GELLERUP SOGN ER ET BROGET TÆPPE AF NATIONALITETER OG KULTURER, 
OG DET ER EN GLÆDE AT BYDE MENNESKER FRA MANGE FORSKELLIGE LANDE VELKOMMEN

Af Sebastian Adorján Dyhr

I samarbejde med frivillige medarbej-
dere planlægger og gennemfører sog-
nemedhjælper Anette Lemonius ar-
rangementer for udlændinge og dan-
skere i løbet af året. Arrangementerne,
der bygger venskaber på tværs af  na-
tionaliteter og kulturer, er mangfoldi-
ge. Blandt andet arrangeres der hver
anden tirsdag i foråret

Samtaleklub på dansk for
kvinder
Der diskuteres familieskikke og  kvind-
ers rolle i forskellige kulturer, der tales
om tro og om det gode og svære, vi
møder i dagligdagen. Der vil være kaf-
fe og hjemmebagt  kage eller lækker
mad. Deltagerne tager på ture og
udflugter.
Mødestedet er i Gellerup Kirkes kæl-
derlokaler kl. 13.00-15.00. De præcise

datoer er 7. marts, 21. marts, 4. april,
25. april, 9. maj og 23. maj.

Kreative kvinder
Under titlen Kreative Kvinder bliver
der tirsdag formiddag fra 9.30 til 11.30 i
kirkens kælderlokaler arbejdet kreativt.
Der bliver syet, malet, dekoreret eller
arbejdet på eget håndarbejde, der er
taget med hjemmefra.
Formiddagen indledes med kaffe og en
snak, og alle hjælpes med at rydde op
bagefter.
Alle kvinder er velkomne! Datoer i
foråret: 14. marts, 28. marts, 11. april,
2. maj og 16. maj.

International aften
Et arrangement, hvor forskellige natio-
naliteter mødes til hyggeligt samvær. 

For hver aften lægges der et program
med et tema. Aftenen indledes med
dejlig mad, tilberedt af frivillige. Det
kan være dansk, arabisk eller noget
helt andet. Efter spisningen begynder
aftenens program, som kan indeholde
indslag med sang og dans fra forskelli-
ge lande eller lege eller kreative aktivi-
teter, hvor hele familien kan være
med..
Der afholdes ca. 7 internationale afte-
ner om året. De foregår på fredage fra
kl. 18.00 i Gellerup Kirkes underetage.
Det koster kr. 25,- for voksne og kr. 10
for børn, og tilmelding er nødvendig.
Alle er velkomne – danskere og
udlændinge, børn og voksne, fra for-
skellige religioner.
Datoer i foråret: 31. marts og 19. maj

GELLERUP KULTURUGE AFLØSES AF KULTURDAG
LOKALT SAMARBEJDE OM AT LAVE GELLERUP KULTURDAG TIL SEPTEMBER

af Helle Hansen

Initiativtagerne bag sidste års Kultur-
uge i Gellerup med Gellerup Fællesråd
og naboskaberne i spidsen har beslut-
tet, at der i år ikke vil blive arrangeret
Kulturuge i Gellerup. I stedet satser
samarbejdspartnerne på at gennem-
føre en Gellerup Kulturdag til efteråret,
lørdag den 16. september 2006.
Kulturdagen tænkes gennemført à la
Århus Kulturnat, således at alle inter-
esserede aktører opfordres til at slå
dørene op og invitere borgerne inden-
for på besøg. Det kan for eksempel
være billardklubben, håndbryggerlau-

get eller måske bokseklubben. Andre
kunne tænkes at byde ind på at lave
kom-og-vær-med-aktiviteter i GLO-
BUS1, Yggdrasil, beboerhuset Laden
eller måske på Gellerupscenen. De
mange aktiviteter skal koordineres og
placeres i en dagskalender, som giver
et overblik over de mange aktivitets-
steder, det bliver muligt at besøge.
Arbejdsgruppen bag Kulturdagen
håber, at sådan en dag både vil blive et
godt tilbud til beboerne i Gellerupom-
rådet, men også gerne et spændende
tilbud, som vil trække århusianerne

inden fra Århus til at komme ud og
spendere en dag i Gellerup.
Endnu er kulturdagen stadig under
planlægning og interesserede kan sag-
tens nå at melde sig til med arrange-
menter, som kan komme med i
kalenderen – og de er meget velkom-
men til at deltage i det næste planlæg-
ningsmøde, som holdes hos Naboska-
berne onsdag den 15. marts kl. 16.00 i
Yggdrsil, Dortesvej 35. Eller man kan
ringe og give besked til naboskaberne
8625 1016 eller Gellerup Fællesråd
4071 8675.   



skole i Herning, og at de kjoler, der er
udstillet på giner nederst i lokalet er
hendes kreationer.
Sælger I af det i laver?
»Endnu ikke. Vi har haft udstilling i
Musikhuset og påtænker en ny udstil-
ling til juni. Så må vi se, hvad det kan
medføre. Hovedformålet er i øjeblikket

at blande tyrkisk og dansk smag sam-
men for derved at skabe noget nyt.«
Er der samme store tilgang til syværkste-
det som i dag?
(Der er ikke en ledig plads at se)
»Stort set. Vi har nogle piger på aktive-
ring, som kommer her fast hver dag fra
tidlig formiddag. Derudover har vi over

middag fri adgang for alle interessere-
de., og der er altid stor interesse.«

Sving, benspjæt og rytmik
I et mindre rum, i forlængelse af og
separat fra den store hal ved en skyde-
væg, foregår der stor kropsaktivitet.
Det er »Capoeira« en brasiliansk kam-
psport, som er en smuk sammensmelt-
ning af farlige kampteknikker.  På en
gang imponerende akrobatik, leg og
dans til den karakteristiske capoeira-
sang og -musik. Umiddelbart minder
det, som de unge teenagers fremstiller
med deres bevægelser, om en kombi-
nation af karate og jiu-jitsu. Deres
udfoldelser kan få en ellers rolig 62-
årig til at fatte interesse for at tilmelde
sig, om ikke for andet så for at opleve
sig selv fra en anden vinkel i det
meterstore spejl, som er anbragt på
den ene endevæg, og som de alle ser i,
mens de gør deres bevægelser. Det er
imponerende, hvad de kan. Særligt
efter at nogle af dem har deltaget i et
forudgående »Hip-hop«  for piger i
samme kampsportslokale.
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ET STED HVOR MOTION ER LIVSKVALITET
SKRÆPPEBLADET HAR VÆRET PÅ BESØG I AKTIVITETSCENTRET GLOBUS1 I VINTERFERIEN

af Peter Kjelletup Hansen

foto: Hans Grundsøe

Hvor for få siden et udyrket, kombine-
ret græs- og buskkratareal lydskærme-
de Gellerupparkens højhusbyggeri
mod vejtrafikkens larm fra Åby-Hasle
Ringvej står i dag et solgult murstens-
palads. Rejst som et sundhedstempel
uden sidestykke til noget tilsvarende i
Århus fremstår bygningen med sine to
forskudte etager imponerende i for-
hold til Gellerupparkens naboliggende
byggeri. Her, indenfor, finder vi  små
som store rumsektioner til forskellige
sports-og aktivitetsudfoldelser, uden-
for en righoldig legeplads til en statio-
nær idrætsbørnehave. I byggeriets
indre opfyldes den centrale del af en
stor sportshal, hvor der udfolder sig en

intens sportsaktivitet fra kl. 09.00 til
20.00. Her er mulighed for at more sig
med fodbold, håndbold, badminton,
basket-ball, bordtennis og »Ball-bou-
ncer«, og der er gang i den. Unge i alle
aldre og med multietniske baggrunde
udfolder sig som ildsjæle med en livsg-
læde, man næsten kan misunde dem.
Ja man får helt lyst til at deltage med
dem. Men der foregår også andet end
sport. Udover idrætsbørnehaven som i
øjeblikket er sendt på vinterferie, er
der i de tilstødende lokaler aktivitet for
de modne kvinder. Det er her der sys,
strikkes og snakkes. Vi er kommet ind i
det åbne syværksted for unge som
ældre kvinder, der kan have interesse

og behov for social virke med nål og
tråd.

Hobby som integrering
Inde i syværkstedet sidder 6 arbejden-
de kvinder ved henholdsvis strikkema-
skine, symaskiner og smykkeforarbejd-
ning. En af dem er Amira Amin. Hun
er leder af afdelingen og er beskæftiget
ved strikkemaskinen. På spørgsmålet,
hvad hun er i gang med, fortæller hun,
at det er et strikket bånd til at bære om
halsen. Det er tanken, at det skal
smykkes med små metaldele. Derudo-
ver har hun også syet tasker og kreeret
forskellige kjoler og dragter. Amira for-
tæller, at hun har været på designer-



NYE PLANETER I HUNDREDVIS
OMHYGGELIGE OBSERVATIONER AFSLØRER NYT I HIMMELRUMMET

Hidtil har vi lært, at vort solsystem
består af  Solen, der er en stjerne, og ni
planeter med deres måner. Udenfor
befinder der sig et utal af andre stjer-
ner. Eftersøgning af nye planeter er for
øjeblikket noget af det, der interesserer
forskerne mest. Tilsyneladende dukker
der nye planeter op i vort solsystem,
men det, der først og fremmest inter-
esserer, er opdagelse af planeter hos
andre stjerner i Mælkevejen.

Xena
For et par år siden blev der opdaget en
klippeblok ude i rummet, der meget
vel kan betegnes som en storebror til
Pluto. Den formodes at være halvan-
den gange så stor som Pluto og at
være hen ved dobbelt så langt væk fra
solen som Pluto. Mens Pluto er 248 år
om at nå rundt om solen, bruger Xena
560 år, men den har en meget lang-
strakt bane og kommer somme tider
tættere på solen end Pluto. Den har
også en måne, som har fået navnet
Gabrielle. Navnene stammer fra en
TV-serie. Og der dukker stadig nye
planeter op i vort solsystem. Fælles for
dem er, at forskerne ikke umiddelbart
vil anerkende dem som planeter. Det,
man ser, afhænger af øjnene, der ser,
hedder det i et ordsprog. Også inden
for astronomi er begreber og definitio-

ner menneskeskabte. I virkeligheden
menes nu, at det var en fejltagelse, når
Pluto i 1930 blev anerkendt som en
planet. Den og de nye planetlignende
kloder hører nemlig til i det såkaldte
Kuiperbælte, som består af dybfrosne
rester af den sky, solsystemet blev dan-
net af for 4,6 milliarder år siden.

Planeter ved andre stjerner 
Nok så banebrydende er konstaterin-
gen af, at adskillige stjerner i Mælke-
vejen også har planeter. De første
exoplaneter blev opdaget for godt en
halv snes år, og herefter er det gået
stærkt, så der nu kendes henved to
hundrede stjerner, der har planeter.  
Formålet med disse undersøgelser er
først og fremmest at klarlægge, om der
findes liv andre steder i universet, og
samtidig at bestemme betingelserne
for, at liv kan opstå.
De exoplaneter, der indtil for ganske
nyligt er blevet opdaget, er imidlertid
alt andet end livgivende. Tværtimod
synes betingelserne her at være så bar-
ske, at selv garvede astronomer kan få
kuldegysninger. Det drejer sig om sto-
re gasplaneter som vort solsystems
Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun,
men disse planeter er tilmed adskillige
gange større end Jupiter og drejer om
stjernerne i baner meget tæt på og
altså med en ret ringe afstandstand til
stjernen. Om ikke andet er temperatu-
ren på disse planeter ufattelig høj.
Ind til for nyligt var det ikke muligt at
se disse planeter, men fra meget store
observatorier kunne det observeres, at
stjernen rokkede, og det betyder at den
er under påvirkning af planetens tyng-
dekraft. Nu har man også observeret
planeter, når de har bevæget sig  foran
stjernen og mere eller mindre skygget
for den.

Jagten på liv
En forudsætning for at finde liv, som vi
kender det, er, at der findes flydende
vand. F.eks. består omkring 2⁄3 af men-
neskets krop af flydende vand. I vort
solsystem kendes vand i flydende form
kun fra Jorden. Muligvis har det fore-

kommet på planeten Mars, og et gæt
siger, at det kan forekomme under et
isdække på Europa, en af Jupiters store
måner. Astronomerne brænder derfor
især for at finde små klippeplaneter
ligesom vores jord. I efterforskningen
af dem tager de andre metoder i brug.
Stjernerne i Mælkevejen bevæger i en
enorm cirkelbevægelse, og det fore-
kommer, at en stjerne kommer til at
bevæge sig foran en anden stjerne.
Groft forenklet forklaret kan det i det
tilfælde ses, om den forreste stjerne
har planeter, for så vil dens afbildning
på den bagvedliggende stjerne blive
uregelmæssig. Observationer af den
art synes at vise, at de fleste stjerner
ikke har planeter. Det seneste nye er
imidlertid, at der ved en stjerne, som
befinder sig 25.000 lysår borte, er
observeret en planet, der kan minde en
del om Jorden. Planeten er fem gange
så tung som Jorden og består af jern og
sten. Det vigtigste er, at den har en
atmosfære. Til gengæld er temperatu-
ren formodentlig minus 220 graders
celsius.
Alt andet lige er der vist ikke ret meget
tvivl om, at denne jagt på planeter vil
føre til nogen af de mest epokegørende
opdagelser inden for videnskabens
historie.

Litteratur:

Ulf Graae Jørgensen: »Planeter omkring andre
stjerner – er de beboelige?«
Københavns Universitets Almanak 2006.
www.tycho.dk
www.dr.dk/videnom

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14
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Ingen tvang men frivillighed
Med en oplevelse af stor succes må
centerlederen Søren Madsen fortælle,
hvordan Globus1 er kommet op at stå,
hvem der financierer det.
»Globus1 blev indviet 15. oktober
2005, og består af den store hal, som er
på 1050 kvadratmeter, den tilstødende
lille hal, som er kampsportslokalet på
140 kvadratmeter, og så har vi et akti-
vitetsrum på 80 kvadratmeter. Endvi-
dere har vi et hobbyværksted, som er
tomt, men under udvikling til works-
hop med hjælp fra frivillige og interes-
serede beboere i området. Endelig har
vi en café og et computerrum. I com-
puterrummet, som er lukket i vinterfe-
rien, kan man bl.a. få undervisning i
internetbrug mv. Til det  har vi 10 stati-
onære computere. Men udover dette
har vi også det administrative med
kontorer og et stort mødelokale. I
mødelokalet undervises der i Yoga og
gymnastik om aftenen. Om dagen er
det fortrinsvis institutioner og skoler,
som bruger hallen. Hertil kommer så
forskellige foreninger, som selv står for
de aktiviteter, der finder sted i deres
regi. Endelig er der også projekteret
ungdomslederuddannelse – noget helt
nyt.

Hvor meget har det her kostet, og hvem
står bag?
»Globus1 er et af URBANprogrammets
projekter. Det har i alt kostet 29 mio.
kroner at opføre det. Heraf har
URBAN betalt de 7. De resterende 22

er kommet fra Kommunen og Brab-
rand Boligforening, underforstået at
det ikke er huslejekroner. I de første år
er URBAN økonomisk garant for Glo-
bus1. Derefter og fremover vil det være
Århus Kommune. 
Kan det finansieres gennem dem, som
kommer her?
»Vi så gerne, at der kom endnu flere
brugere. Vi vil dog ikke tvinge folk til
at komme her, men ønsker frivillighed:
At man af egen fri vilje kan komme og
være med til at skabe aktiviteter i Glo-
bus1, og derved gøre det attraktivt at
komme her.  



FORENINGENt

t
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KORT NYT
SØG STØTTE HOS SOCIALFONDENS INTEGRATIONSINDSATS

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Er du en ildsjæl? Brænder du for en
bedre integration?
Har du en god idé til, hvordan man
kan skabe bedre integration af etniske
minoriteter fra såkaldte »ghettoområ-
der«, så kan du søge støtte til dit pro-
jekt i Socialfondens Integrationsind-
sats.
Socialfondens Integrationsindsats støt-
ter projekter, der fremmer integration
af etniske minoriteter. Du kan læse
mere på www.evu.dk, hvor du også
finder ansøgningsskemaet.

Der er ansøgningsfrist d. 14. april 2006.
EVU står for Erhvervscenter for Etable-
ring, Vækst og Udvikling. 

Programbestyrelsens 
årsberetning
På Integrationsministeriets hjemmesi-
de www.inm.dk kan du se Program-
bestyrelsens årsberetning. Programbe-
styrelsen er nedsat af regeringen og
har til opgave at komme med oplæg til
indsats mod ghetto-områder. Bestyrel-
sen kom i efteråret 2005 med en strate-

gi mod ghettoisering. Denne kan også
hentes på: Integrationsministeriets
hjemmeside.

INSPEKTØR PÅ PENSION
EFTER 17 ÅR I BOLIGFORENINGEN SIGER BJARNE GAUR FARVEL

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Brabrand Boligforenings inspektør
gennem 17 år, Bjarne Gaur, har valgt at
gå på pension fra onsdag d. 8. februar.
Nu er det blevet tid til børnebørnene,
der altid får et ekstra glimt frem i øjet
hos den erfarne inspektør – og børne-

ne som nu kan få mere hjælp til hus,
have og børnepasning.
Bjarne Gaur blev ansat i Brabrand
Boligforening i sommeren 1988. På det
tidspunkt havde han tre afdelinger
nemlig Holmstrup, Hasselhøj og Bau-

nevej. Men der kom snart flere til og
med årenes gang blev Bjarne den
inspektør med flest afdelinger. Nu var
Harlev, Hasselengen, Thorsbjerg,
Odinsgård, Lyngby, Borum og Bronze-
aldervænget også kommet til. Da de to
nye afdelinger i Skovhøj kom til, fik
han i starten også dem, indtil starten af
det fælles driftssamarbejde med Århus
Omegn.

Især Gellerup-området og Holmstrup
kender Bjarne Gaur som sin egen lom-
me. Da Gellerup-planen blev bygget i
1970´erne med Gellerupparken og
Toveshøj samt terrassebyggeriet Holm-
strup på Jernaldervej var Bjarne tilsyns-
førende på de store byggerier. Det kom
ham senere til gode, da han som
inspektør var med i den store renove-
ring af Holmstrup. 

Fra Brabrand Boligforening lyder et
held og lykke fremover.
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HEIDI B. ERIKSSON
1943-2006

af Jens Skriver

Tidligere redaktør for Skræppebladet,
stifter af Galleri Lilla og meget mere,
Heidi B. Eriksson, er død i Sverige efter
få dages alvorlig sygdom. Hun ville
være fyldt 63 den 18 marts.
Heidi var opvokset i Sverige, og det var
også her hun fik sin uddannelse som
kemiingeniør. I mange år arbejdede
hun inden for dette felt især med lake-
ring og bejdsning.
Hun slog teltpælene op og flyttede til
Danmark, hvor hun i to omgange kom
til at bo i Gellerup. Sidste gang flyttede
hun ind i Gudrunsvej 8, og denne
gang begyndte en meget stærkt enga-
gement i området og dets beboere. I
1990 blev hun valgt til afdelingsbesty-
relsen for Gellerupparken. Her huskes
hun som meget engageret og interes-
seret, men hun trådte ret hurtigt ud
igen og stillede i stedet for op til
Skræppebladets redaktion, hvor hun i
første omgang blev valgt til 1. supple-
ant.
Kort tid efter flyttede hun til Holm-
strup, hvor hun i 1992 blev valgt til
afdelingens repræsentant i Skræppe-
bladets redaktion. Hun var bladets
redaktør fra efteråret 1995 til marts
1996, hvor hun trådte ud. Hun fortalte
selv:
»I september 1995 blev jeg valgt til
redaktør for Skræppebladet. Jeg vil
ærlig indrømme, at jeg var både lykke-
lig og stolt. Men, men, jeg var ikke klar
over hvor tidkrævende et job det var at
være redaktør på Skræppebladet.«

Grafikeren Heidi
På det tidspunkt havde hun besluttet
at sadle om og skifte løbebane. Hun
var blevet optaget på Grafisk Skole i
Århus for at uddanne sig til grafiker.
(En grafiker arbejder med billeder, der
skabes ved hjælp af aftryk med alle
former for trykkeplader). Heidi håbede
på en »succesfuld kunstnerisk bane«,
og hun havde altid tegnet og malet.
Springet var ikke langt. Forudsæt-
ningerne som kemiingeniør udnyttede
hun stærkt i sit arbejde som grafiker.
Hun kom til at arbejde med farvetryk
og havde meget gode forudsætninger

for at arbejde med kemiske væsker.
Hun vil især genskabe farvevalget fra
Oldtidens og Middelalderens kunst –
helt tilbage til de gamle grækere og
ægyptere. En særlig fascination havde
hun for det gamle norden; hun kunne
skrive runer, og det udnyttede hun i
grafiske tryk. Hun var for øvrigt meget
glad for at være med til vikingetræf.
I Holmstrup startede hun sammen
med Peter Graversen og Børge Flyv-
holm de årlige påskeudstillinger. Der-
efter stablede hun Galleri Lilla på op
og gjorde et meget stort administrativt
og organisatorisk arbejde for at kolleg-
er både fra Holmstrup og udefra kunne
få mulighed for at udstille deres kunst.

Nu diskuteres det, om hun talte dansk
så godt, at man ikke kunne høre, hun
stammede fra Sverige. Hun var faktisk
faldet glimrende til her, men hun valg-
te alligevel at flytte tilbage til Sverige i
2003, nærmere betegnet Landskrona,
for at være nærmere ved sine søstre og
sønnen Jarek, der bor i København. 
Hendes anden søn, Ulf, mistede hun
for nogle år siden livet ved et trafik-
ulykke. Heidi havde ristet en minderu-
ne over ham i form af et grafik tryk af
en runesten, hvor der med runer var
skrevet en hyldest til ham.
Vi ved, at der også her i området er
mange, der vil hylde Heidi.



Kig også ind på

www.bbbo.dk

AFDELINGERNEd

OMKRING 75 MØDTE OP I DET NYE OMBYGGEDE FÆLLESHUS

af Bent Jensen

Fredag den 3 februar havde afdelings-
bestyrelsen og husudvalget inviteret
beboerne til indvielse af vores ombyg-
gede fælleshus.
Der blev serveret pølsebord, og der var
mødt omkring 75 beboere op. Det var
da meget godt, og vi havde en hygglig
aften, hvor vi også fik rørt vores rustne
stemmer med et par sange.

Nu mangler vi kun at få nogle store
planter ind i huset (de er bevilget), så
har vi et flot fælleshus, som vi vil vær-
ne om og holde mange arrangementer
i.

BEBOERHUSET INDVIET

22 - Sonnesgården
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VIND EN MIDDAG FOR TO
BEBOERE I HASSELAGER OPFORDRES 

TIL AT DELTAGE I BEBOERUNDERSØGELSE

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

I løbet af februar/marts vil der i postkassen hos alle beboere
i Hasselager ligge et spørgeskema. Dermed vil afdelingsbe-
styrelserne og Brabrand Boligforening med beboernes
hjælp sætte en undersøgelse i gang, der skal måle tilfreds-
heden hos beboerne.

Vi opfordrer her alle til at være med, da resultatet bliver
bedre, jo flere der deltager. 

Blandt besvarelserne trækkes der lod om en middag for to.

FLERE LEDIGE BOLIGER
FINANSTILSYN ADVARER MOD KOLLAPS PÅ DET PRIVATE BOLIGMARKED

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Antallet af ledige boliger i de almene
boligorganisationer er det højeste i
seks år. Det viser tal fra Landsbygge-
fonden. I Brabrand Boligforening mær-
kes den mindre efterspørgsel primært i
afdeling 23 Skovhøj, hvor udlejningen
af og til må annoncere med boliger på
internet-portalen www.aarhusbolig.dk

Endnu har det dog ikke medført læn-
gere lejeledighed og tomgangstab, som
er det økonomiske tab, som afdelingen
har, når en lejlighed står ledig over
længere tid. 

Tendensen er generel for hele landet.
Den 1. januar var der 1906 ledige boli-
ger  hos de almene boligorganisation-

er. I forhold til opgørelsen i december
er det steget med 105, og i forhold til
januar sidste år er der kommet 419 fle-
re ledige boliger til.

Der er ingen tvivl om, at især nyopfør-
te almene boliger har svært ved at
konkurrere med ejerboligen på pris.
Den økonomiske udvikling med lav
rente, rentetilpasningslån og pauselån
har gjort ejerboligen mere populær og
økonomisk tilgængelig. 

Men nu ser det imidlertid ud til, at der
er ved at dukke faresignaler op på det
ophedede boligmarked, og flere er
bekymrede over de stigende huspriser.
Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten

boltrer danskerne sig nu så meget i bil-
lige afdragsfrie og variable boliglån, at
det giver anledning til dybe panderyn-
ker hos Finanstilsynet. 
I en usædvanlig henvendelse til samtli-
ge landets penge- og realkredinstitut-
ter advarer tilsynet mod en økonomisk
kollaps forårsaget af en mulig prisbob-
le på boligmarkedet.
Stiger renten kan det for flere husejere
betyde, at de vil få sværere ved at klare
afdragene.

T
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FØDSELSDAGSFEST I TOUSGÅRDSLADEN

Edvin Rahrsvej 6 B, Brabrand
Vi fejrer 20-årsfødselsdag
Med bal i Laden
Lørdag den 18. marts 2006 kl. 18.00

Festmenu
Rejecocktail
Helstegt tyndstegsfilet m/tilbehør
Salatbar
Friske frugter m/råcreme
Kaffe 

Musik: v. Carsten Jensen 
Hyggemusik under middagen.
Og så er der bal bagefter indtil kl. 24.
Øl, vand, vin og spiritus kan købes til
Ladens sædvanlige priser.
Billetter købes ved Bankospillet
og i Laden.
Pris: kr. 85,00
Tilmelding: senest  10.marts 2006
Betaling: senest 10. marts 2006

Tousgårdens Venner

GELLERUP KIRKE
DET SKER I MARTS

Søndag den 5. marts:
Landsindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp.
Der er tale om en landsdækkende ind-
samling.

Tirsdag den 7. marts:
Hvad skal vi med børn og unge i Gel-
lerup Kirke ?
– en tænketanksaften om fremtidens
børne- og ungdomsarbejde i Gellerup
Kirke. Vi starter med fællesspisning kl.
18.00 - Det er gratis at deltage.

Torsdag den 16. marts:
Værestedsaften med fællesspisning fra
kl. 17.00

Søndag den 19. marts:
Gudstjeneste med efterfølgende kirke-
frokost og sognedag.
Se programmet i kirkebladet.

Tirsdag den 21. marts:
Ungdomsgudstjeneste i Gellerup Kir-
ke. kl. 19,30

Søndag den 26. marts:
Natkirke - se tema og tidspunkt i kir-
kebladet.

Torsdag den 30. marts:
Småbørnsgudstjeneste i Gellerup Kir-
ke, med efterfølgende spisning. Voksne
kr. 20,- Børn gratis.

LÆSERBREVE

n

n

20
SKRÆPPEBLADET MARTS 2006

Jeg undrer mig!
af Gert Brügge

I sidste nummer af Skræppebladet
fremsatte jeg nogle idéer til, hvorledes
vi kan fremme dialogen og forståelsen
mellem administrationen og afdelings-
bestyrelserne, og dermed alle beboere.
Videre fremlagde jeg nogle idéer til,
hvorledes vi kan fastholde og tiltrække
ressourcestærke beboerne til boligfore-
ningen.
Alle taler om, at boligbevægelsen
mangler ressourcestærke beboere, og
dette sammenholdt med at antallet af
ledige boliger i den almene sektor –
ifølge oplysninger fra BL –  er det høje-
ste i seks år gør, at der skal tænkes nye
tanker.  
Mit oplæg til en sådan fornyelse, fik 3
af foreningsbestyrelsesmedlemmerne
til at fare i blækhuset. Alle 3 var enige
om, at jeg er »et dumt svin«, en enkelt
antyder endda, at jeg er racist, men
ingen forholder sig reelt til, hvad jeg
har skrevet.

Henning Woller skriver om Son-
nesgårdens tilblivelse.
Jesper Pedersen opfordrer mig til at
holde et oplæg om boligpolitiske em-
ner, som slet ikke har noget med mit
idé-katalog at gøre. 
Søren Løkkegårds bemærkninger fors-
tår jeg simpelthen ikke. 
Kort sagt: alle taler uden om, og ingen
forholder sig reelt til mine forslag.

Derfor beder jeg Henning Woller,
Jesper Petersen og Søren Løkkegaard
forholde sig til mine fremsatte forslag;
ét for ét, og ikke igen tale uden om.
Kort sagt, hvilke forslag er vi enige om,
og hvilke forslag er vi uenige om.
Mit indlæg har i øvrigt givet 26 positive
og 1 negativ kommentar fra beboere i
boligforeningen; ikke blot fra beboere i
Sonnesgården med også fra andre
afdelinger. Flere skriver til mig, at jeg
har taget hul på en helt nødvendig
debat; medierne har ligeledes kontak-
tet mig og vist interesse for mit debat-
indlæg.
En enkelt skriver, at jeg spilder min tid
ved at forsøge at forny Brabrand Bo-
ligforening; det har han forgæves for-
søgt i årevis. Endvidere skrivere ved-
kommende, at alle, der har forsøgt nye

tanker, er blevet »jordet«; jeg håber
ikke, at han har ret, for så er der da for
alvor noget galt!

Svar til Gert Brügge

Af formand Jesper Pedersen, næstformand
Henning Woller og bestyrelsesmedlem Søren
Løkkegaard, foreningsbestyrelsen i Brabrand
Boligforening

Kære Gert Brügge
I sidste nummer af Skræppebladet for-
søgte tre foreningsbestyrelsesmedlem-
mer at svare på dit indlæg. Det kan vi
forstå ud fra dit nu nye indlæg, at det
har vi ikke gjort tilfredsstillende. 
Dette svar skal derfor ses som en op-
fordring til dig fra foreningsbestyrelsen
om, at du uddyber dine idéer lidt mere
konkret og så i stedet for at forsøge at
skabe handling gennem et beboerblad
bruger den beboerdemokratiske proces
i boligforeningen.
Det vil du komme længere med, og
dermed får du anvendt dine ressourcer
mere fornuftigt i repræsentantskabet,
som du selv er medlem af.
Vi foreslår, at du sender dine ideer eller
handleplan i mere konkret form for
eksempel som et politisk oplæg frem
for et læserbrev, hvorefter bestyrelsen
vil sikre, at det bliver debatteret og
fremmet i foreningsbestyrelsen. End-
videre vil vi drage omsorg for at få dit
oplæg behandlet i repræsentantskabet.
Ønsker du forandringer i boligfor-
eningen, er det mere vigtigt, at du
tager del i den beboerdemokratiske
proces og fremmer dine synspunkter i
repræsentantskabet frem for at skrive
læserbreve til foreningsbestyrelsen.
Nogle af dine forslag omkring sorte-
ring i boligansøgere mellem svage og
ressourcestærke er så vidtrækkende, at
det kan og vil  bestyrelsen på ingen
måde handle ud fra eller træffe beslut-
ning om alene. Til så grundlæggende
ændringer af boligforeningens opgaver
og pligter kan kun repræsentantskabet
handle. 
Vi håber du følger op på vores opfor-
dring og bringer dine ideer videre i
repræsentantskabet, som er det rigtige
forum at drøfte dem i.

I bestyrelsen beklager vi den tone, du
skriver i. Vi skal gerne indrømme, at
det stødte os, at du i dit indlæg brugte
vendingen »bygges gode, billige bolig-
er til de svage«. På vegne af de mange
beboere i Brabrand Boligforening, der
ikke ser sig selv som svage, vil vi gerne
beklage, at et afdelingsbestyrelsesmed-
lem beskriver boligforeningens beboe-
re på den måde. 
Vi kan leve med, at du kalder os for
betonhoveder men at skære en hel
boligforenings beboere over én kam
som en flok svage mennesker, vil vi
ikke acceptere.
Vis omhu med ordene. Det giver det
bedste udgangspunkt for dialog, og så
kommer der også mere vind i vind-
møllerne. 

T



Livsværkstederne - Café Vita

Mandag den 6. marts, kl. 17.00:
Hønsekødsuppe & tarteletter

Mandag den 13. marts, kl. 17.00:
Stegt flæsk m. kartofler & persillesovs

Mandag den 20. marts, kl. 17.00:
Frikadeller med stuvet hvidkål

Mandag den 27. marts, kl. 17.00:
Hamburgerryg med grønlangkål

Fredag d. 3. marts, kl. 12.00:
Ribbenssteg m. kartofler

Fredag d. 10. marts, kl. 12.00:
Oksekød i sur & sød sovs m. kartofler

Fredag d. 17. marts, kl. 12.00:
Boller i karry m. løse ris

Fredag d. 24. marts, kl. 12.00:
Benløse fugle m. kartofler

Fredag d. 31. marts, kl. 12.00:
Brunkål m. flæsk & medister

Madklub i Café Vita

Hver tirsdag, fra kl. 16.30 til kl. 20.00,
har vi madklub i caféen, hvor vi laver
spændende mad efter deltagernes
ønsker.
Sidder du alene og har lyst til at lave
mad i fællesskab med andre, og samles
og hyggesnakke over middagen, er du
meget velkommen til at kontakte køk-
kenleder Michael Andersen på tlf.:
86 25 95 99.
Caféen er lukket mens vi har madklub.
Vi forventer at du som deltager, 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.

GELLERUP PENSIONISTKLUB
MARTS 2006

af Svend Erik Sørensen

Når dette læses, er vores 35-årsjubi-
læum overstået. Brevet til Skræppebla-
det må jo have gemt sig et sted i deres
postkasse, for der var ikke et ord i bla-
det.
Nå, nok om det.

Onsdag den 8. marts kl. 14.
Bankospil, husk brød til kaffen

Onsdag den 22. marts kl. 14.
Underholdning – noget om og med
folkemusik. Brød, kaffe og underhold-
ning kun kr. 20,-

Onsdag den 5. april kl. 14.
Bankospil, husk brød til kaffen

AKTIVITETERg
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LIVSVÆRKSTEDERNE - CAFÉ VITA
MADPLANER & BANKO

INTERFEMINAS TILBUD FORÅR 2006
GYMNASTIK, YOGA OG MOTION

Gymnastik i Globus1
Søndag kl. 14.30 – 15.30  
Instruktør Anne
Onsdag kl. 17.00 – 18.00  
Instruktør Anne

Yoga i Globus1
Søndag kl. 15.30 – 16.30 
Instruktør Paula

Kontingent til påske:
Træning 1 gang om ugen 
koster kr. 175
Træning 2 gange om ugen 
koster kr. 300
Træning 3 gange om ugen 
koster kr. 425
Klippekort 10 klip 
koster kr. 175
Prøvetime kr. 30

Motion med maskiner i
InterFemina
I motionsrummet på Lokalcentret Gel-
lerup – indgang fra bagsiden ved Gel-
lerup Kirke.

Mandag kl. 18.30-20.00 
Instruktør Lissi Jensen 
Onsdag kl. 18.30-20.00 
Instruktør Lissi Jensen 

Kontingent til påske:
Træning 1 gang om ugen 
koster kr. 275
Træning 2 gange om ugen 
koster kr. 450
Klippekort 10 klip 
koster kr. 275
Prøvetime kr. 40

Yderligere spørgsmål til 
Helle Hansen 40718675

JobBaZar ´06 er en messe, som tilbyder unge og deres forældre mulighed for at få kontakt 
med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører på jobmarkedet.

Er du mellem 15 og 25 og vil høre mere om at få arbejde… 
så ta’ chancen og mød op!

• mød virksomhederne face-to-face
• få et realistisk billede af kravene på arbejdsmarkedet
• på JobBaZar ’06 kan der stilles spørgsmål og knyttes kontakter
• ta’ din egen jobansøgning med og få kritik af en arbejdsgiver
• prøv at gå til en jobsamtale. 

I løbet af dagen er indspark, oplæg, diskussion, oplysning, viden, gode tips og meget mere, 
som du kan bruge på din vej ud på arbejdsmarkedet.

JJoobbBBaaZZaarr ’’0066 ffoorreeggåårr ttoorrssddaagg ddeenn 1166.. mmaarrttss kkllookkkkeenn 1111--1177 hhooss DDaanniissccoo,, EEddwwiinn RRaahhrrss VVeejj 3388 ii BBrraabbrraanndd..



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 marts 2006

Onsdag 1 Kalkunschnitzel
Torsdag 2 Ugens fiskeret
Fredag 3 Svensk pølseret

Mandag 6 Paneret flæsk
Tirsdag 7 Sammenkogt ret m/ris
Onsdag 8 Dansk bøf m/løg
Torsdag 9 Stegt kylling
Fredag 10 Boller i karry

Mandag 13 Ungarsk gullash
Tirsdag 14 Medister
Onsdag 15 Karbonader m/grøntsager
Torsdag 16 Kotelet i fad
Fredag 17 Stegt flæsk og persillesovs

Mandag 20 Ugens fiskeret
Tirsdag 21 Hvidkålssuppe
Onsdag 22 Sydhavskylling m/ris
Torsdag 23 Kalkun i karry
Fredag 24 Lasagne m/flutes

Mandag 27 Gule ærter
Tirsdag 28 Stegt medister
Onsdag 29 Forloren hare
Torsdag 30 Høns i asparges
Fredag 31 Lasagne m/flutes

Ret til ændringer forbeholdes

Ladens folkekøkken
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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 Kæld-

ershoppen er  en del af.

Adr.: Edwin Rahrsvej 24 – 26 kld.  8220  Brabrand

Indlæg til Skræppebladet

Har du en god historie om din afdeling?

Er du med i en beboeraktivitet?

Har du en sær hobby?

Har du gemt en skribent i maven?

Har du noget på hjertet?

Kender du et spændende menneske?

Du kan sende os et indlæg –

på papir, diskette eller e-post

Vi kommer gerne på besøg

Henvend dig trygt

skraeppebladet@mail1.stofanet.dk

Gudrunsvej 2, kld, 8220 Brabrand

GENERALFORSAMLING I INTERFEMINA
Idrætsforeningen InterFemina indkalder til gene-
ralforsamling

Søndag den 12. marts 2006
Kl. 17.00 i GLOBUS1

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vel mødt bestyrelsen

LØRDAGSKLUBBEN AFHOLDER 
GENERALFORSAMLING

Lørdag d. 22. april kl. 13.00.
i Tousgårdsladen

Vel mødt
/Kirsten Eberhard



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 16. marts kl. 19

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i februar var

»SANGEN«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

MANUS DIRIE HOLM
Bentesvej 19, 3. tv.

8220 Brabrand

ETNUS PELIT
Lottesvej 12, st. th. 

8220 Brabrand

CIHAN AKINCI
Gudrunsvej 8, 6. tv.

8220 Brabrand

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

AKTIVITETERg
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Åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag kl. 06.00 – 12.00
Mandag 15.00 – 17.00  svømning voksne over 15 år.
Onsdag tillige kl. 14.00 – 16.00
Onsdag 16.00 – 18.30 - Svømning kun for piger og kvin-
der
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. 30,00
Rabatkort voksne 12 bade kr. 300,00
Børn og pensionister kr. 16,50
Rabatkort børn og pens. 12 bade kr. 165,00
Nøglepolet 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
formiddag.

AGF:
Tilbyder svømmeundervisning. 
Børnehold for begyndere og viderekomne, hold for over-
vægtige, 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



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:
Susanne Petersen, tlf. 51 21 95 44

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:

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:
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 marts
Søndag   5. 18.00: Tænketanksaften om børn og unge, Gellerup Kirke side  21
Tirsdag 7. : Landsindsamling, Gellerup Kirke side  21
Onsdag   8. 14.00: Banko i pensionistklubben side  23
Søndag  12. 17.00: Generalforsamling InterFemina side  24
Torsdag  16. 11.00: JobBaZar side  22
Torsdag  16. 17.00: Værestedsaften, Gellerup Kirke side  21
Onsdag  22. 14.00: Underholdning i pensionistklubben side  23
Søndag  26. : Natkirke, Gellerup Kirke side  21

Ordinære afdelingsmøder i foråret - se side 11


