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Alle bestyrelser og andre demokratisk valgte organer bør pr. definiti-
on stå i kontakt med deres bagland. Meget ofte gør de det ikke, og
så kender vi situationen: Kommer der kun deltagere til beboermø-
derne, når der er emner, der appellerer – såsom vaskerier eller hun-
de – eller skal der trods et stort fremmøde fiskes efter kandidater at
opstille eller overhovedet til at deltage i en debat?

Vist er det da godt at mærke tilfredshed – men det er endnu bedre,
at der er aktiv tilbagemelding og dialog. For så er der noget, der
tyder på, at der er et levende vækstlag og endda mulighed for at
udvikle sig.

Situationen dukker op mindst én gang om året, når der skal findes
bestyrelseskandidater, og i særdeleshed redaktionsmedlemmer!
Redaktionen vil derfor ud i felten og orientere sig, og afdelingerne
kan forvente en kontakt i løbet af resten af året. Der er flere historier
end beboermøder og fester. Så vi må til at være opsøgende.

Det betyder, at vi alle skal have hinanden i tale og for at få det, skal
vi til at høre efter. For værdien af al kommunikation måles hos mod-
tageren: Var der åbent for modtagelse, var der indstillet på den rigti-
ge kanal, var der støj, gik transmissionen igennem, og gav den
resultat? Denne tekniske beskrivelse kan stamme fra telegrafen eller
radioens tidlige dage, men medieforskere kan bekræfte, at den er
almen. Og den lader sig overføre til vor verden: Beretninger, møde-
indlæg, holdningsdannelse: Hallo, er der hul igennem?

En gang imellem tænker vi: For satan, så forstå dog, hvad det drejer
sig om! At opnå forståelsen er der ikke så mange, der tænker over.
Der er deltagere i beboerdemokratiet, der efter over 25 år føler sig
misforstået, og der er andre, der gerne vil ind til indflydelsen, men
som opgiver at lære de rigtige koder. Det er spild af kræfter. Det kan
undgås.

Vi skal ikke bare komme hinanden ved og lade alle tale (efter tur
eller samtidig). Det er en af 70-ernes misforståelser. For resultatet
bliver derefter: Hvis alle skal tale, men ingen hører efter, og ingen
opnår større forståelse, spilder samtlige involverede – og dem der
har nogen som helst interesse i sagen – deres tid og engagement.

Her ligger en opgave for alle bestyrelser, for administrationen og for
Skræppen:

Vi skal være en del af udviklingen, og målet er, at det er os, der sty-
rer forandringerne. Ikke omvendt. Vi har brug for hinanden og at
finde hinandens fælles interesser.

Der er en løbende debat i gang i bladet, og redaktionen opfatter det
som en velkommen gave. Fælg med, lyt efter og vær eftertænksom,
så skal vi nok prøve at holde den i kog.
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flyttemand, teknikker (tingene skal
efterses, repareres og godkendes). Her
er det også vigtigt med ordenssans og
det kreative med at dekorere i butik-
ken, så det ser pænt og indbydende
ud, og så er kundepleje jo afgjort en
vigtig ting for butikkens ansigt udadtil.
I butikken har man den politik, at for
at behandle folk ens skal man behand-
le dem forskelligt ud fra devisen om, at
alle mennesker er unikke med hver
deres stærke og svage sider. I butikken
har man af og til praktikanter fra for-
skellige uddannelsessteder såsom Pæ-
dagogseminariet og Diakonhøjskolen.
Lokalerne er store og dejlige, og der
strømmer et næsten himmelsk lys ind
af de meget store ovenlysvinduer. Pla-
nen er med tiden, at der også skal være
undervisning i lokalerne i edb og

sprog; for det er lig,e hvad de gode
lokaler inviterer til.

Hussains mulighed
Den dag Skræppebladet var på besøg
var Sajid Hussain på arbejde, og han
kunne fortælle, at han havde været til-
knyttet Livsværkstederne siden april
2004, og at han havde været rigtig glad
for det. Han bor i Tilst, men tager vejen
hver dag. Hussain har arbejdet som
chauffør og med mange praktiske ting
og er nu i gang med at tage kørekort til
bus (det tager ti uger), for Hussain
drømmer om fast arbejde ved Århus
Sporveje, og synes, han er blevet hjul-

pet til at tage skridtet ved at arbejde i
genbrugsbutikken.
I butikken kommer der fra ca. 10 kun-
der til helt op til 60 kunder hver dag.
Her er både møbler, tøj, køkkenudstyr,
tæpper, lamper og meget andet. Butik-
ken er et besøg værd – her er lidt at
finde for enhver smag. For genbrug er
god politik.

LEDIGE HAVER PÅ
HOLMSTRUP MARK

Det kan nås endnu. Kom ud og nyd naturen.
Dyrk jeres egne grøntsager. Haveforeningen Persillerækken har ledige haver.

Persillerækken ligger på Holmstrup mark, ved stien mellem Thorsbjerg og
Toveshøj eller mellem Edw. Rahrsvej og Jernaldervej.

Haverne er fra 50 m2 til 300 m2 og koster 3 kr. pr. m2. 
Haverne ligger tæt på bjerget, søen og skoven.

Poul Erik Hansen tlf. 86243784. eller e-post: peholmstrup@ofir.dk
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GENBRUG ER GOD POLITIK
EFTER SAMTALE MED KIM BERGMANN

af Hanne Løvig

Foto: Hans Grundsøe

I november måned 2005 åbnede en ny
afdeling af genbrugsbutikken, som
Livsværkstederne kører i samarbejde
med Kirkens Korshær. Butikken hed-
der KK Outlet.
KFUM, som også var inde over, og Kir-
kens Korshær syntes, det var en oplagt
idé at gå sammen om de gode lokaler
på Edwin Rahrsvej 77. Denne nye
butik har åbent alle hverdage fra kl.
11.00-16.00.

Vita som hovedkontor
Kim Bergmann er daglig leder af afde-
lingen på Edwin Rahrsvej. Kim er op-
rindelig landmand og har tidligere
været faglærer udi landbrug. Kim kal-
der sig selv for autodidakt (selvlært)
pædagog, idet han i mange år har
beskæftiget sig med pædagogiske ting
som: familiepleje, bofællesskaber og
flygtningecentre. Kim møder hver
morgen ind på Cafe Vita i City Vest,
der fungerer som hovedkontor for de

mennesker, der er ansat i Livsværkste-
derne.

Mange muligheder for arbejde
Genbrugsbutikken er et løbende pro-
jekt med midler og
støtte fra Koordina-
tionsudvalget i Århus
Kommune. Livsværk-
stederne har et tæt
samarbejde med de
lokale Arbejdsmar-
kedscentre i Vest og
Nord (man håber at
kunne få Øst og Syd
med også) ved place-
ring og visitering af
eksempelvis kontant-
hjælpsmodtagere, som
kommer ud og arbej-
der i butikken. Man
kan også henvende
sig og blive frivillig i butikken ved at
ringe til Cafe Vita. Undersøgelser fra
Danmarks Statistik viser, at hver femte

person i Danmark, har en eller anden
form for frivilligt arbejde.
På Livsværkstederne (Cafe Vita) sidder
to personer, som har tæt kontakt til
dem, som arbejder i butikken. Den ene
person er en jobformidler, som bl.a.
hjælper til eventuelt senere arbejde i
erhvervslivet eller mulige praktikplad-
ser. For denne arbejdsplads i gen-
brugsbutikken skulle gerne være et
springbræt til et muligt arbejde. Den
anden person er en såkaldt mentor
(rådgiver), som hjælper med de mere
menneskelige og personlige ting, der
er forbundet med at starte nyt arbejde.
Alt nyt kan jo som bekendt være svært
og forbundet med en vis angst.

Gode varer alle steder fra
Butikken får varerne fra f.eks. dødsbo-
er, når folk skal flytte i mindre bolig, på
plejehjem eller ved skilsmisser. Her
kan man ringe til butikken, og så kom-
mer nogle af de ansatte og henter tin-
gene gratis. Men det skal selvfølgelig
være noget der er ’gangbart’. Man
kører ikke bare ud og hjælper folk med
’storskrald’. Det skal være rentabelt og
kunne sælges videre i butikken.

Alle behandles godt
Arbejdet i genbrugsbutikken er alsi-
digt. Her kan man både være chauffør,



ÅBNINGSDAG I YGGDRASIL
NABOSKABERNE ER FLYTTET TIL NYE LOKALER I BEBOERHUSET

af Lise Ledet, Naboskaber

foto: Hans Grundsøe

Fredag den 24. februar slog Yggdrasil
dørene op for en ny periode. Nabo-
skaberne flyttede ind i november og
har siden »rodet og regeret« for at få
huset på at stå. På 1. salen er der malet
og repareret, der er til dels kommet
nye møbler og en anderledes indret-
ning. Underetagen er også taget i brug;
men der mangler endnu maling og
reparationer samt nyanskaffelser.

Huset og Naboskaberne er i gang.
Mange grupper og projekter har boo-
ket lokaler til faste tider. 
Om tirsdagen er der ikke adgang for
mænd. Den dag har kvinderne for sig
selv. 
Alle er velkomne til at kontakte Nabo-
skaberne for lån af lokaler, fast såvel
som til et enkelt møde.
Hver dag har Naboskaberne åbent for
alle henvendelser. Også her er alle vel-
komne. Kan vi ikke klare opgaven, ved

vi, hvor man i stedet skal henvende
sig.
I øjeblikket er der 2 Naboskabere, 1
husmand og en enkelt i aktivering.

En festlig dag
Fredag den 24. februar var en festlig
åbningsdag. Naboskaberne havde købt
ind og bagt kage og pyntet op. All
Kods bidrog med underholdning og
sang af dygtige piger. Aktive Kvinder
deltog med tegnekonkurrencer og
ansigtsmaling. Der var omkring 60
personer i løbet af dagen. 
Åbningen fandt sted mellem kl. 15.00
og til ca. 19.00.

Alle hyggede sig og genså gamle
bekendte og fik snakket med hinan-
den. Også gaver var der medbragt. Vi
vil gerne benytte lejligheden til at sige
alle tak for deltagelse og gaver. Og tak
til alle, der hjalp på dagen, både de der
underholdt; men også alle der gav en
hånd med.

Vi håber at se jer alle i huset, når I har
brug for os.

Naboskaberne
Dortesvej 35 A

8625 1016

EN BETJENT FLYTTER TIL »BYEN«
LARS BRO, BETJENT VED NÆRPOLITIET I CITY VEST OG FOR NYLIG FLYTTET TIL GELLERUP

af Hanne Løvig

foto: Hans Grundsøe

Hvad er grunden til din beslutning om at
flytte til Brabrand Boligforening?
»Jeg stod og skulle flytte. Finde et
andet sted at bo. På det tidspunkt hav-
de jeg arbejdet et års tid her på statio-
nen. Jeg havde ikke lyst til at flytte til
midtbyen. Jeg ville gerne lidt uden for
byen. Så der var egentlig ikke den sto-
re tvivl for mig. Jeg synes området er
tiltalende. Det er nogle dejlige lejlighe-
der i Brabrand Boligforening med luft
mellem bygningerne, og så er belig-
genheden praktisk og tæt på Motorvej
E45.«

Hvilke fordele, synes du, der er ved at bo i
Brabrand Boligforening?
»Det multietniske samfund tiltaler mig.
Der er en stor mangfoldighed. Jeg
synes, at mødet med mennesker fra
forskellige lande og kulturer giver en
særlig livskvalitet. Der er en vis ånde-
lighed over at møde så mange meget
forskellige mennesker. Man føler sig
velkommen både i familierne og
blandt de unge mennesker af alle nati-
onaliteter. Som tidligere sømand har
jeg mødt mange forskellige kulturer og

folkeslag rundt i verden, og jeg holder
meget af mødet med nye mennesker.
Jeg har allerede fået nye venner her
med både dansk og anden etnisk bag-
grund. Jeg synes, at området her har
meget at byde på. Jeg er glad for at gå
en tur i Bazar Vest, og Gellerupbadet
kommer jeg helt sikkert også til at bru-
ge. Jeg har en søn på fem år, og han og
jeg har været sammen på Somalisk
Familiehøjskole, som finder sted hver
lørdag i City Vest. Det var min søn helt
vild med. Han fandt hurtigt sammen
med de andre børn, og syntes, det var
sjovt og spændende at lege med dem.
Så det er noget, vi har tænkt os at gøre
igen. Det var en stor fornøjelse for os
begge to.«

Synes du der er nogen ulemper ved at bo i
Brabrand Boligforening?
»Der kan være den ulempe, når man
både bor og arbejder samme sted, og
har så specielt et arbejde som jeg har,
som betjent i nærpolitiet, at det kan
være svært at adskille for nogen, hvor-
når jeg er betjent, og hvornår jeg er
privatperson, men jeg synes ikke det

har været noget stort problem. Jeg
synes, der har været en god respekt for
og omkring min person, som det pri-
vate menneske jeg er, når jeg har fri.«

Hvad tror du, man kan gøre for at flere
såkaldt ressourcestærke mennesker får lyst
til at flytte til Brabrand Boligforening?
»Jeg mener ikke, at man nødvendigvis
er ressourcestærk bare på baggrund af
en stillingsbetegnelse. Jeg synes mere
det drejer sig, om hvilken person man
er, og hvor meget man er parat til at
give af sig selv, og hvor meget man vil
involvere sig menneskeligt og socialt.
Man skal mere kigge på mennesket
bag stillingsbetegnelsen, og se de res-
sourcer, der er i det enkelte menne-
ske.«

Tror du, at du bor i Brabrand Boligfore-
ning om fem år?
»Som udgangspunkt: Ja, det tror jeg
nok, jeg gør. Men jeg mener, at man
altid skal tage en dag ad gangen. Ingen
ved jo som bekendt, hvad morgendag-
en bringer.«
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HØRING OM NORDGÅRDSKOLEN
TV2ØSTJYLLAND SATTE FOKUS PÅ NORDGÅRDSKOLEN OG VESTBYENS GHETTOSKOLER

af Helle Hansen

Der var kager til den helt store gulme-
dalje i Nordgårdhallen, da TV2Østjyl-
land i slutningen af februar holdt hø-
ring om ghettoskolerne i Vestbyen. Det
var skolens 6. klassse, der havde bagt
de bradepandevis af kager, som de
godt 200 deltagere i høringen kunne
købe i pause.
I panelet sad skoleleder Rani Hørlyck
fra Nordgårdskolen, skolerådmand
Louise Gade, byrådsmedlem Jacob
Bundsgaard Johansen (A), folketings-
medlem Morten Messerschmidt fra
Dansk Folkeparti samt Rabir Azad-
Ahmad fra den lokale Multikulturelle
Forening.
I salen sad endnu flere lokal- og
landspolitikere, som også gav deres
bud på, hvordan man skal gribe det an
med at løse opgaven med vestbyens

høje koncentration af tosprogede ele-
ver.
Bagerst i salen sad mange af skolens
elever og fulgte debatten – og de
bidrog af og til med buh-råb, når Mor-
ten Messerschmidt tog ordet og blandt
andet kritiserede skolens karakterni-
veau. Og da han stillede spørgsmåls-
tegn ved, om skolens elever overhove-
det taler dansk, fik han hurtigt et klart
svar på fra salen, hvor en høj pigerøst
gjorde det klart, at børn på Nordgårds-
kolen taler dansk.
Efter et par times debat rundede studi-
eværten arrangementer af – og dagen
efter, den 28. februar, blev der vist et
uddrag af debatten på TV2Østjylland –
det kan ses på hjemmeside 
www.tv2oj.dk.

GELLERUP KULTURDAG I GLOBUS1
LOKALE KRÆFTER SATSER PÅ AT LAVE FESTLIG KULTURDAG 

FOR HELE GELLERUPOMRÅDET TIL SEPTEMBER

Af Sebastian Adorján Dyhr

Foreninger, institutioner, aktiviteter og
beboere inviteres til at deltage i plan-
lægningen af »Gellerup Kulturdag«,
der skal finde sted lørdag den 17. sep-
tember 2006.
GLOBUS1 vil komme til at danne cen-
trum for aktiviteterne på kulturdagen,
hvor det blandt andet er planen, at der
i løbet af dagen skal arrangeres guide-
de ture ud i lokalområdet enten på
gåben eller med et lille lokaltog, som
vil køre i fast rutefart rundt i området.  

For nysgerrige århusianere
Foreløbig har der været holdt et par
forberedende møder, hvor idéen om en
Kulturdag i GLOBUS1 er blevet skabt.
Tanken er give områdets beboere –
men også interesserede århusianere –
en smagsprøve på alt det, der rør sig i
Gellerup. 

Der er lagt op til, at alle lokale aktivite-
ter, foreninger og institutioner kan
byde ind med tilbud på dagen. Og de
kan bestå af lige præcis det, som den
enkelte forening, institution eller akti-
vitet selv har lyst til vise frem. Og det
er også op til deltagerne i Kulturdagen
om de ønsker at udstille sig selv i
GLOBUS1 – eller om de hellere vil
invitere gæster indenfor hjemme.
De mange forskellige tilbud vil blive
plottet ind i et stort fællesprogram – og
så er det op til alle Kulturdags-delta-
gerne selv at vælge, hvad det nu lige
er, de har lyst til at gå ud at se på.

Plads til mange idéer
Der er umiddelbart ikke nogen idéer,
der ikke vil kunne komme med, hvis
blot aktiviteten selv brænder for at stå
for den. Og skæve idéer modtages
med store glæde i arrangørgruppen. 

»Lige nu og her er der ikke ret meget
økonomisk støtte af hente til at lave
arrangementer, men hvis nogen kom-
mer med en rigtig god idé, der koster
penge, så må vi jo prøve, om vi ikke
kan finde ud af at hjælpe med at søge
nogle penge hjem fra et eller andet
sted«, siger Helle Hansen fra Gellerup
Fællesråd, der er medinitiativtager til
Kulturdagen.
Alle, der har lyst til at udstille sig selv,
lave en aktivitet eller et indslag i løbet
af Kulturdagen indkaldes til næste for-
beredende møde tirsdag den 2. maj
klokken 15.30 hos Naboskaberne i
Yggdrasil, Dortesvej 35 A. Er man for-
hindret i at møde op, kan man kontak-
te naboskaberne på tlf. 86251016 og
give besked om, hvad man har lyst til
at lave på Kulturdagen.
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DA NATURLOVENE IKKE GJALDT
TILBAGE TIL NÆRHEDEN AF UNIVERSETS SKABELSE

Engang lærte man, at naturlove var
eviggyldige og altid gjaldt. Blev der
observeret uforklarlige ting, drejede
det sig bare om at afdække de eviggyl-
dige lovmæssigheder, som lå bag. Det
vil ingen naturforskere sige i dag. Der
var en gang, da alle vore begreber om
lovmæssigheder, grundstoffer osv. ikke
havde gyldighed. Det er nu lykkedes at
observere fænomener, der er så gamle,
at de stammer helt tilbage til univer-
sets barndom. Det er sket ved hjælp af
Hubble-observatoriet, der blev op-
sendt i 1990. Det har kredset 600 km
oppe helt fri af Jordens atmosfære. Her
har det været muligt at foretage enes-
tående observationer. Hubble bliver nu
taget ud af drift, men det har så sande-
lig opfyldt sin mission.

Universets barndom
Det har observeret galakser under
dannelse for så mange år siden, at det
må være sket i universets spæde barn-
dom. Det antages, at de første galakser
er opstået for 13,5 milliarder år siden
(+/- 40 millioner år). Før den tid var alt
stof jævnt fordelt, og de naturlove, vi
kender i dag, eksisterede ikke. Al uni-
versets energi var samlet på et sted,
der var uhyre varmt. Så kom det
såkaldte big bang, der var en kæmpe-
mæssig eksplosion, hvor alt stoffet blev
slynget ud. Ved big bang blev kun
skabt de simple grundstoffer hydrogen
og helium. Efterhånden begyndte i-
midlertid tyngdekraften at virke, og
den bremsede effekten af big bang,
således at stof begyndte at hobe sig
sammen, og grundstofferne opstod.

Der samledes efterhånden, hvad der
skulle blive til stjernegalakserne. De
bestod i første omgang af skyer af støv
og gas.  Da skyerne roterede, klumpe-
de støvet og gasserne sig siden sam-
men og dannede solsystemer ligesom
vort med sol, planeter og deres måner.
Det menes, at denne proces har varet
omkring 8 milliarder år. Universet
udvider sig stadig, og det sker med en
bevægelse, der accelererer. Universet
bliver større og koldere.

Livets opståen
Ledetråden for snart sagt al naturvi-
denskabelig forskning er at finde for-
udsætningerne for livets opståen. Store
dele af alt levende består af vand. Den
vigtigste forudsætning for liv er, at der
findes vand i flydende form. Derfor er
mange astronomiske undersøgelser
rettet mod at afdække de betingelser,
der skal til for, at flydende vand kan
dannes. Derfor er Mars, planetmåner-
ne i vort solsystem, og de mange nye
planeter, der nu opdages ved andre
stjerner af allerstørste interesse. 

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder



andet fra en stor gruppe unge, der har
en vision om at etablere et stort ung-
domshus. Som led i afslutningen af
Vestbysamlingen udtrykte Nicolai
Wammen begejstring over det engage-
ment og den idérigdom, han havde
oplevet i løbet af dagen.

Nyt Vestbymøde i april
Idéerne og de mange forslag fra Vest-
bysamlingen vil nu blive skrevet sam-
men med det udspil til fælles strategi
for Vestbyen, som de fire fællesråd og
urbanprojekterne har skrevet. Og der
vil også blive udarbejdet et forslag til
organisering af en kommende Vestby-
bestyrelse.
Og så indbydes alle beboere og andre
interesserede til opfølgningsmøde,
som holdes tirsdag d. 18. april  kl.
19.00 i Tousgårdsladen.

Formålet med mødet er at godkende
den nye fælles strategi for fremtiden
for Vestbyen i Århus, samt at  aftale,
hvordan strategien skal søges gennem-

ført, herunder hvem der påtager sig at
arbejde videre med at skabe de økono-
miske og organisatoriske rammer for
en gennemførelse.
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BALLONERNE FLØJ OVER VESTBYEN
IDÉERNE FIK LOV AT BLOMSTRE, DA DER BLEV HOLDT VESTBYSAMLING 2006 I GLOBUS1

af Helle Hansen

Mere end 300 interesserede borgere,
kvinder og mænd, nydanskere og
gammeldanskere, unge og gamle,
fyldte lørdag den 11. marts GLOBUS1
for at være med til at skabe visioner for
en fælles fremtid i Vestbyen, når
Urbanprogrammet er slut i 2008.
Det blev en spændende dag, hvor
idéerne fik lov at blomstre. De idéer,
som det var muligt at illustrere blev
tegnet og placeret på et kort over
Urbanområdet, der var printet ud på
24 m2 stort gulvtæppe. Drømmene, der
var af lidt mere filosofisk karakter, blev
hejst op i farverige balloner, som blev
sendt på ballonfærd ind over Vestbyen.
Vestbysamlingen 2006 var forberedt af
Urbanprogrammet i samarbejde med
de lokale fællesråd og en lang række af
Urbanprojekterne. Der var fire over-
ordnede temaer for dagen, som der
blev arbejdet med i fire forskellige
workshops; strategi for Vestbyen, bor-
gerinddragelse, kvinder og unge.

Vestbysupporters
Oplægget til deltagerne var klart: Giv
jeres bud på fremtiden, fortæl hvad I
drømmer om, der skal ske i Vestbyen? 
Et panel af Vestbysupportere sad hele
eftermiddagen klar til at give råd og

vejledning og hjælpe til med at kvalifi-
cere deltagernes idéer. Panelet talte
blandt andre professorer fra både Dan-
mark og Sverige, entreprenør Olav de
Linde, bokseren Reda Zam Zam og
lederen af nærpolitistationen i Bra-
brand, Lars Bro.
Og der var stor idérigdom - kvinderne
drømte om at skabe deres eget kvin-
dehus, hvor de på tværs af kulturelle
baggrunde kan mødes og lave fælles
aktiviteter og initiativer. De unge
drømte om et ungdommens multihus,
hvor der både er plads til hygge med
vennerne, sport og musikalske udfol-
delser – men også til hjælp med
lektielæsningen og støtte til det svære
udannelsesvalg.

Borgmesterop-
bakning
Bakke landskabet ,
som fysisk er vokset
op af jorden som en
lille bjergkæde langs
Ringvejen i løbet af
de seneste syv-otte
år, vil blive et af lan-
dets mest attraktive
frilufts- og udendørs-
aktivitetsparker med

et utal af muligheder for at blive udfor-
dret i naturen.
Og midt gennem Gellerupparken skal
der anlægges et bystrøg – en slags pro-
menade – der kommer til at bane vej
til et væld af spændende etniske for-
retningerne og restaurationer, som den
almindelige århusianer vi være nødt til
at besøge, hvis han eller hun være vil
med, hvor det rykker.
Der skal også være et tyrkisk bad, et
motionscentre, måske et hotel og helt
sikkert en moske. 
Borgmester Nicolai Wammen gæstede
sidst på eftermiddagen Vestbysam-
lingen, og der var stor efterspørgsel
efter hans opmærksomhed. Blandt

PIGER PÅ TVÆRS AF KULTUREN
RAMMENDE STYKKE OM KULTURMØDET PÅ GELLERUPSCENEN 

af Pernille Andersen

11. marts var der premiere på teater-
stykket Crossculture på Gellerup-
scenen. Teaterstykket er en egenpro-
duktion og en slags efterfølger til styk-
ket Girls, som blev spillet på Gellerup-
scenen for et par år siden.
Det er 16 piger med i stykket, som de
selv har været med til at skrive. Først er
de kommet med forslag til indhold, og
derefter har de improviseret scenerne
frem. Til sidst er det hele sat sammen
af instruktør Lisbet Lautrup Knudsen
og Marianne Ilum, som også medvir-
ker i stykket. Rikke Hansen har hjulpet
pigerne med koreografi til de forskelli-
ge dansenumre
Pigerne er af meget forskellig etnisk
oprindelse. De kommer fra Gambia,
Arabien, Iran, Grønland, Rusland og
Danmark.
Handlingen i stykket udspiller sig om-
kring en gruppe piger på et dansehold.
De er af vidt forskellig etnisk baggrund
og mellem dansene, går snakken. Pig-
erne taler om deres liv, deres oplevelser,
deres meninger om hverdagen, samfun-
det og selvfølgelig drenge. Der tages
mange alvorlige emner op i stykket, men

de medvirkende har lagt vægt på, at det
skal være sjovt, og det er det blevet.
Skræppebladet har bedt 14-årig Pernille
Andersen om at anmelde stykket.

Crossculture
Et grin, et smil og en meget god ople-
velse får man af at se et stykke, som er
bygget op på forskellen på piger med
forskellig baggrund. Gennemtænkt og
veludført kan man sagtens sige om
stykket, da det er bygget på et godt
grundlag. 
Det er nemt at sætte sig ind i det, og
mange af tingende er genkendelige fra
den almindelige hverdag. Alt er velfor-
muleret og superspillet af alle skuespil-
lerne. 
Dansetimen er ikke engang gået i
gang, og allerede går snakken blandt
pigerne. Alle former for emner kom-
mer på tale, mens gamle oplevelser
bliver genopfrisket, og pludselig kan
man se verden fra mange forskellige
sider, som et eller andet sted egentlig
ender sammen. 
Der er altid nogen, der ødelægger det
for andre, og pludselig kan der blive

gang i en racekrig, uden nogen egent-
lig har en ordentlig grund. 
Er kvinder med tørklæde lige så vel-
komne, som dem uden? Respekterer
man hinanden, selvom der er forskel
på religion og udseende? Bliver man
udstødt, hvis man ikke er der, hvor alt
foregår? Gør det nogen positiv forskel
at lyve? Hvem er det nemmest at lyve
over for? Hvorfor viser alle ikke bare
noget mere respekt? 
Spørgsmål som dem render alle vel
rundt med i hovedet til hverdag, og i
stykket bliver de også taget op. 
Stykket henvender sig til publikum fra
12 år og opefter. 
Personligt kan jeg kanon godt lide
stykket, det er en meget beroligende
måde at få det filosofiske spørgsmål,
»hvorfor« opklaret på.
Ud af 6 mulige får Crossculture fem
stjerner af mig.

Har du ikke set Crossculture endnu så
spiller stykket tirsdag den 4.,
onsdag den 5. og torsdag den 6. april 
alle dage klokken 19.00



IKKE BARE BRUGS…
…MEN OGSÅ SOCIALT SAMLINGSSTED

af Jens Skriver

Lokalbrugsen i Holmstrup er ikke kun
en almindelig brugs. Den er også sam-
lingspunkt for beboerne i Holmstrup,
der stadig bor lidt isoleret. Her kan
man også købe frimærker og få sine
forsendelser vejet, medicin kan bestil-
les hertil, her kan købes klippekort til
Århus Sporveje, film kan fremkaldes,
der kan købes taletidskort til mobilte-
lefoner og telekort, der kan sendes fax,
købes tips og lotto og der kan tages
fotokopier mod betaling for slet ikke at
tale om, at butiksrådet afholder arran-
gementer, hvoraf det årlige børne- og
voksenmarked er blevet til en virkelig
begivenhed.

Fredag d. 3/3 afholdt Lokalbrugsen i
Holmstrup f.eks. også ølsmagning.
Den var arrangeret af brugerrådet og
uddeler Dennis Brun Jensen. Formålet
var at udbrede kendskabet til kvali-
tetsøl. Der var mulighed for at smage
40 forskellige øl fra 15 forskellige lan-
de. Det var vist de traditionelle ølnati-
oner som England/Irland, Tyskland,
Tjekkiet og Belgien, som dominerede,
men der var også en del danske øl.

Storm P.
Dennis indledte med en kort og præcis
præsentation af ølfremstilling. Han
citerede også Stom P.: »Hvornår sma-
ger en Tuborg bedst? Hver gang«. Han
lagde vægt på, at Brugsen gerne vil
have respons på, hvilke øl, der smager

bedst. Dennis forklarede, at kort fortalt
består øl af malt, vand, humle og gær,
men malten kan både være tørret ristet
eller brændt, humlen giver smag og
skum, og gæringen kan både være
undergæret eller overgæret. De engel-
ske mørke ale er typisk overgærede. Et
sidste citat var: »Hurra for humle, hur-
ra for malt, det er livets brød og salt«.
Smagning foregik i praksis ved, at der
var stillet ti borde frem med fire øl på
hver. Den enkelte deltager kunne så
tage et glas og gå rundt og smage.
Omkring fyrre benyttede sig af lejlig-
heden til at smage godt øl. Mændene
var i overtal. Først smagte deltagerne
på de øl, de ikke kendte, og derefter

koncentrerede man sig om de øl, man
syntes bedst om. Især en fransk øl og
et par belgiske var populære, men
andre holdt sig til engelske portere.
Der var også en konkurrence med
spørgsmål om øl. De tre vindere kunne
hver få tre øl med hjem efter eget valg. 
Snakken gik livligt og stemningen var
særdeles god. Min sidekammerat min-
dedes den gamle sang med Hans V.
Petersen om et fornemt ølgilde og
omkvædet: »Og de bar stadig øl ind«.
Her blev øllet nydt og ikke bare skyllet
ned.
Mødet sluttede ved 23-tiden i en sær-
deles god og positiv stemning.
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NYT FRA BEBOERRÅDGIVNINGEN
SOMMERFERIETILBUD TIL BØRNEFAMILIER

af Beboerrådgiverne
Jens Høgh / 86 25 21 26 & Anita Bergmann / 86 25 10 50

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 retningslinjer. 
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
henvender 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, Holmstrup, Odinsgård,
Toveshøj samt Thorsbjerg – da det er
disse afdelinger, der betaler til Beboer-
rådgivningen.
For at komme i betragtning skal man
opfylde Fondens økonomiske ret-
ningslinjer. Det handler primært om
det rådighedsbeløb, som familien har
tilbage, når de faste udgifter er betalt.
Retningslinjerne er rummelige, og fe-

rietilbudet vil derfor kunne nå en bred
kreds af børnefamilier.
Hvis du/I har behov for økonomisk
støtte for at kunne realisere ferieøn-
skerne sammen med børnene, så kon-
takt os i Rådgivningen for at få foretag-
et en vurdering af mulighederne for at
få bevilliget et betalt ferieophold.

Hvordan søger man
Interesserede bedes henvende sig i
Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 1.
th. i de faste træffetidér, eller i Tirs-
dags-rådgivningen på Jernaldervej 245,
1. lej. 6. Du er naturligvis også velkom-
men til at ringe for at aftale et andet
tidspunkt.

Dokumentation for indtægter og
udgifter de sidste tre måneder skal
medbringes til brug for udfyldelse af et
ansøgningsskema samt beregning af
familiens rådighedsbeløb. 

Ansøgningsfristen er 
fredag den 22. april. 

Hvem får et tilbud.
Beboerrådgivningen vil udvælge blandt de
familier der opfylder kravene. Der vil foregå en
vis social vægtning af ansøgningerne (nylig
skilsmisse, dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så
husk at oplyse herom. Ligeledes vil ansøgere,
der har været afsted inden for de sidste 2 år,
komme bagerst i køen blandt ansøgerne.   



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 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. 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:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2005
4. Evt. forslag
5. Valg:

a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
b. Repræsentant til FAS (i afdelinger med lige nummer)
c. Repræsentant + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med lige nummer)
d. Evt. andre

6. 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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TOUSGÅRDSLADEN FUNGERER UPÅKLAGELIGT
MEN IKKE MANGE HAVDE FUNDET VEJ TIL STØTTEFORENINGENS 20. GENERALFORSAMLING

af Jens Skriver

Foto: Hans Grundsøe

Foruden bestyrelsen var det kun en lil-
le snes, der var kommet til jubilæums-
generalforsamlingen i Tousgårdens
Venner, men formanden Esben Trige
kunne berette, at Laden bliver brugt af
mange og fungerer upåklageligt. Sidste
år havde 20.000 mennesker været i
beboerhuset, og heri er endda ikke
medregnet deltagere i private fester. 40
foreninger bruger huset. Det er mest
voksenaktiviter. »Kun« ca. 3000 af

brugerne er under 25 år. Samarbejdsaf-
talen med Århus kommune er nu også
kommet op at stå, og bygningen
udnyttes nu maksimalt, så der kommer
ikke flere udvidelser. IT-projektet var
afsluttet i 2005 uden problemer. For
første gang havde Laden givet over-
skud. Det var på 30.000 kr. I øvrigt er
økonomien skruet sammen således, at
tilskuddet fra Århus Kommune udgør
næsten ? af indtægterne, mens husleje

og løn ud gør næsten 1⁄2 af udgifterne.
Om få måneder er huset gældfrit, så er
alle afdrag betalt. Folkekøkkenet havde
for sin del givet et lille underskud, men
det fik ikke længere tilskud, og alle
indtægterne kom fra salg af mad.
Beretningen og regnskabet blev såle-
des enstemmigt godkendt.
Det samme gjaldt to vedtægtsændrin-
ger, der skyldtes, at huset ikke længere
kunne udvides, og at samarbejdsafta-
len med Århus kommune medførte, at
huslejen til boligforeningen skal gen-
forhandles.

Valgene 
Selahattin Demirtas var bortrejst og
kunne derfor ikke genvælges til besty-
relsen. Elmer Bech, Esben Trige og
Susanne Kanstrup, der også var på
valg blev alle genvalgt, mens Suleyman
Demirtas blev nyvalgt. Torben Fogh
blev genvalgt til 1. suppleant, mens
Annette Alici blev nyvalgt til 2. supple-
ant. Til parlamentariske revisorer gen-
valgtes med akklamation Inga Bech og
Karen Faber med Ove Abildgaard som
suppleant.
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LIVET PÅ HEJREDALEN
EN ROLIG OG VELFUNGERENDE UNGDOMSAFDELING

af Peter Kjellerup Hansen

Foto: Hans Grundsøe

Hejredalskollegiet i Brabrand Boligfor-
ening har været overset, når det drejer
sig om reportage i Skræppebladet. Det
har vi i redaktionen ønsket at udbedre
på. Så vi har besøgt en udadtil rolig og
indadtil socialt velfungerende ung-
domsafdeling, Den selvejende afdeling
93.
Det er på strækningen mellem Hejred-
alsvej og Edwin Rahrs Vej, vi finder
Hejredalskollegiet. Godt gemt mellem
Gellerupparkens højhusbyggeri på den
ene side og frodig træbevoksning til
støjafskærmning mod trafikårerne på
den anden, ligger symmetriske kolon-
ner af toetagers individuelle boligblok-
ke. Vi er på Hejredalskollegiet i bygge-
stil lig Gellerupparkens. Arkitekten er
som her Knud Blach Petersen, og tiden
er også den samme med opførelsesår i
1966, og de første indflytninger godt 2
år senere.

»Hejrene« og »Kollegiade«
Indenfor i en af blokkene mødes vi
med kollegiebeboernes formand Kri-
stina Paludan Aabling og næstformand
Ditte Nielsen til en orientering om
hverdagslivet, som det former sig for
kollegianerne i bred forstand, og det er
ikke med væsentlige forskelle fra,
hvordan livet er på andre kollegier.
Kristina Aabling, som efter 5 års

ophold på Hejredalskollegiet skal til at
tage afsked med kollegielivet med
afsluttet juraeksamen til sommer, for-
tæller:
»Vi har en festforening »Hejrene«, som
står for festarrangementer, primært
både de enkelte blokbeboere imellem
og blokkene på tværs. Samme tager sig
også af småarrangementer som filmfo-
revisninger, hvor vi med to ugers mel-
lemrum afholder filmaftener med vek-
slende DVDspillefilm vist på interimi-
stisk storskærm. Disse film besluttes
demokratisk i festudvalget. I august
måned afholder vi vores store »Kolle-
giade«. Det er et festarrangement, som
indeholder flere mindre arrangementer
med præmieuddelinger, og for hele
Hejredalskollegiet. Dertil kommer
spontane blokfester med invitationer
fra de forskellige kollegieblokke, i reg-

len med et fremmøde på 100 deltage-
re.«

Udklædning med tema
Næstformanden Ditte Nielsen, som
studerer forhistorisk arkæologi på
Moesgaard, supplerer med at fortælle
om et arrangement, de kalder »Tour de
bloc«. Det er en blokaktivitet, som
festudvalget står for, og som går ud på

at klæde sig ud efter forskellige temaer.
Deltagerne skal så gå rundt fra gang til
gang i alle blokkene efter fastlagte ske-
matider. Til det arrangement skal man
tilmeldes i god tid forinden med forud-
betaling 100,- kr. pr. person. Tilsvaren-
de dette har vi »Tour de Chambre«,
som kun adskiller sig fra det foregåen-
de ved at foregå inden for de enkelte
kollegieblokke. Alle de nævnte mun-
der så ud i festafholdelse.«
- Er det kun fester, I holder? Hvad med
det stille sociale samvær?
»Vi har naturligvis også andet end fest,
og hvad deraf følger,« fortæller Kristina
Aabling. »Vi har jævnligt kortspil , og
vi har aftner, hvor det kun er TV-hyg-
ge, og så har vi en madklub, som også
indbefatter fællesspisning.«

Selvejende institution
Vi sidder inde i et af fælleslokalerne,
hvor to italienske studerende, udvek-
slingsstudenter spændt prøver at følge
med i, hvad der foregår. Lokalet er
pænt og ryddeligt.
- Har I en turnus omkring rengørin-
gen?
»I vores blok har vi en fin rengøring,«
fortæller Kristina Aabling, »men der er
nogle i de andre blokke, hvor det er et
problem for dem at finde ud af at gøre
rent.«
- Huslejen. Betaler I den til et kollegie-
kontor?
»Den betales til Brabrand Boligfore-
ning, der står som administrator. Hej-
redalskollegiet er selvejende og økono-
misk uden for kollegiekontorets områ-
de. Vores forbindelse til kollegiekonto-
ret er alene de nye studerende, som de
sender herud. Ca. 50% af disse er
udvekslingsstuderende. Hertil har Aar-
hus Universitet råderet over 18 værel-
ser fordelt på 3 kollegiegange.«
- For at bo her skal I vel dokumentere
en form for studieaktivitet?
»Vi skal afgive en erklæring på »tro og
love«, at vi er studieaktive. Det foregår
ved skemaudfyldning med diverse stu-
dieoplysninger, som skal sendes til

Brabrand Boligforening ved semeste-
rets afslutning. Det er der i reglen ikke
de store problemer med,« fortæller
Kristina Aabling.

Mangler fællesrum
Fra hvor vi sidder, kan vi se ud på de
smukke snedækkede friarealer, som
omslutter de enkelte kollegieblokke.
Der er en enkelt kunstskulptur, lidt
udefinerlig, og så er der et i høj grad
definerligt sportsnet.
- Dyrker I udendørs sport her i vinter-
perioden?
»Nej, men om sommeren, spiller vi
»Beach-wolley«, som er en meget
populær udendørs sportsaktivitet. Det
er et spil fuldstændig som indendørs
“Wolley-ball”. Det er virkelig et sam-
lingspunkt om sommeren. Derudover
hygger vi os med »Kub« (»Kongespil«),
som er et udendørs spil. Et vikingespil
lidt à la skak,« fortæller Ditte Nielsen-
»Endelig har vi også vores hjemmesi-
de,« føjer Kristina Aabling til. »Den

bruger vi til at planlægge arrangemen-
ter på tværs af de forskellige kollegier
for eksempel ved grill-fester. Vi mang-
ler desværre et stor fællesrum for hele

kollegiet. Som erstatning for det, må vi
tage til takke med, hvad vi kan få fra
Skjoldhøjkollegiet, som jo ikke ligger
længere væk, end man kan gå til, og
de har et meget stort fællesrum.«

Overfald og indbrud
For et års tid siden kunne man læse i
dagspressen om et uhyggeligt, volde-
ligt overfald på en ung kvinde, som
totalt mishandlet søgte ly i Hejredal-
skollegiet, i hvis nabolag overfaldet var
sket.
- Et sådant overfald som det nævnte
gør det ikke én utryg ved at bo her?
Herom er Kristina Aabling og Ditte
Nielsen enige om, at det ikke gør det.
»For 2 år siden«, fortæller Ditte Niel-
sen »var der meget kriminalitet heru-
de, særlig indbrud. Det er mærkbart
aftagende.«
»Her er fredeligt,« slutter Kristina Aab-
ling af.   

FÆLLES REVY – SÅ ER DET NU!
SKAL VI SPILLE REVY SAMMEN PÅ TVÆRS AF AFDELINGERNE?

af Uffe Adelørn

»Arrangementer bygger venskaber«
var overskriften på et indlæg i sidste
nummer af Skræppebladet, hvor Seba-
stian Adorján Dyhr fortæller om arran-
gementer på tværs af nationaliteter og
kulturer. Og selvfølgelig er det da rig-
tigt, at det tværgående samarbejde, de
fælles arrangementer og oplevelser
skaber sammenhold og venskaber. 
Så det ville da også være helt naturligt,
hvis vi som beboere i Brabrand Bolig-
forening i højere grad ville satse på at
skabe fællesskaber, der ikke kun er
for den enkelte afdeling, men tværti-
mod prøver at inddrage så mange
afdelinger som mulig i projekter, der
kunne gøre brug af de mange talenter
og evner, som rummes i det store fæl-
lesskab. 
Det synes, i hvert fald for mig, at være
helt oplagt, at vi kunne arbejde hen
mod en revy, der som emne bl. a. kun-

ne have den boligforening, som vi alle
er medlemmer af. Revyen kunne satse
på ét spillested eller evt. kunne der
være tale om en »turnerende« revy, der
på skift besøgte de interesserede
afdelinger. 
Revyen skulle naturligvis skrive egne
tekster, opsætte i egne kulisser og isce-
nesætte med egne skuespillere. Der er
med garanti mange gode tekstforfatte-
re i Boligforeningen ligesom der sik-
kert også er rigtig mange, der kunne
stå på »de skrå brædder«. Lys og scene
har det jo også vist sig , at der er kom-
petente folk, der kan tage sig af, lige-
som der også er folk, der kan arbejde
med instruktion, koreografi og opsæt-
ning. Så hvad venter vi egentlig på? 
Lad os komme i gang! Så alle interes-
serede kan blot henvende sig, så skal
jeg gerne forsøge at koordinere i første
omgang. 

Det må være vigtigst, at vi får samlet
alle interesserede til et møde, så vi kan
bedømme, hvilke muligheder, der viser
sig. 
Kontakt mig på min mail-adresse:
adeloern@stofanet.dk 
eller på adressen: Uffe Adelørn, Son-
nesgade 14, 1.—3, 8000 Århus C 
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MINISTRE PÅ BESØG
SOCIALMINISTER PÅ EN KOLD RUNDTUR I GELLERUPPARKEN – JUSTITSMINISTER PÅ BIBLIOTEKET

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Gellerupparken har endnu engang
været ramme om ministerbesøg, som
efterhånden er ved at være en hyppig
forekomst i området. D. 24. var social-
minister Eva Kjer Hansen sammen
med borgmester Nicolai Wammen på
besøg hos Brabrand Boligforening, og
3 dage senere var justitsminister Lene
Espersen til debat på Gellerup Biblio-
tek.
Der var ikke den bedste temperatur til
en rundtur i Gellerupparken, og det
kunne ses på minister-optoget d. 24.
februar, hvor socialministeren og følge
i hastig gang skred ned gennem områ-
det for at komme indenfor hos klub-
berne i Gellerup til en kop varm kaffe.
Her gav klubleder Anders Glahn en
præsentation af Gellerup-modellen,
som er et samarbejde mellem for-
eninger, klubber, politi, kommune og
boligforening, hvor man samarbejder
på tværs i højere grad end i andre
områder af landet. 
Iman Yacoup og Ahmad El Ahmad for-
talte lidt om deres vejledningsarbejde
over for unge i Gellerup-området – et
projekt, som i år blev belønnet med

Integrationsministeriets integrations-
pris. Besøget sluttede af med et møde
på Brabrand Boligforenings admini-
stration, hvor der var oplæg ved direk-
tør Torben Overgaard, centerleder Git-
te Krogh og Urbanchef Sonja Mikkel-
sen.
Deltagere i besøget var ud over mini-
ster og borgmester rådmand Gert Bjer-
regaard, Leif Gjørtz Christensen, Kha-
led Mansour fra afdelingsbestyrelsen i
Gellerupparken, samt Jesper Pedersen

og Henning Woller fra foreningsbesty-
relsen.
Justitsministerens besøg i Gellerup-
parken handlede om kriminalitet, hvor
Lene Espersen deltog i et panel blandt
andet sammen med lederen af Nær-
politiet Lars Bro. De kunne begge for-
tælle, at kriminaliteten er faldet væ-
sentligt i Gellerup-området, og nu
endda er lavere end landsgennemsnit-
tet. 

Kig også ind på

www.bbbo.dk

KOMMENTARENl

l

MAN SKAL HA´ ET STED AT BO…
I ANLEDNING AF EN KONFERENCE OM MILJØTEKNOLOGI 

OG AT VI NU ER OPPE PÅ 60 M2 BOLIGAREAL PR. PERSON I LANDET

Af Herman Nielsen

Jeg kan huske, at jeg for 20 år siden
fandt det fantastisk, at vi i Danmark
havde verdens højeste boligstandard
målt på areal pr. person og komfort. Vi
var nået op på 40m2. Sverige lå næst-
højest og kun lidt efter os, og Tyskland
havde 35m2 og Frankrig 25m2. 
Jeg fandt boligproblemet løst bortset
fra intern omfordeling og forbedringer
de få steder, hvor der ikke var bad og
wc.
Men det har godt nok været et syns-
punkt, jeg (også!) har stået næsten ale-
ne med. Velerhvervede interesser i
byggesektor m. v. har som i andre
brancher set deres mission i fortsat at
brede sig selv, som var det automatisk
ensbetydende med »det fælles bedste«,
at de selv havde fremgang. I et sam-
fund, hvor drivkræften er det, der i sig
selv og uden aber dabei efterspørges,
får eftertanke og refleksion det svært.
»Hold kæft, du skal ikke tænke, men
bare arbejde videre« – det er blevet
devisen i store dele af arbejdslivet,
hvor den enkelte må følge trop for ikke
at »falde ud« til hjælpesystemet i dets
mange udgaver.

Et udskudt oplæg
Ind i denne situation fandt jeg det op-
lagt at holde et lille oplæg om, »hvor-
dan min verden ser ud, og mit boligen-
gagement er i den«. Kompleksiteten
og vrøvlet i det dårlige boligcirkus, jeg
længe har befundet mig midt i i bolig-
foreningen og videre, ville jeg prøve at
reducere ved at påpege »opgaven løst«
og prøve at få en del forsømte temaer
på dagsordenen i stedet for. Et over-
skueligt oplæg på 10-12 min. med
brug af overheadprojektor og så efter-
følgende den debat, som stort set er
væk i dag, fordi oplægsholdere bare
breder sig og misbruger den fælles tid,
mens tilhørere bliver mere og mere
passive helt til sløve.
Men jeg måtte udskyde mit oplæg, da
mødedagen kom, fordi den faldt sam-
men med en høring om miljøteknologi

på Christiansborg, og den høring fore-
trak jeg at deltage i. Halvdelen af vores
energiforbrug bruges på boliger (byg-
geri, brug, drift og vedligeholdelse)
samt en masse materialer, så miljøtek-
nologi, der på alle mulige småområder
kan forbedre eller/og reducere brug af
energi og materialer, er et vigtigt tema.
Hertil kommer så en anden og mere
overordnet betragtning, som også har
med vores ekspanderende boligforbrug
at gøre (på høringen kom det frem, at
boligarealet nu er på 60 m2 pr. person i
landet – 50% øgning på 20 år!). For-
bedringer bruges ikke til at hjælpe de
trængende eller reducere vores egen
miljøbelastning, men bruges til netop
mere til os selv. Et problem eller bare
dejligt?

Andet end bolig 
Høringen på Christiansborg tog ud-
gangspunkt i, at det i Danmark de sid-
ste 30 år er lykkedes at fastholde ener-
giforbruget og samtidig fordoble pro-
duktionen – altså er miljøtekniske 

muligheder og forbedringer oplagte.
Det stort set ingen vil tale om er vores
energi- og materialeforbrug i sig selv.
De sidste 20 år har vi vidst, at energi-
forbruget i den rige verden – altså også
hos os – er mange gange for stort til, at
de fattige også kan få et ordentligt liv.
Faktisk 10 gange for stort. Det er det
reelle indhold i vores øgede m2-boliga-
real, vores privattransport (personbi-
ler), flyrejser til feriemål, grøntsager
hele året fra hele verden og overvæl-
dende kødspisning helt til sygdom. 

Hvad skal vi snakke om
Jeg finder, at vores voldsomme opta-
gethed af boligforhold og især af det,
som vi har ansatte til at ta´ sig af, træ-
der i stedet for langt mere presserende
opgaver. Jeg ser det som livsangst, der
befordrer sin egen bekræftelse. Vi tror
at kunne holde det presserende (at vi
har dobbelt af alt det, som penge kan
gi´- og at fattige mennesker mangler
stort set alt) fra livet ved ikke at tale
om det og bruge tiden på at løbe døre
ind, som er åbne. Vi har et sted at bo –

og hvilket! Det er sund og billig mad,
dyrevelfærd, egenbevægelse,
transport der hverken massakre-
rer eller kvæler os, samtale, lige-
værdigt samvær, omsorg for
børn, gamle og svage, venska-
belig indbyrdes omgang osv.,

der trænger sig på som
opgaver, fordi de er så for-
sømte og for alle menne-
sker vil være velfærdsgoder,
når man tænker sig om og

ikke – måske for netop at
undgå tænkning – blot
knokler videre i fastlagte
spor, hvor næste mål er
80 m2 boligareal osv. pr.
person.

Vi er midt i det, og hvor er
det og bør det også være
spændende…
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BLIV BEDRE SÆLGERE
BOLIGFORENINGERNE SKAL I GANG MED AT SÆLGE SIG SELV

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Når der er kamp om kunderne, så skal
vi blive bedre til at sælge varerne på
hylderne. Det er lidt poppet sagt bud-
skabet fra BL til deltagerne på Brab-
rand Boligforenings repræsentantskab-
skursus.
Det var kredssekretær Niels Sørensen
fra BL, der med et oplæg lagde op til
diskussion om den aktuelle situation
på boligmarkedet, som lige nu i korte
træk er:
-  Flere og flere køber hus
- Tendens til flere ledige almene boli-

ger

Siden 80´erne har man i den almene
boligbevægelse ikke set en så stor leje-
ledighed, som der er i disse år. Antallet
af ledige boliger er det højeste i seks år,

men så skal man samtidig være op-
mærksom på, at det fortsat kun er en
meget lille del ud af den store mængde
almene boliger, der udlejes. 1. januar
var der 1906 ledige boliger. Der er
540.000 almene boliger i alt. 
Men der er ingen tvivl om, at venteli-
sten ikke er så lang, som den har
været, og at det til glæde for mange
boligsøgende er blevet lettere at få en
almen bolig, 
Ifølge Niels Sørensen har vi et godt
produkt. Vi er bare ikke altid gode nok
til at markedsføre det. 
»Når vi nu har ledige boliger, så vælger
mange at være tavse om det og gå stil-
le med dørene, for det er jo ikke godt
for vores »image«, og det er da dumt,
når vi har en vare at tilbyde, så skal vi

da også fortælle
det,« sagde Niels
Sørensen, der viste
eksempler på god
markedsføring af
boliger over for
boligsøgende. Et af
eksemplerne var
aarhusbolig-porta-
len, hvor bolig-
søgende kan søge
bolig over Internet-
tet.
Niels Sørensen
opfordrede også til,

at de mere »ramte« områder – ghetto-
områderne bliver bedre til at »sælge
sig selv«. I Vollsmose i Odense har
man udgivet en avis, der fortæller de
positive historier fra området. 
»Det er ikke fordi, at en avis løser pro-
blemerne, men den kan være med til
at vende udviklingen,« sagde Niels
Sørensen.

Deltagere på repræsentantskabskursus
Inger Bloch, Georg Nielsen, Birthe Wisén, Joop
de Vries, Else Høgh, Kirsten Wisén, Jan Viborg,
Susanne Petersen, Hasse Vind, Annette Alici,
Niels Jensen, Annette Knight, Bjarne Fangel,
Johanne Munkholm, Else Stokholm, Randi
Thinnesen, Birgit Poulsen, Johannes Andersen,
Esben Trige, Søren Erichsen, Ole Christensen,
Jytte Margrethe Poulsen, Erik Lauritzen, Jørgen
Lund, Marit Asmussen, Hergeir Vang, Birgit
Sonja Leth Jensen, Hanne Grunnet, Gert
Brügge, Uffe Adelørn, Lise Vendelboe, Karl
Emil Torp, Benny Pedersen, Ib Frandsen, Claus
Bech, Hans Henrik Bech, Bente Ryolf, Axel
Iversen, Søren Hammel, Jesper Pedersen, Hans
Esmann Eriksen, Herman Nielsen, Torben
Overgaard, Vagn Jensen, Jørgen K. Rauch,
Grethe Dam, Carsten Falck, Henrik Sørensen,
Jytte Andersen, Merete Poulsen, Marianne
Stenberg, Henning Woller, Aase Christensen,
Grethe Dynnes Hansen, Kirsten Larsen, Ingrid
Jensen, Marianne Vengsgaard.
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FYLDTE CHOKOLADER ELLER KEDELIGT
ROLLESPIL FOR DE FOLKEVALGTE FIK SAT HUMOR OG LATTER PÅ TUNGT EMNE OM ØKONOMI

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

»Nu er det altså sådan, at der bor fryg-
telig mange enlige mødre i denne
afdeling, så der er altså brug for øko-
nomisk støtte her«
Gode argumenter var der ikke mangel
på under Jørgen Lunds salgstale under
rollespillet på repræsentantskabskurset
på Haraldskær. Jørgen Lund er afde-
lingsbestyrelsesmedlem på Bronzeald-
ervænget, og han skulle sammen med
Birte Wisén fra Søvangen over for en
»foreningsbestyrelse« fremlægge en
ansøgning om penge til en afdeling,
der havde brug for støtte til forbedring.
Da de konkurrerede med andre grup-
per om foreningens midler, så skulle
der snakkes godt, og det blev der. 
Hver gruppe gik på scenen med en
sikker overbevisning om, at netop
deres gode argumenter ville vinde for-
eningsbestyrelsens velvilje og sidst
men ikke mindst også den økonomi-
ske hjælp. Foreningsbestyrelsen blev
leget af: Aase Christensen fra
Rødlundparken, Hans Esmann Eriksen
fra Sonnesgården, Henning Woller fra
Hans Brogesparken, Kirsten Larsen fra
Hasselager og Grethe Dynnes fra
Voldbækhave. 
Henning Woller indledte Emnet »Øko-
nomien i en almen boligorganisation«
med et udsagn om, at det for nogle

kan være lækkert som fyldt chokolade
eller gabende kedeligt. Men trods den
tunge titel blev tal og teori af BL præs-
enteret på en så pædagogisk, informa-
tiv men også underholdende måde, så
de fleste deltagere ikke faldt ned i sto-
lene. 
Dorte Hjerrild fra BL gennemgik, hvad
en afdelings økonomi består af. Hvad
er indtægter, og hvad er udgifter. Afde-
lingens finansiering med lån og beboe-
rindbetaling samt beboernes indbeta-
ling til Landsbyggefonden og boligfor-
eningens dispositions-
fond. For at gøre det
mere konkret uddelte
hun et skema over udgif-
ter og indtægter for to
afdelinger i Brabrand
Boligforening Hasselager
og Hans Brogesparken,
og så fik deltagerne til
opgave at sammenligne
de to regnskaber og så
finde de tre væsentligste
forskelle. 
Efter frokost skulle de fol-
kevalgte i gang med et
rollespil om, hvordan
man bruger foreningens
midler. De blev inddelt i
grupper, som hver skulle

være en afdelingsbestyrelse for en
»afdeling« – i spillet var der konstrue-
ret 3 afdelinger, som hver især havde
brug for at søge foreningen om økono-
misk hjælp til blandt andet nye vaske-
maskiner, reparation af legepladsen,
udskiftning af køkkenskabe, nyt bebo-
erhus samt nye tage og nye vinduer.
Hver afdeling havde sit ønske, og nu
skulle hver afdelingsbestyrelse så reg-
ne ud, hvor mange penge var der brug
for, og hvordan man bedst kunne
overbevise bestyrelsen om, at der var
brug for foreningens velvilje. 

Ansøgningen blev fremlagt for besty-
relsen af to afdelingsbestyrelsesmed-
lemmer fra hver afdeling, mens resten
af kursusdeltagerne lyttede med, og
det fremkaldte undervejs højlydt latter,
når folkevalgte »gav den hele armen«. 
Der blev til emnet økonomi uddelt
materiale, som giver et kort og godt
overblik over de grundlæggende øko-
nomiske principper. Folkevalgte, som
ikke deltog i repræsentantskabskurset,
men gerne vil have en kopi af materia-
let, er meget velkomne til at kontakte
Marianne Stenberg, Brabrand Bolig-
forening. 



Henrik Sørensen - inspektør
43 år
Uddannet bygningsingeniør
Har senest være ansat som projektle-
der ved et byggefirma, der producerer
amerikanske bjælkehuse. Henrik har
afdelingerne:
Holmstrup, Odinsgård, Thorsbjerg,
Bronzealdervænget, Rødlundparken,
Borumtoften, Lyngby og Sonnesgård-
en.

Nyt inspektør-team
Med ansættelse af to nye inspektører
og driftschef består driftsafdelingen af
dette team:

Vagn Jensen - driftschef
54 år
Kommer fra stilling som energirådgiver
hos en større elforsyningsvirksomhed.
Har flere års erfaring som vedligehol-
delseschef i en større procesvirksom-
hed. 

Carsten Falck - inspektør
39 år
Uddannet bygningsingeniør
Har de seneste 7 år haft sit eget murer-
firma. Carsten har afdelingerne:
Hans Brogesparken, Søvangen, Skov-
gårdsparken, Hasselhøj/Hasselengen,
Hasselager, Skovhøj 23, Skovhøj 24,
Drejergården, Højriisparken og Vold-
bækhave. 

Ege Høst - inspektør
53 år
Uddannet bygningsingeniør
Har været i Brabrand Boligforening
siden 1991
Ege har afdelingerne:
Gellerupparken, Toveshøj og Hejredal-
skollegiet
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NY ORGANISATION FOR DRIFTSAFDELING
NYT INSPEKTØR-TEAM ARBEJDER PÅ TVÆRS AF AFDELINGERNE

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Med ny bemanding på to lederposter
og ansættelse af to nye inspektører har
det været oplagt at se på, hvordan
driftsafdelingen i Brabrand Boligfor-
ening kan organiseres bedre.

Driftsafdelingen ser nu ud som vist i dette
organisationsdiagram.

Fire mål vi alle arbejder efter
Det har været ønsket at styrke driften
for både beboere, afdelingsbestyrelser
og medarbejdere, og der er formuleret
fire mål, som alle medarbejdere i den
nye organisation arbejder efter:

- Give beboerne en bedre service
- Skabe enklere arbejdsgange
- Styrke kommunikation til afdelingerne
- Skabe et godt samarbejde mellem drift og

afdelingsbestyrelser

Indsatsområder
Selv om inspektørerne har hver deres
afdelinger, så arbejder de nu i højere
grad sammen om en række indsats-
områder, som går på tværs af afdeling-
erne. Det er: Planlagt vedligeholdelse,
energi, udskiftninger i boligen, flyt-
ninger, affald/genbrug/miljø, uddan-
nelse/arbejdsmiljø og målinger. Disse
indsatsområder vil fremover blive for-
delt på de enkelte inspektører, som
hver især har ansvaret for et eller flere
indsatser i alle afdelinger.

Afdelingssekretærer ind i
driftsafdeling
For at skabe en bedre kommunikation
mellem afdelingerne og driftsafdeling-
en bliver de tre afdelingssekretærer til-

knyttet driftsafdelingen som en stabs-
funktion med reference til driftschefen. 

Opgaver flyttes fra inspektør til
varmemester
Det skal være mere enkelt. Sådan lyder
udgangspunktet for den nye organisa-
tion, og derfor er flere opgaver flyttet
fra inspektøren til varmemesteren.
Opgaver skal løses hurtigst muligt ved
»det første kompetente led« – i dette
tilfælde varmemesteren, som i flere
tilfælde godt kan varetage inspek-
tørens igangsættende funktion.
Det er også ønsket, at det fremover
også kan være afdelingsformanden,
der kan tage kontakt til varmemeste-
ren, hvis det skønnes at være mest for-
delagtigt. 

Faste møder mellem afdelinger
og inspektør
Fremover vil afdelingerne også få til-
bud om et fast møde mellem inspektør
og varmemester. Disse møder har fået
navnet »kvartalsmøder«, da tilbuddet
dækker ét møde hvert kvartal. Til
møderne vil der være handlingsplan
over opgaver i afdelingen i forhold til:
- hvor langt er man med de forskellige
opgaver
- hvad skal der laves
- hvis opgaven ikke er nået - hvorfor

Indsatsområder
Planlagt vedligehold
Energi
Udskiftninger i boligen
Flytninger
Affald, genbrug, miljø
Uddannelse og arbejdsmiljø
Målinger
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Ikke-rygerne har svære tider i
Voldbækhave
Medens rygerne de fleste andre steder
i verden må se at deres ret til rygning
bliver indskrænket, så har rygerne i
vores seniorbofællesskab fået uinds-
krænket ret til rygning i afdelingens
fælleshus. Sagen er den, at Grethe Oti-
ri i forbindelse med et indlæg om pas-
siv rygning og kræft – kraftigt opbak-
ket af flere beboere – fremsatte et for-
slag om totalt rygestop i vores fælles-
hus på pensionistforeningens general-
forsamling den 30 januar. Der blev
foretaget en vejledende afstemning,
som viste et overvældende flertal for et
røgfrit fælleshus. En sådan beslutning
kan imidlertid kun vedtages på et

afdelingsmøde, som så ekstraordinært
blev afholdt d. 2. marts, og hvor man
så besluttede, at hensyntagende ryg-
ning stadig skulle være tilladt i afdelin-
gens fælleshus.
Afstemningsresultatet kom som et
chok for os ikke-rygere, som opfatter
resultatet af afstemningen som om, at
rygningen stadig kunne fortsætte uan-
fægtet, som den plejer. Umiddelbart
opfattede jeg udtrykket: »hensyntag-
ende« som intetsigende, men måske er
det uretfærdigt over for rygerne. Blandt
unge mennesker er det jo helt almin-
deligt, at de viser forståelse og hensyn,
hvis de erfarer, at der er folk tilstede,
som ikke kan tåle røg. Selvom der er
mange, især blandt de ældre, der hol-
der fast på deres rettigheder f.eks. til at

ryge, hvor de har lyst, så har vi herude
allerede nu set at nogle af vores rygere
forstå at tage hensyn. Vi ikke-rygere
håber på, at vore rygende medbeboere
ret hurtigt vil kunne forstå de sund-
hedsmæssige konsekvenser af passiv
rygning og indse, at det er komplet
hensynsløst at ryge i et fælleshus, hvor
vi alle gerne skulle nyde glæden ved at
være sammen til hverdag og fest. 

Med venlig hilsen, Børge Larsen
Årslevmøllevej 77.
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ORIENTERINGSBREV
BRABRAND BOLIGFORENING APRIL 2006

Justeringer i organisationen
Der sker fortsat justeringer i organisa-
tionen efter de mange nyansættelser
siden årsskiftet. Driften er blevet om-
organiseret med driftschef og nye
inspektører, og nu er de sidste drøftel-
ser om den fysiske placering afsluttet.
Det betyder, at it-medarbejder Casper
Michaelsen organisatorisk er en del af
sekretariatet og placeres fysisk i sekre-
tariatet sammen med Bente Ryolf.
Hermed består sekretariat af sekretari-
atsleder Jytte Andersen, journalist
Marianne Stenberg, kontorbetjent
Marietta Pedersen, sekretær Bente

Ryolf og it-medarbejder Casper
Michaelsen. 
Da driftschefen har fokus på driften, vil
byggeopgaver fremover blive varetaget
af direktør Torben Overgaard. Bente
Ryolf er fortsat sekretær på byggesag-
erne. Hun varetager også fortsat diver-
se opgaver i forbindelse med persona-
le-området.
Organisationsplaner vil i løbet af de
kommende dage blive opdateret i for-
hold til de ændringer, der er sket. Her-
efter vil organisationsplaner blive
sendt til repræsentantskabet og ansat-
te samt være tilgængelige på webzo-

nen og Brabrand Boligforenings hjem-
meside.

Flyttes om på administrationen
Der arbejdes netop nu med nogle
omrokeringer på administrationskon-
toret i forhold til de ændringer, der er
sket i organisationen. Driftschef Vagn
Jensen flytter fra sekretariatet til drifts-
afdelingen, hvor der arbejdes med en
tættere fysisk placering mellem in-
spektører og afdelingssekretærer. Sam-
tidig flytter Bente Ryolf og Casper
Michaelsen fra driftsafdelingen til
sekretariatet.

Repræsentantskabskursus
Dette års repræsentantskabskursus
forløb i en meget positiv stemning, og
flere deltagere gav udtryk for, at det var
et af de bedste kurser, som kursusud-
valget har arrangeret. 53 folkevalgte og
ansatte mødtes på Koldkærgård i
Århus i weekenden d. 11. og 12. marts
for at få undervisning i de grund-
læggende principper for økonomien i
en boligorganisation. Niels Sørensen
og Dorte Hjerrild fra BL stod for
undervisningen. Derudover var der
oplæg fra John Jensen, formand for 5.
kreds samt Jesper Pedersen og Torben
Overgaard fra Brabrand Boligforening.
Læs mere om kurset i Skræppebladet.

Undervisningsplaner og 
medarbejderudvikling
Der er i flere afdelinger igangsat et
godt kursus- og uddannelsesforløb for
driftspersonale. Dette skal nu udvides
til at omfatte alle medarbejdere i Brab-
rand Boligforening, så der i højere grad
sættes fokus på individuel medarbej-
derudvikling. Der vil blive formuleret
mål for uddannelse og udvikling for

medarbejdere både i driften og admi-
nistrationen.

Ophævelsessager
Torsdag d. 6. april bliver der afsagt
dom i Boligretten i de tre første op-
hævelsessager fra Brabrand Boligfor-
ening. Behandlingen af sagerne starte-
de ved Boligretten d. 2. marts, hvor
første sag blev fremlagt. Vidner blev
afhørt, og Boligretten var på besigtigel-
se i Gellerupparken og Toveshøj for at
se nærmere på placering af gernings-
steder i forhold til de sagsøgtes bopæl.
Dagen efter var der procedure, hvor
begge advokater fremlagde deres argu-
menter. Tirsdag, onsdag og torsdag
ugen efter blev to yderligere sager
behandlet tilsvarende.
Argumenterne i ophævelsessagerne
kredser omkring to temaer: Nærheds-
princippet og påkrævet. 
Omkring nærhed handler det om,
hvorvidt gerningsstederne hører under
ejendommen – eller kort fortalt er for
langt væk i forhold til sagsøgtes bolig.
Omkring påkravsbegrebet handler det
om, hvorvidt det er påkrævet at få sat
de dømte drenges familier ud, »når nu
drengene ikke længere er i området«. 

Drengene er dømt for en lang række
røveriske overfald i Gellerupparken og
Toveshøj. Brabrand Boligforening fast-
holder, at det er boligforeningens pligt
i forhold til Lejeloven at sørge for ro og
orden og har på den baggrund
ophævet lejemål for de dømte drenges
familier. 
Sagsforløb kan læses på Brabrand
Boligforenings hjemmeside:
brabrand-bolig.dk

SMIL OG ROSER TIL KURSUS
GLADE FOLKEVALGTE OG MEDARBEJDERE PÅ REPRÆSENTANTSKABSKURSUS

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

»Af alle de repræsentantskabskurser,
jeg har været med til, har det her klart
været det bedste.«
Sådan lød det fra afdelingsbestyrelses-
medlem fra Sonnesgården Gert Brügge
på Brabrand Boligforenings repræsen-
tantskabskursus d. 11. og 12. marts på
Koldkærgård. 
52 folkevalgte og medarbejdere deltog
i kurset, der havde fået det overordne-
de tema: »Økonomi i en boligfore-
ning« – en titel, der fik kursusudvalgets
formand Henning Woller til at byde
velkommen med:

»Økonomi er for nogle lækkert som
fyldt chokolade. For andre gabende
kedsommeligt.«
Kurset i boligorganisationens økonomi
var på programmet hele lørdagen diri-
geret af Niels Sørensen og Dorte Hjer-
rild fra BL. Dagen sluttede af med fest-
middag. Søndag var der oplæg af
kredsformanden i 5. kreds John Jensen
samt Brabrand Boligforenings formand
Jesper Pedersen og direktør Torben
Overgaard. 
Der var generelt mange roser til kur-
susudvalget for dette års repræsentant-

skabskursus, der var spækket med god
og nyttig viden, men som også foregik
i en glad og positiv stemning. 
Kursusudvalget kom på kurset med en
opfordring til de folkevalgte om re-
spons og ønsker til kurser i boligfore-
ningen. Udvalget overvejer at gennem-
føre en form for behovsanalyse for at få
mere viden om, hvilke kursusønsker
afdelingsbestyrelserne har. 

�
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indlæg på dagsorden eller til debat
inden Jespers indlæg.
Herman Nielsen har flere gange i åre-
nes løb foreslået, at der skulle afholdes
ekstraordinære repræsentantskabsmø-
der med debat om lige netop sådanne
emner som Gert Brygge rejser. De er
blevet afvist af foreningsbestyrelsen og
Jesper Pedersen, idet man ikke mente,
at der ville komme ret mange til et
sådant møde.
Jesper Pedersens forsikring om, at et
oplæg fra Gert Brygge nok skal blive
debatteret i foreningsbestyrelsen, er
helt igennem utroværdigt, når Gert
Brygges indlæg indtil videre kun har
medført hovedrysten fra et flertal i for-
eningsbestyrelsen.

Den manglende bestyrelse
Herman Nielsen har i flere indlæg her
i skræppebladet givet hans oplevelser
af den manglende bestyrelse. Og dette
er så mit bidrag. Vi har desværre et
flertal i den nuværende bestyrelse, som
hverken tør eller vil gå i rette med
direktøren, uanset hvad der sker i
boligforeningen. Og det er jo sådan set
det, som Gert Brygge beskæftiger sig
med i en stor del af indlægget. 

Edvin Juhl

Svar til Edvin Juhl!
Først en stor tak for indlægget i debat-
ten; det er forfriskende, at et medlem
af Foreningsbestyrelsen/suppleant tag-
er bladet fra munden og giver sin
mening til kende.

Langt hen ad vejen er jeg enig med
Edvin Juhl, men der er dog et par ting,
jeg vil præcisere. 
Der anføres, at den menige medarbej-
der i boligforeningen er uden skyld i de
problemer, jeg omtaler; gid det var
sådan, og det er bestemt ikke den
opfattelse beboerne i »Sonnesgården«
har.  Lad mig nævne, at for mindre end
3 uger siden kontaktede en bebo-
er/afdelingsbestyrelsesmedlem »admi-
nistrationen«, idet han frygtede en
fugtskade, da hans køkkengulv bulede
op. Han fik hældt en »skraldespand«
ned over hovedet, så han så sig nødsa-
get til at afslutte samtalen. En anden

medarbejder, der tilfældigvis overhørte
samtalen greb ind, og den pågældende
beboer har da også fra »administratio-
nen« fået at vide, at »sådan plejer vi
ikke at behandle vore beboere«; det er
muligt, men man gjorde det!
Selv har jeg oplevet, at et brev er
afsluttet med følgende bemærkning:
»Yderligere breve vil ikke blive besva-
ret«. Også blandt ledende medarbejde-
re, har man svært ved at finde »kam-
mertonen«, idet en ledende medarbej-
der affyrede følgende salut: »Fejlen ved
jer i »Sonnesgården« er, at I har for
meget tid, og blander jer i ting, der
ikke rager jer, og som I ikke har for-
stand på«. 
Det er den slags »oplevelser«, der er
medvirkende til, at det er svært at til-
trække beboere til at gøre en indsats i
det beboerdemokratiske system.

Der er åbenbart tvivl om, hvad jeg
mener med begrebet »ressourcestærke
beboere!«. For mig at se, er det at være
ressourcestærk, at have overskud og
lyst til at være/gøre noget for andre, og
således være med til at skabe et godt
socialt boligsamvær; det er således, vi
gør i »Sonnesgården«.
Det er ikke svært at tiltrække ressour-
cestærke; vi skal blot gøre den almene
bolig til et reelt alternativ til ejerboli-
gen, således, at de ressourcestærke bli-
ver boende og derved tiltrækker nye.

Der skrives, at det i starten var svært at
leje boligerne ud i »Sonnesgården«;
det er rigtigt, men man gjorde reelt set
intet fra boligforeningens side for at
tiltrække nye beboere, når interessere-
de henvendte sig. Det var først, da
afdelingsbestyrelsen selv tog affære og
kontaktede byens store ejendomsad-
ministratorer, der kom gang i udlejnin-
gen. I dag har vi en venteliste på 51, så
»Sonnesgården« er - trods mange
spådomme – blevet en succes.
Dog tager »administrationen« stadig
lemfældigt på udlejningen; jeg kan
nævne, at en rettidigt opsagt lejlighed
pr. 1/3., efter hvad jeg er blevet oplyst,
først blev tilbudt personer på venteli-
sten 26/2., altså 2 dage før lejligheden
blev fraflyttet. Allerede ved opsigelsen
for 3 måneder siden kunne lejligheden
være tilbudt personer på ventelisten,
men det skete åbenbart ikke. Det leje-
tab, der er opstået ved, at ingen kan

flytte ind med 2 dages varsel, mener
»administrationen«, at afdelingen selv
skal bære. Man kan stille sig spørgs-
målet, hvorfor vi årligt betaler knap kr.
3.000 pr. lejlighed for at blive admini-
streret. Jeg håber ikke, at begrebet
»rettidig omhu« er ukendt i
boligforeningen; en lille afdeling som
Sonnesgården aflønner i realiteten en
heltids ansat i »administrationen«!
Der skrives også lidt om nultolerance
og gældende jura, ligesom der henvi-
ses til den løbende sag om ophævelse
af lejemål. Javel, men lad os begynde i
det små; det hele er faktisk ikke så
svært. 
Foreningsbestyrelsen skal blot forholde
sig aktivt til »Målsætningsprogram
Brabrand Boligforening – Vi stiller krav
til fremtiden«; skulle nogen ikke kende
målsætningsprogrammet, så kan det
læses på boligforeningens hjemmesi-
de.  

Gert Brügge

”Det har ikke været muligt for besty-
relsen at udarbejde et svar grundet
den korte svarfrist.

Med venlig hilsen
Foreningsbestyrelsen

Jesper Pedersen”

»Læserbreve, der fordrer svar, sendes videre
af bladet på deadline.  Der er mulighed for at

svare til tirsdagen efter. Yderligere  svar
optages i næste udgave. Jvf. Skræppebladets

vedtægter etc.«
/Red.
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Gert Brygge 
og foreningsbestyrelsen
I februarnummeret har  Gert Brygge et
indlæg, hvor han kritiserer boligfore-
ningens administration for at under-
trykke beboerdemokratiet og skræm-
me ressourcestærke beboere væk.
Gert Brygge fik i samme nummer svar
på tiltale af 3 foreningsbestyrelsesmed-
lemmer. Ikke så meget i forhold til
Gert Brygges indlæg, men mere en for-
argelse over udtrykket »betonhove-
der«. Søren Lykkegård bruger megen
spalteplads på at fortælle, at der har
været mange aktive beboere længe før
Sonnesgården blev bygget. Det sidste
er helt rigtigt, men Gert Brygge har ret
i, at de 3 foreningsbestyrelsesmedlem-
mer faktisk ikke forholder sig til selve
indholdet i Gert Brygges kritik og for-
slag.
Jeg er lodret uenig med Gert Brygge i,
at den menige medarbejder i Brabrand
Boligforening er skyld i nogen af de
problemer, som Gert Brygge omtaler.
Man bør derfor dele Gert Brygges ind-
læg i 2 dele. Det der vedrører Sonnes-
gården, og det der er mere generelt.

Sonnesgården
Afdelingsbestyrelsen har været til mø-
de med foreningsbestyrelsen om nogle
forhold, som afdelingsbestyrelsen ikke
var tilfreds med. Lært af tidligere dårli-
ge erfaringer, insisterede jeg inden
mødet på, at foreningsbestyrelsens
sekretær skulle deltage og skrive refe-
rat. Det blev også aftalt i foreningsbe-
styrelsen.
Til min store forundring dukkede se-
kretæren ikke op til mødet, idet direk-
tøren ifølge formanden havde omgjort
beslutningen. Derfor findes der i dag
ikke et referat af mødet. Hvad der blev
afklaret på mødet, hvem der skulle
gøre hvad osv., ja det står mere eller
mindre hen i det uvisse. Gert Brygge
kan derfor med god ret hævde, at
mødet med betonhovederne i fore-
ningsbestyrelsen var et kulturchok. For
mig er den dilletantiske håndtering af
en konflikt mellem administration og
en afdelingsbestyrelse et langt større
problem end blive kaldt betonhoved.
Men det er desværre ikke et eneståen-
de eksempel. Det skal jeg komme til-
bage til.

Ressourcestærke beboere
Det lyder meget forjættende, at admi-
nistrationen skal tiltrække ressources-
tærke beboere. Alle boligforeninger
sukker efter ressourcestærke beboere,
hvad det så er for en størrelse. Er man
ressourcestærk, hvis man har en god
økonomi? I så fald hører de fleste af
vores aktive beboere i Holmstrup ikke
ind under betegnelsen. Så Holmstrups
mange aktiviteter foregår altså på trods
af Gert Brygges opdeling. Og heldigvis
for det. Hvis det var så nemt, at få fat i
ressourcestærke personer, så havde vi
nok for længst fået fat i dem.
Gert Brygge går desværre helt galt i
byen med hans version af, hvem der
får en afdelings aktiviteter til at funge-
re. Jeg har ikke hørt negative betegnel-
ser for beboerne i Sonnesgården, men
man kan jo let få den opfattelse, at
Gert Brygge er hævet over boligfore-
ningens andre beboere.

Nytænkning med byggeri
Brabrand Boligforening har for længst
kastet sig ud i forskellige bygge- og
boformer. Flere af disse forsøg har fak-
tisk ikke været så vellykkede. I Son-
nesgården har det været ganske van-
skeligt at leje medejerboligerne ud.
Fremover er det så som så med bygge-
kvoter, så helt automatisk skal vi til at
ændre byggepolitik. De slum/ghetto
byggerier som Gert Brygge faktisk
hentyder til (selvom han ikke sætter
navn på), ja de er opført for 30 år
siden. Så der går Gert Brygge også galt
i byen.

Nultolerance.
Nultolerancepolitik over for beboere,
der ikke vil overholde de almindelige
adfærdsnormer og ordensreglementer
blev indført for et par år siden. Det
burde ellers være de fleste bekendt, at
boligforeningen faktisk kører en rets-
sag for at få nogle lejere smidt ud, hvor
deres børn har begået røverier mod
andre beboere. Så der er Gert Brygge
desværre også langt bagefter. Det er
blot ikke altid let at få hensigter til at
passe med muligheder og gældende
jura.

Administrationen
Det reelle problem, som Gert Brygge
rører ved, men ikke direkte forholder

sig til er ledelsen af boligforeningen.
Gert Brygge skriver: »Man kan let få
den opfattelse, at beboerdemokratiet i
Brabrand Boligforening betyder, at
man bare skal gøre som Torben Over-
gaard siger«. Og »det kniber med
respekten for afdelingsbestyrelserne,
og dermed også med respekten for
beboerne«. Her er jeg enig. Det skal
jeg komme med et par eksempler på.

Tagsagen i Sonnesgården
På foreningsrådsmødet den 29.11.2005
klagede Sonnesgårdens forkvinde
Hanne Grunnet over, at de ikke fik
svar på deres henvendelser til admini-
strationen vedr. deres tagskade sidste
vinter. Torben Overgaard lovede, at
han skulle gå sagen i gennem og lave
en redegørelse til foreningsbestyrelse
og afdelingen. Tjah her næsten 3
måneder efter er der ikke kommet en
redegørelse. Så jeg forstår godt, at
afdelingsbestyrelsen i Sonnesgården er
ved at tabe tålmodigheden. Det skal så
siges, at det rent faktisk var på fore-
ningsbestyrelsens dagsorden 02.03.06.

Varmesagen i afd. 6.
Et andet eksempel på en meget træg
administration er vores varmemålere i
Holmstrup. Jeg er selv nu på andet år
involveret i en sag om defekte varme-
målere i afdeling 6. Afdelingsbestyrel-
sen har stillet en lang række tekniske
spørgsmål, som teknisk afdeling ikke
kan finde ud af at svare på. Afdelingen
havde møde med foreningsbestyrelsen
den 01.12.2005. På mødet blev aftalt, at
teknisk afdeling skulle svare på de uaf-
klarede forhold. Selvom vi nu har
spurgt om de samme ting gennem et
helt år, så har vi fortsat ikke fået svar.
Det ser nu også ud til efter samme
møde den 02.03.06, at der er ved at
komme skred i den sag.

Debatten i 
foreningsbestyrelsen
I marts nummeret af Skræppebladet
har både Gert Brygge og Jesper Pe-
dersen et par nye indlæg. I Jespers ind-
læg hedder det: »Dette svar skal derfor
ses som en opfordring til dig fra fore-
ningsbestyrelsen …«. Hvordan Jesper
kan skrive på vegne af foreningsbesty-
relsen er en gåde for mig. Forenings-
bestyrelsen har ikke haft Gert brygges
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VAR MÆNDENE GALANTE?

af Birthe Wisen

Sædvanen tro var der tøndeslagning
på Sødalskolen kl. 10 for alle i Søvan-
gen. Der var tilmeldt 56 børn, og der
kom mange voksne. Der var tre tønder,
opdelt til forskellige aldersklasser. De
tre tønder blev hurtigt slået ned. Så var
det de voksnes tur. Mændene var
meget galante. De ville slå de første
slag, så det kunne blive let for damerne
at slå den ned. Altså var de forest i
rækken. Men ak! Det blev aldrig
dametur, for tønden røg ned, næsten
før de var begyndt. Måske skal vi have
en tønde til hvert køn næste år. Da
kroner og præmier var uddelt, var det
tryllekunstneren Alhambres tur til at
underholde, og det er lige vellykket
hver gang. Så blev det tid til godtepo-
se, boller og kakaomælk. Der blev også

gaver til festlig eller sjov udklædning.
Hvor er det svært at vælge, alle kom-
mer som den "bedste" udklædning. Til

lykke til alle de heldige. Festen sluttede
i god ro og orden, også i år.

FASTELAVN I SØVANGEN

af Bestyrelsen

Mødested: 
Selsakbslokalerne, Louisevej 18. 
Hver onsdag fra 14.00 til 17.30.
Medlemsskab per år kr. 125,00.
Kom til hygge og samvær.

Kommende arrangementer
Loppemarked – busture ud i det blå –
»Visens venner« - musik – sang og
spisning.

Til vore kommende loppemarkeder
indsamler vi ting og sager. Vi afhenter
gerne. Du kan ringe til formanden på
tlf  2562 3851 eller 2011 8513 – 8625
2834 – 8625 5485

SØVANGENS PENSIONISTKLUB

det sidste brædt ryger. Tryllekunstneren Charlotte

Heine og KristianJosephine, Tarek, Tobias, Christoffer, 
Charlotte, og Tine.

AFDELINGERNEd
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DET NYE BEBOERHUS VIL BYDE PÅ MEGET SPÆNDENDE

af Peter Kjellerup Hansen

Søndagscafeen i Søvangens nye bebo-
erhus havde fuld opdækning af beboe-
re, da den lukkede dørene op for det
første arrangement.

Kælder til hobby
Søndag den 19. marts 2006 klokken 14
til 17 var første samlingsdag for plan-
lægning af nye aktiviteter i beboerhu-
set. Efter  præsentation af beboerhus-
gruppens medlemmer ved gruppe-
medlem Birthe Sørensen, blev de
fremmødte beboere præsenteret for
idéemner til den optimale benyttelse af
beboerhuset. Birthe Sørensen omtalte,
at  huset var tænkt med mange funkti-
oner til brug for forskellige aktiviteter.
Disse med vægt på 2 hovedfunktioner

opdelt som følger: Kældersektionen
skulle fungere som hobbyværksted
med  væve, symaskiner og en kerami-
kovn. Den er dog ikke helt klar, da der
mangler at blive malet. I den forbind-

else efterlyste Birthe Sørensen frivillige
til at være behjælpelig med malearbej-
de. 

Hyggelig førstesal
Førstesalen forestillede man sig kunne
danne ramme om en madklub evt.
med fællesspisning, arrangementer
omkring social hygge, som f.eks. ban-
kospil, kortspil - hvad man nu ville
være med til. I vintersæsonen kunne
der være undervisning i seniordans,
vekslende med gymnatikkurser. Andre

foreslag fra beboergruppen var under-
holdning med film og teater, f.eks. en
Søvangens Revy. Endelig kunne der
være mulighed for afholdelse af bebo-
erfester, som kunne indledes i forbin-
delse med indvielsen af beboerhusets
nye terrasse. Birthe Sørensen lod disse
forslag gå til de fremmødte beboere
med ønske om, at de måtte komme
med deres egne ønsker til supplement.
Fra de fremmødte kom nye forslag til
som fluebinderi, fiskeri, maling og teg-
ning. Disse ville beboerhusgruppen nu
tage med i deres planlægning for
beboerhusets brug. Dog, som Birthe
Sørensen sluttede med at sige, under
forudsætning at der tilmelder sig frivil-
lige undervisere.
Næste møde i beboerhusets Søndags-
café blev fastsat til søndag 23. april
2006 - samme tid, samme sted.

Søndagscafé

Søndag den 23. april kl. 14 til 17
holder Beboerhuset igen 
søndagscafé.

Her fortsætter vi snakken om aktivi-
teter i Beboerhuset – og vi vil fortsat
gerne høre din mening.

Kom og vær med til en hyggelig
eftermiddag, hvor vi igen vil synge
efter Beboerhusets sangbog. Du kan
købe kaffe med brød samt øl og
sodavand til billige priser.

Alle Søvangens beboere er velkomne.
Det foregår i Beboerhuset, Birgitte-
vej 1A.

Beboerhusgruppen

FØRSTE DAG I SØNDAGSCAFÉEN

2 - Søvangen



5 - Toveshøj

TANKER FRA FORMANDEN

af Susanne Petersen, Formand Toveshøj

Den 14. november afvigte år blev jeg
formand for afdelingsbestyrelsen i
Afd.V. Toveshøj. I dagene forud havde
jeg haft tid til at tænke over, hvad dette
nye hverv dels ville betyde dels åbnede
af muligheder. I den tid, der er gået,
har jeg erfaret et og andet, og det har
så i lige grad bidraget til at anskuelig-
gøre mine versioner.

Det skal ingen hemmelighed være, at
disse visioner først og fremmest går på
at få gjort Toveshøj fri af Gellerup-
parkens skygge. Det skal understreges,
at dette ønske ikke betyder, at jeg ikke
gerne samarbejder med den store
afdeling. Men det betyder, at jeg gerne
vil, at Toveshøj også får lov at stå på
egne ben.

Rent faktisk kan man nemlig konstate-
re, at når man kommer ud, så tror alle
mennesker, at Gellerupparken og
Toveshøj er et og det samme, og så er
det, man må forklare sig. Det gør jeg
så; men det er ikke alle, der forstår.

Men det er kun en del af problemstil-
lingen. En anden side af den er, at vi –
her på Toveshøj – ofte må se, at penge-
midler – både mindre og større – med
rundhåndet generøsitet bliver tildelt
Afd. IV. Når ministre og politikere skal
besøge området er det altid Gelle-
rupparken, der får sådanne besøg, og
når Globus 1 er taget i brug, får man
også pænt at vide af Søren Madsen,
husmanden der, at han skal tage et
særligt hensyn til Afd. IV, da det er
Gellerupparken, der har doneret jor-
den til bygning af multihallen.

Alle disse ting gør, at jeg – set i den
store sammenhæng – ikke får anden
opfattelse, end at Toveshøj altid bliver
forfordelt, og det er denne fordeling
jeg ikke finder rimelig.

Afd. V, Toveshøj er – med sine 624
husstande – det, man kalder en mel-
lemstor boligafdeling. Den er målbar
med flere af landets andre boligafde-
linger, og den har en række af de pro-
blemer og ønsker, som også de har.
Men jeg tror, at kun hvis man formår

at selvstændiggøre Afd. V. Toveshøj,
kan en virkelig forandring indtræde.

Jeg er ligeledes overbevist om, at kun
hvis vi får administrationen med i den
frigørelsesprocces, vil den kunne lyk-
kes. Det er mit håb, at den udstrakte
hånd, jeg beder om, ikke må blive afs-
lået.

Jeg er overbevist om, at Toveshøj både
kan og vil udvikle sig selvstændigt, og
jeg er overbevist om, at også vore
beboere vil nyde godt af en sådan
udvikling, der selvfølgelig ikke udeluk-
ker, at vi kan samarbejde med Geller-
upparken, blot vi er enige og fremstår
som selvstændig enhed.

Med den vision ser jeg frem til det
forestående beboermøde, og jeg håber,
jeg kan få mulighed for at forsøge at
virkeliggøre den.

VISIONER FOR TOVESHØJ

GELLERUP PENSIONISTKLUB
NYT FRA PENSIONISTKLUBBEN

af Svend Erik Sørensen

Onsdag d. 5. april kl.14.00 
er der bankospil. Husk brød til kaffen.

Onsdag d. 19. april kl. 12.00 
er der »Forårsfest« . Husk, at det er
dér, du kan tage maden med hjemme-
fra, eller bestille den i caféen. Til af
skylle efter med giver klubben en øl
eller en vand og en snaps. Efter mid-

dagen er der gratis kaffe og småkager.
Til at samle det hele spiller »Onkel
Kurt«. Håber at se rigtig mange.

Onsdag d. 5. maj kl. 14.00 
er der bankospil. Husk brød til kaffen.

Og så kan I godt begynde at glæde jer
til »Løvspringturen« d.17. maj 2006,

som i år er på Mønsted Kro. Men mere
om det i næste nummer.

NB: Husk at se på opslagstavlen!
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4 - Gellerupparken4 - Gellerupparken

GELLERUPPARKENS EGEN HJEMMESIDE PÅ VEJ – 
NYT SKRALDSUG FORSINKET – VALG AF NYE FARVER I OPGANGENE

af Helle Hansen

Inden sommerferien håber afdelings-
bestyrelsen af kunne præsentere Gel-
lerupparkens nye hjemmeside, som vil
gøre det muligt for afdelingens beboe-
re af følge med i, hvad der rører sig i
afdelingens mange kroge.
I første omgang er det afdelingsbesty-
relsen, der vil bruge hjemmesiden som
talerør ud til beboerne, men det er
også planen, at der skal være links til
de mange foreninger, aktiviteter og
institutioner, som hører til i området.
Hjemmesidens adresse bliver
www.gellerupparken.dk.

Skribenter søges
Med hjemmesiden håber afdelingsbe-
styrelsen at kunne fortælle beboerne,
hvad den arbejder med. Der vil blive
lagt referater fra møder ud på siden.
Men det er også planen, at afdelings-
bestyrelsen vil bringe små artikler og
ikke mindst billeder om ting, der fore-
går i Gellerup.
Med i pakken med den nye hjemmesi-
de følger også et kursus i at opdatere
siden, og afdelingsbestyrelsen ser ger-
ne, at interesserede beboere, som har
lyst til at være med til at skrive til
hjemmesiden, melder sig. De vil så bli-
ve inviteret med på kurset.

Skraldsug forsinket
I afdelingsbestyrelsens Nytårshilsen
2005/2006, der blev husstandsomdelt
til beboerne, stod der, at reparationen
af det ødelagte skraldsug forventes at
blive sat i gang med udgangen af første
kvartal 2006. Desværre når det ikke at
blive sat i værk. Afdelingsbestyrelsen
ved i skrivende stund ikke, hvor forsin-
ket renoveringsprojektet er. Beboerne i
de blokke, som har fået lukket deres
skakter, vil hurtigst muligt blive skrift-
ligt orienteret om, hvornår de kan for-
vente at renoveringsarbejdet bliver sat
i gang. 

Nye farver
Beboere skal vælge opgangsfarver
Det er ved at være 15 år siden, at
opgangene i Gellerup sidst så en
malerrulle – og det kan ses mange ste-
der. Det er nu tiden, hvor alle opgan-
gene skal have et ansigts-løftning – en
stor opgave, da der i alt er 115 opgange
i Gellerup.
Det er nedsat et opgangsmalingsgrup-
pe med repræsentanter fra Gellerup og
Toveshøj. Sammen med en arkitekt er
gruppen i gang med at finde frem til
en fire-fem forskellige bud på farve-
kombinationer, som opgangene kan
males i.
Planen er, at de udvalgte farvekombi-
nationer i løbet af sommeren vil blive
malet i opgangene i blokken Bentesvej
1-11. Det vil så være prøveopgange
med de nye farver malet på væggene
fra stuen til første etage. Herefter vil
beboerne i de blokke, der skal males,
få lov at være med at bestemme, hvilke
af de foreslåede farvekombinationer,
de ønsker i deres egen opgang.

Fortsat kurs mod billig Internet
Gellerupparkens it-udvalg har gennem
et par år arbejdet meget med planerne

om at sørge for billigere internet til alle
beboere. For øjeblikket er afdelingsbe-
styrelsen ved at få undersøgt et tilbud
fra firmaet DigiNet, der tilbyder inter-
net og telefoni til en meget favorabel
pris. Når alle detaljerne er faldet på
plads, vil afdelingsbestyrelsen indkalde
beboerne til et møde, hvor de vil blive
nærmere orienteret om projektet.

Meyer-viceværter til ministeren
Gennem et par år har afdelingsbesty-
relsen arbejdet med idéen om, at der
skal ansættes et team af anderledes
gårdmænd i Gellerupparken.
I samarbejde med Socialcenter Vest og
Urbanprojektet Caretakers er afde-
lingsbestyrelsen nu i gang med at ska-
be projektet »Gellerup Meyere -
Tværfaglig Samarbejde og Fælles
Ansvar for Gellerupparken«.
Projektet har en idé om, at der skal
ansættes en social vicevært i fleksjob til
hver enkel blok i afdelingen – og disse
viceværter skal have en lang række
sociale funktioner, som skal være med
til at nedbringe udgifterne til hærværk
og bortskaffelse af affald.
Afdelingsformand Khaled Mansour
overrakte en foreløbig projektbeskri-
velse til socialminister Eva Kjær Han-
sen, som var på besøg i Gellerup i slut-
ningen af februar måned. 
Afdelingsbestyrelsen håber, at idéen
med Meyer-viceværter kan få støtte fra
de ghetto-midler, som Landsbygge-
fonden skal uddele i løbet af efteråret.

FORÅR OG RØRE I GELLERUP
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DEN GRØNNE ELEVATOR
– NYT AKTIVITETSTILBUD I FORBINDELSE MED BASEN

Af Sebastian Adorján Dyhr

1. januar i år åbnede Basen et nyt akti-
vitetstilbud på Kileparken 19 i Tilst.  
Den grønne Elevator er et tilbud til
beboere fra Den grønne Ager og Den
grønne Gren, i alt 24 boliger for hjem-
løse. Herudover kan Elevatoren benyt-
tes af Basens øvrige brugere.
Basens aktivitetscentre kan benyttes af
ledige, førtidspensionister og personer
på sygedagpenge. Man skal visiteres til
tilbuddene, men interesserede må ger-
ne komme forbi og få en kop kaffe og
en snak og kigge lidt på mulighederne.   

CAFÉ MUNDGODT 
– ÅBEN FOR ALLE 
Som noget nyt er der fremover åbent
for alle interesserede i Elevatorens café,
»Café Mundgodt«. 
Caféen har åbent på hverdage kl. 8-16,
onsdag og torsdag til kl. 21, samt hver
anden søndag kl. 14-20. 
Caféen tilbyder kaffe, te og brød hver
morgen, frokost på hverdage og
aftensmad på onsdag/torsdage samt
hver 2. søndag.

BASENS AKTIVITETER
På Basen, Edwin Rahrsvej, og Den
Grønne Elevator, Kileparken, Tilst, kan
man deltage i mange forskellige aktivi-
teter:

Café- eller pedelhold
Billedværksted
Træværksted
EDB-undervisning
Musik og kor
Motion, fysisk træning og afspænding
Udflugter

Bus nr. 15 går til Basen, buslinierne 25
og 55 til Den grønne Elevator. 
Basen: 8626 2100
Den grønne Elevator: 8616 6720

RECEPTION

I anledning af lederskifte i Livsværkstederne 
inviteres du/I til reception:

Fredag den 7/4-2006 kl 12-15

I den forbindelse vil vi sige velkommen til 
Verner Karkov og farvel til Ann Skov Sørensen.

Vi yder på lidt godt til ganen 
og håber på en rigtig god dag.

Med venlig hilsen

Livsværkstederne

Afholder generalforsamling
Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Dortesvej 13, kld. tv.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det afvigte kalenderår
4. Fremkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af to revisorer
9. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før forsamlingen.
Med venlig hilsen bestyrelsen

P.S. Husk at møde op – det er også din have, det gælder.

AFDELINGERNEd
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22 - Sonnesgården

23 - Skovhøj

STOR SUCCES TRODS BESKEDEN TILSLUTNING

af Inge Rasmussen, Aktivitetsudvalget

Lørdag den 25. februar 2006 afholdt
afdeling 23, Skovhøj, en fastelavnsfest
for børn og voksne.
Der var 15 børn og 18 voksne tilmeldt.
Desværre udeblev nogle, men de, som
mødte op, fik en fornøjelig og festlig
eftermiddag. Mens børnene hyggede
sig med tøndeslagning, sodavand og
slikpose, hyggede vi voksne os med
kaffe og fastelavnsboller – og fulgte
med glæde børnenes leg.
Børnene gik til tøndeslagning med stor
energi og glæde; men måtte ind imel-
lem have lidt hjælp fra en voksen, der
kunne give tønden et ordentligt dask.
Det lykkedes dog, som det sig hør og
bør, til sidst at slå tønden ned, så god-
terne væltede ud.

Kattekonge blev Pedro Martins og kat-
tedronning blev Kasper Bang. De fik
hver en fin præmie med hjem.

Stor fantasi 
Dommerkomiteen var på en stor opga-
ve, da der var mange festlige udklæd-
ninger. Der var prinsesser, bamser, tig-

re, supermand, spøgelser og mange
flere.
Det var to af de yngste, der løb af med
sejren og dermed sikrede sig en
præmie. 
Bedst udklædte pige var Naduk
Thørring og bedst udklædte dreng var
Oliver Thyme. Lidt benovede var de
også.

Tak for opbakning
Vi i aktivitetsudvalget siger tak for op-
bakning. Det var en fornøjelse at se, at
alle hyggede og morede sig.
Så nu vil vi håbe at kunne gentage
succesen til næste år.

FASTELAVNSFEST PÅ SKOVHØJ, AFD. 23

FOREDRAG OG FÆLLESSPISNING I AFDELINGEN

af Bent Jensen

Den 28 februar havde vi besøg herinde
i Sonnesgården af Villy Jakobsen, som
fortalte om sin sygdom, muskelsvind.
Det var et meget interessant fordrag,
hvor vi fik lov til at røre vores latter-
muskler. Det er bare en skam, at han
ikke selv kan smile netop på grund af

hans sygdom. For han er virkelig en
lun fyr.
Den 3 marts havde vi fællesspisning
med efterfølgende kabaret. Der var der
mødt rigtig mange af beboerne op,
men desværre var jeg ikke selv med til
dette arrangement, da jeg skulle noget

andet den aften; men jeg har fået for-
talt, at de tilstedeværende havde moret
sig godt. og at der var nogen, der sene-
re tog sig en svingom. Så det gik festlig
til.

TILHØRERNES LATTERMUSKLER SVANDT IKKE

HAVEFORENINGEN
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DET SKER I GELLERUP KIRKE

PÅSKEHØJTIDENS FEJRING

Påsken sætter sit store præg på aktivite-
terne i Gellerup Kirke i april.  Læs mere
om vore påskeaktiviteter i kirkebladet,
eller på vores hjemmeside   www.gelleru-
pkirke.dk

onsdag den 5. april, 
kl. 17.30 – 21.00: 
Hvordan kan jeg gøre en forskel for de
ældre mennesker, jeg møder ?

Hvad enten du er besøgsven, har gam-
le og svage forældre eller bedsteforæl-
dre eller bare ved, at det måske er dig
selv, der en dag er gammel og har brug
for nogen at snakke med, så er denne
aften et tilbud til dig.
Birgit Mikkelsen, der er chefkonsulent
for psykiatri og demens i Århus Kom-
mune, holder foredrag og lægger op til
drøftelse. Vi begynder med let aftens-
mad kl. 17.30.
Sidste frist for tilmelding er 3. april - til
kirkekontoret på telefon 8625 1810.

søndag den 9. april, 
kl. 12.00:  
Fernisering for IKON maleren Kirsten
Borreschmidt.

PÅSKEN I GELLERUP KIRKE
tirsdag den 11. april, kl. 13.30:
Påskeældregudstjeneste i Gellerup
Kirke.
Vi fejrer Påsken med efterfølgende kaf-
febord i Lokalcentret.

Skærtorsdag den 13. april fra kl. 17.00:
Vi starter med fællesspisning kl. 17.00
med påskelam 
på menuen inden gudstjenesten kl.
19.00, hvor vi mindes Jesu sidste mål-
tid med sine disciple. 

Langfredag den 14. april kl. 10.00:
Langfredag rydder vi alteret for blom-
ster og lys og sætter flaget på halv.  Vi
mødes til en stille gudstjeneste, hvor vi
mindes Jesu død på korset.

lørdag den 14. april kl. 22.00:  Påskenat
i Gellerup Kirke:

Gudstjenesten påskenat (lørdag)
begynder også i mørke og stilhed, kl.
22.00, men senere bryder vi ud i jubel
og fejrer Jesu opstandelse fra de døde
ved at gå syngende rundt om kirken
med brændende fakler.

søndag den 15. april kl. 10.00:  Påske-
dag i Gellerup Kirke:

Og festen for Jesu opstandelse fortsæt-
ter påskedag og anden påskedag med
gudstjenester kl. 10.00.

mandag den 16. april kl. 10.00:  2.
påskedag i Gellerup Kirke:
Påsken sluttes med gudstjenesten 2.
påskedag.

torsdag den 27. april kl. 16.30:
Småbørnsgudstjeneste i Gellerup Kir-
ke:
Småbørnsgudstjenesten henvender sig
til de 0-6-årige og deres familier.
Gudstjenesten varer 30 min. Derefter
vil der blive serveret let aftensmad i
kirkens underetage.
Maden koster kr. 20,- for voksne –
børn spiser gratis.

søndag den 30. april kl. 19.30:  Natkir-
ke i Gellerup Kirke:
Natgudstjenesten er for sans og sam-
ling – ro og bøn.
Tidsplan: 19.30-20.30: Stilhed 
20.30: Fortælling
21.00: Café
21.30: Natbøn.

LIVSVÆRKSTEDERNE
CAFÉ VITA

Banko 
i Café Vita

Torsdage i lige
uger er der banko i
Café Vita i Livs-
værkstederne 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.

Aften
Mandag den 3. April, kl. 17.00:
Ribbenssteg med tilbehør
Mandag den 10. April, kl. 17.00:
Koteletter m. grønt & kartofler

Mandag den 17. April, kl. 17.00:
L U K K E T   -   L U K K E T
Mandag den 24. April, kl. 17.00:
Lasagne (halal)

Frokost
Fredag d. 7. April, kl. 12.00:
Gullash m. mos   (halal)

Fredag d. 14. April, kl. 12.00:
L U K K E T  - L U K K E T

Fredag d. 21. April, kl. 12.00:
Paneret flæsk m. friske grøntsager

Fredag d. 28. April, kl. 12.00:
Grøntsagsgryde (halal)

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 mad-
klub.
Vi forventer at du som deltager, er med
til at lave maden.
Pris pr. gang er 25,- kr.

IDRÆT FOR KVINDER I GLOBUS1 
INTERFEMINA FRA PÅSKE TIL SOMMER

START ONSDAG DEN 19. MARTS

Gymnastik for kvinder
Søndag
Kl. 13.00 – 14.00 Gymnastik med stor
bold - Instruktør Anne
Kl. 14.00 – 15.00 High/low Bodyton-
ning - Instruktør Anne
Kl. 15.00 – 16.00 MBL
(mave/balle/lår)– instruktør Anne

Onsdag 
kl. 17.00 – 18.00 MBL (mave/balle/lår)
- Instruktør Anne

Torsdag  
Kl. 9.00 – 10.00 Formiddagsgymnastik
for kvinder - Instruktør Fida

Yoga for kvinder :
Søndag 
kl. 12.30 – 13.30 Yoga –  Instruktør
Paula

Klippekort kan bruges til InterFeminas
hold i GLOBUS1
Klippekort 5 klip 100 kr.
Klippekort 10 klip  175 kr.
Klippekort 20 klip  300 kr.
Prøvetime 25 kr.

Motion med maskiner i Lokalcentret v/
Gellerup Kirke
Onsdag kl. 18.30–20.00 - instruktør
Lissi Jensen

Klippekort 5 klip 150 kr.
Klippekort 10 klip  250 kr.
Klippekort 20 klip  400 kr.
Prøvetime 40 kr.

Oplysninger
- Lissi Jensen 2629 3650
- Helle Hansen 4071 8675



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

Mandag 3 Skinke m/gemuse
Tirsdag 4 Skovhuggerens livret
Onsdag 5 Koteletter i fad
Torsdag 6 Kalkunschnitzler
Fredag 7 Lasagne m/flûtes

Mandag 10 Biksemad m/spejlæg
Tirsdag 11 Stegt medister
Onsdag 12 Sydhavskylling
Torsdag 13 Påskeferie
Fredag 14 Påskeferie

Mandag 17 Påskeferie
Tirsdag 18 Ugens fiskeret
Onsdag 19 Ribbensteg m/rødkål
Torsdag 20 Frikadeller m/rødkål
Fredag 21 Boller i karry

Mandag 24
Tirsdag 25 Sammenkogt ret m/ris
Onsdag 26 Forloren Hare
Torsdag 27 Frikadeller
Fredag 28 Svensk Pølseret

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 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

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 13. april kl. 19

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i marts var

»SOLSORT«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

GUNNAR KARL REYNISSON
Gudrunsvej 10, 3. tv.

8220 Brabrand

YAZIN BAS
Jettesvej 17, 2. tv. 
8220 Brabrand

KAREN-MARIE BJERRUM
Gudrunsvej 28, 2. th.

8220 Brabrand

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

børnesidez

z
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AKTIVITETERg

g

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. 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 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



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 april

Ti 4. 18.30: Banko i Søvangens Pensionistklub side  28
On 5. 17.30: Foredrag og debat i Gellerup Krirke om ældre side  35
Fr 7. 12.00: Reception Livsværkstederne side  33
On 5. 14.00: Banko i Gellerup Pensionistklub side  31
On 19. 14.00: Banko i Gellerup Pensionistklub side  31
Lø 22. 13.00: Generalforsamling i Lørdagsklubben side  36
Sø 23. 14.00: Søndagscafé i Søvangen side  28
Ti 25. 18.30: Generalforsamling Grønærten side  33

Påsken i Gellerup Kirke - se side 35
Ordinære afdelingsmøder i foråret 2006 - se side 15


