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2 verdener mødes – og sød musik opstår. Ja sådan går det nogle
gange, andre gange giver det masser af frustrationer. Som det er
fremgået af tidligere numre af Skræppebladet, har en beboer i
Sonnesgården gjort opmærksom på sin opfattelse af et kulturmø-
de mellem Brabrand Boligforenings administration og afdelingsbe-
styrelsen i Sonnesgården, der ikke er faldet ud med sød musik.

Beboerne i Sonnesgården er tilsyneladende ikke som folk er flest i
boligforeningens store afdelinger, Toveshøj, Gellerup m.fl., som
man formoder, at administrationen har mest kontakt med; men
derfor skulle man jo gerne kunne snakke sammen alligevel.

Gert Brügge giver i dette nummer af Skræppebladet i et interview
mere detaljeret rede for, hvordan han mødte Brabrand Boligfore-
ning i forbindelse med indflytningen i Sonnesgården. I læserbreve
i de sidste numre af Skræppebladet har Gert Brügge forsøgt at få
foreningsbestyrelsen i tale, forklare dem situationen fra hans vin-
kel og få dem til at gå i dialog.

Desværre har foreningsbestyrelsen hurtigt meldt ud, at debatten
ikke skal føres i Skræppebladet; men har foreslået Gert at han i
stedet holdt oplæg på konference for afdelingsbestyrelserne og
foreningsbestyrelse. Men hvorfor nu det? De er ikke en gang om
måneden; men en eller to gange om året, og skal debatten ikke
tages, når nogen føler det nødvendigt?

Måske er Gert den eneste i hele boligforeningen, der har en anden
kultur end de ansatte i administrationen? Det er vel sådan, at de
ansatte i administrationen i deres kommunikation og handlemåde
giver udtryk for den kultur, som ledelsen af boligforeningen – og
det er i sidste ende foreningsbestyrelsen – har besluttet skal være
gældende?

Det må derfor også være foreningsbestyrelsen, der skal i dialog
med de mennesker, der møder kulturen, hvis altså ikke forenings-
bestyrelsen blot ønsker at melde ud, at kulturen er sådan, og det
skal den blive ved med.

For at kommunikationen ikke kun skal gå mellem Gert og med-
lemmerne af foreningsbestyrelsen, ser jeg frem til, at også andre
beboere melder sig på banen med deres holdninger til kulturen i
boligforeningen. Naturligvis ikke kun i Skræppebladet; men også i
andre fora i de enkelte afdelinger.

Med ønsket om et blomstrende forår,
/Sebastian
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GELLERUP KULTURDAG MED FUT I
FUTTOG SKAL FRAGTE KULTURDAGSGÆSTERNE RUNDT I GELLERUP

af Helle Hansen

Forberedelserne til Gellerup Kulturdag
den 16. september er i fuld sving – og
idéerne til aktiviteter på dagen pibler
frem. Drømmen om at få et futtog til at
køre børn og voksne rundt i Gellerup
ser ud til at kunne gå i opfyldelse.
Planen er, at GLOBUS1 dagen igen-
nem skal være centrum for Kultur-
dagen. Her kan områdets mange pro-
jekter og hjemløse foreninger præsen-
tere sig selv – enten på små stande,
eller ved at optræde eller lave aktivite-
ter. 
Dernæst er planen, at publikum også
skal lokkes ud på guidede ture ud i
området med det lille tivolitog. Det
giver folk mulighed for at hoppe af og
på undervejs, hvis de ønsker at gå på

besøg eksempelvis hos Gellerup Kirke
og i Livsværkstederne.
Kulturdagen er fortsat under planlæg-
ning – næste møde er tirsdag den 2.

maj klokken 15.30 hos Naboskaberne i
Yggdrasil, Dortesvej 35 A – evt.
tilmelding tlf. 86 251016. 

lønsalderen, og flere er på vej, så i alle
tilfælde er det vigtigt at forholde sig til,
hvordan vores administration og servi-
ce skal se ud om 3-5 år – og den debat
skal da ikke være forbeholdt fore-
ningsbestyrelsen, selvom det er den,
der skal vedtage det.«
»Grunden til, at jeg ikke er populær
hos administrationen, er, at jeg tør
udfordre dem,« mener Gert selv. »De

har alt for længe og alt for ofte sluppet
af sted med overfladiske afvisninger.
Men som alle andre må de lære, og
hernede fra er der altså baggrund for
vores initiativer.«
»Foreningsbestyrelsen skal roses for at
have anlagt udsættelsessagerne fra af-
deling 4. Det er vigtigt at træde i
karakter og ikke blive opfattet, som om

man lader stå til,« er Gerts kommentar
til den seneste nyhed.
Deres udsendte kunne efter halvanden
times samtale konstatere, at meget
mindede om dengang, afdeling 4 var
ny og tiltrak mange aktive og ressour-
cestærke beboere. Et tema går igen 30
år senere! Måske kan det indbyrdes
kulturchok lige som dengang føre til ny
udvikling?

KÆMPE CIRKUSFESTIVAL MIDT I GELLERUP
CIRKUS TVÆRS FEJRER 20 ÅRS FØDSELSDAG MED BESØG AF 14 BØRNECIRKUSER FRA HELE EUROPA

Efter sommerferien kommer der til at
stå cirkus på plakaten i Gellerup, som i
dagene den 18., 19. og 20. august nær-
mest bliver invaderet af klovne og arti-
ster, når Gellerups eget internationale
børnecirkus Cirkus Tværs fejrer 20 år
fødselsdag.
Det bliver Gellerup Festplads og områ-
det neden for kælkebakken, der kom-
mer til at danne rammen for cirkusfes-
tivalen. Festpladsen bliver back stage
område for de ca. 600 medvirkende
artister, mens selve cirkusfestivalplad-

sen bliver området foran kælkebakken,
hvor der kommer stå fire flotte cirkus-
telte. 
Foreløbig har 14 Cirkus meld deres
ankomst; blandt andet Beder Børne-
Cirkus Mallings Cirkus Rollinger og
Cirkus Ib kommer fra Hørning. Resten
af Danmark er repræsenteret med Cir-
kus Kæphøj fra Holbæk, Cirkus Olaiski
fra Kalundborg, Esbjerg Børne Cirkus,
Cirkus Flik – Flak og Cirkus Pyra fra
Odense. Og fra det store udland kom-
mer Taraxacum, Mandal i Norge, De

Tijdgeest. Enschede, Nederland, Cir-
kus Cabuwazi og Juxirkus fra Berlin
Tyskland. Og så forventes der også at
dukke et par cirkus op fra Sverige.
Gellerup får med festivalen besøg af
ca. 600 artister og medvirkende, hvoraf
de 350 skal indkvarteres i Nordgård-
hallen og institutioner. 
Så det er tre forrygende cirkusdage,
som børn og voksne i Gellerup kan se
frem til efter sommerferien.

DYNAMIK SKAL DER TIL – KRITIK ER KUN BEGYNDELSEN
GERT BRÜGGE GØR SIG TANKER OM SITUATIONEN SOM ALMEN BEBOER

tekst og foto: Bo Sigismund

»Jeg fik et kulturchok, da jeg stillede i
udlejningen,« fortæller Gert. »Jeg for-
talte, at jeg var interesseret i en mindre
bolig så højt oppe som muligt i Son-
nesgården. Medarbejderen svarede, at
hun ville se, om der var nogen ledige.«
Gert mente, at det kunne der vel ikke
være tvivl om, når det fremgik af et
besøg på stedet! Så, efter Gerts ønske,
ville man sende et tilbud. Tilbuddet
viste sig at være på en stor bolig og i
stueetagen. Nyt besøg på den hvide
gård: »Der må vel være en plan over,
hvilke boliger der er på hver etage, og
hvilke der er ledige?« Det
var der.  »Ja, men så vil jeg
gerne have den dér«, erk-
lærede Gert og valgte
ønskelejligheden i runding-
en ved hjørnet. Som be-
kendt skulle indflytterne
selv aptere lejlighederne:
»Der begik jeg en bom-
mert,« fortæller Gert, »ved
at lade boligforeningens
håndværkere udføre det.
Det var muligvis billigere,
men processen var ikke til
min tilfredshed. Der måtte
mange henvendelser til,
som ikke altid blev lige
høfligt modtaget.«
Gert har boet mange steder
i byen, mest i det sydlige –
Viby og Tranbjerg – og i
Hasle på Bymosevej. Men
trods et gammelt medlem-
skab af Viby Andelsbolig-
forening havde han ingen
forudgående erfaringer som
almen beboer. Det var ellers
tæt på, for i 1970 var han og
hans kone ved at være fri-
stet af Gudrunsvejs ypperli-
ge store lejligheder. Men
det ville have været for
langt, når man gerne ville
cykle til arbejde.
Sonnesgården var imidler-
tid det tilbud, som Gert ikke
kunne modstå: »Når man
tænker rationelt og langsig-

tet, kommer der en dag, hvor man ikke
længere kan køre bil. Derfor skal man
bo, så man ikke har brug for en bil.«

Kat i kontrakten
»Naturligvis skulle jeg have min kat
med. Boligforeningen fortalte, at først
skulle der vedtages ordensregler for
afdelingen – der var jo ikke holdt møde
endnu,« fortæller Gert. »Javel, det må
jeg så ud og argumentere for, men i
mellemtiden vil jeg gerne have noteret
i min kontrakt at jeg har kat.« Udlej-
ningen måtte acceptere, og det kom til

at stå i kontrakten, at Gerts nuværende
kat måtte blive boende. Og afdeling
22, Sonnesgården, vedtog så senere, at
katte var tilladt.
»20 procent af Danmarks befolkning
bor i almene boliger, men beboersam-
mensætningen bliver mere og mere
socialt og kulturelt skæv. Det skal der
rettes op på. Almene boliger skal være
et reelt alternativ, så de boligsøgende
vælger dem til – og ikke kun være bo-
liger for den gruppe, der er ligeglade,
bare de har tag over hovedet. Derfor
skal organisationerne også stille krav

til beboerne,« siger Gert.
»Og foreningsbestyrelsen
kan jo begynde at leve op til
sit eget målsætningspro-
gram!«

Læserbrev med effekt
»Vi lever i 2006 ! Min ople-
velse med foreningen og
administrationen er, at man
er tilfreds med at leve i forti-
den, og ikke ønsker nogen
som helst initiativer, der kan
forstyrre den tryghed, man
har udviklet,« siger Gert.
Men han lader det ikke blive
ved utilfredshed, for med
baggrund i en afdeling, hvor
beboere og bestyrelse ved
egne initiativer har skabt et
forbilledligt bomiljø og en
stærk identitet for afdelin-
gen, skrev Gert et læserbrev
– og det gav ellers reaktio-
ner. Først fra foreningsbe-
styrelsens medlemmer, men
sandelig også fra læserne.
»Jeg fik omgående 18 posi-
tive og kun en enkelt nega-
tiv henvendelse,« siger
Gert; »så det var naturligt at
tale med beboere i andre
afdelinger og nuværende og
tidligere medlemmer af re-
præsentantskabet. Fornyel-
se opstår ikke af tryghed og
orden. Flere ledende med-
arbejdere har nået efter-
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Gert Brügge er 67 år, pensionist efter et helt liv i sparekasse- og ban-
kverdenen, stammer fra Sønderjylland og er vokset op i et socialde-
mokratisk hjem. Opfatter sig stadig som socialdemokrat, trods der er
tider, hvor det efter hans opfattelse, er ham, der er socialdemokrat,
og partiet alt muligt andet. 
Er single efter han og hans kone for mange år siden gik hver til sit i
fredelig erkendelse af, at Gerts altafgørende fritidsinteresse er sølivet
– Gert er æresmedlem af Danish Ocean Cruising Club, foreningen
for danske langturssejlere. Har repræsenteret foreningen over for
EU-kommisionen og fået medhold i alle 4 sager.   
Valgte selv Sonnesgården og er glad for at bo der, har tænkt sig at
han skal bæres derfra. Finder at afdelingen er et eksempel på at en
almen bolig kan være et reelt alternativ til en ejerbolig.
Gerts valgsprog: »Ved at gå i andres fodspor kommer man aldrig
foran.« 
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ARKÆOASTRONOMI
MARSFORSKNING GAV ASTRONOMIEN DET AFGØRENDE SPRING FREMAD

De fem planeter, der har gudenavne,
Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn
har altid været kendt og er blevet
observeret af mennesket, men det var
først med udviklingen af den moderne
naturvidenskab, at undersøgelser af
planeterne bidrog med de første skridt
til dybere forståelse af Universet.

Elliptisk bane
Eftertiden har hæftet sig ved italiene-
ren Galileo Gallies brug af kikkerten til
at observere Jupiter og dens store
måner. Udforskningen af Mars spillede
imidlertid lige så stor rolle. Allerede i
1543 havde polakken Kopernikus
fremsat den teori, at de andre himmel-
legemer ikke drejede rundt om Jorden,
men snarere rundt om Solen. Kirkens
forfølgelse til trods fandt mange for-
skere forklaringen rimelig. Det var bare
ikke muligt at få den til at passe med
de foreliggende observationer af him-
mellegemerne. Netop i slutningen af
1500-tallet foretog danskeren Tycho
Brahe en minutiøs kortlægning af
stjernehimmelen, ikke mindst af Mars,
vel at mærke uden kikkert. Tycho Bra-
hes efterladte resultater blev overtaget
af tyskeren Johannes Kepler. Ved nøje
gennemgang og beregning af Marsob-
servationerne konstaterede han, at
Mars ikke bevæger sig rundt om Solen
i en cirkelrund bane, men i en ellipse.
Det viste sig samtidig, at Marses bane
er langt den mest elliptiske blandt pla-
netbanerne. Ved at betragte planetba-
nerne som ellipser faldt tingene på
plads. Nu passede de faktiske observa-
tioner til teorien, om at planeterne
drejer rundt om Solen.

Mars set i kikkert
Da først kikkerten var taget i brug til
astronomisk forskning, kom under-
søgelser af Mars til at bidrage væsent-
ligt til forståelse af verdensrummet.
Ved Solkongens hof i Versailles opstod
et forskningsmiljø, der i slutningen af
1600-tallet var førende i udforskning af
himmelen. Den danske astronom Ole
Rømer fra Århus var også knyttet her-

til. En anden forsker herfra, hollænde-
ren Huygens, anvendte kikkert til
undersøgelse af Marsoverfladen og
bestemte et mørkt trekantet område,
der senere er blevet kaldt Syrtis Major.
Ved hjælp af det var det muligt for ham
at bestemme den tid,
Mars bruger til at dreje
rundt om sin egen
akse, til 24 timer. Få år
senere beregnede hans
italienske kollega Cas-
sini Marses omdrej-
ningstid til 24 timer og
40 minutter, hvilket er
næsten rigtigt. Helt
præcist er den 24 timer,
37 minutter og 22,66
sekunder.
Afstanden til Mars
Vigtigst er imidlertid, at
Cassini sammen med
sin assistent Richer i
1671 beregnede afstan-
den fra Jorden til Mars.
Cassini målte Marses
position i forhold til
baggrundsstjernerne i
Paris, mens Richer mål-
te den i Sydamerika.
Afstanden til Mars
kunne da bestemmes
ved at kombinere for-
skellige målinger med
den kendte afstand
mellem de to observa-
tører ved hjælp af sim-
pel geometri. Er tre
vinkler og eller sider i
trekant kendt, kan
resten jo beregnes. Afstanden til Mars
er ca. 65 millioner km. Med den kon-
statering fik forskerne et indtryk af,
hvor store afstandene i Universet i vir-
keligheden er.
Hundrede år senere, da kikkerterne
blev meget bedre, kunne mange detal-
jer på Marses overflade iagttages, og
udforskningen gled da en del af sporet,
da utallige mere eller mindre vidtløfti-
ge teorier om liv på Mars blev fremsat.

Mars kan for tiden ses på aften- og
nattehimmelen i sydvest og vest, hvor
den befinder sig i stjernebilledet Tvil-
lingerne, og lyser nærmest som en
orange cykellygte.

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14

IT-GUIDEFORENINGEN HAR MODTAGET KULTURPRIS
ILDSJÆLE ER BLEVET BELØNNET

Af Sebastian Adorján Dyhr

foto: Asger Martiny, IT-Koordinator, Gellerup Bibliotek

IT-Guideforeningen med rod i Århus
Vest har modtaget Biblioteksforenin-
gen i Århus Amts kulturpris 2006.
Udover den store anerkendelse, der
ligger i at modtage prisen, ledsages
den af en check på kr. 10.000.
IT-Guideforeningen er en forening
med ca. 30 medlemmer af meget for-
skellig etnisk herkomst og et meget
bredt og forskelligt uddannelsesni-
veau; men med en fælles interesse for
IT og for at dele denne viden med hin-
anden og med andre gennem tilbud
om gratis IT-undervisning. Undervis-
ningen foregår i samarbejde med pro-
jektet »IT For Folket« og med Hasle og
Gellerup biblioteker. IT-guiderne
underviser på frivillig ulønnet basis.
Derudover dyrker foreningens med-
lemmer deres fælles IT-interesse gen-
nem klubarrangementer med intern
uddannelse, udveksling af viden, fore-
drag, virksomhedsbesøg og ikke
mindst sociale sammenkomster. Man-
ge af medlemmer har en relativ høj
uddannelse.

Undervisning på mange sprog
Foreningen kan tilbyde undervisning
på mange forskellige sprog, f.eks. farsi,
arabisk, vietnamesisk og selvfølgelig på
dansk. Foreningen har i sin korte leve-

tid på 2 år opnået flotte resultater med
undervisning af flere hundrede borgere
i Vestbyen. Alene i perioden august
2005 til januar 2006 har 109 personer
gennemført grundkursus i IT, mens ca.
50 har fået en kort IT-introduktion.
Foreningen er i stadig udvikling og
altid parate til at tage imod nye med-

lemmer med samme interesse. For-
mand for foreningen, Rasol Taba tak-
kede ved overrækkelsen for den store
anerkendelse og lovede, at pengene vil
blive brugt med omtanke.
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LEDERSKIFTE I LIVSVÆRKSTEDERNE
TAK TIL ANN OG VELKOMMEN TIL VERNER MED FIN BUFET

af Hanne Løvig

Fredag d. 7. april 2006 var der recepti-
on i Livsværkstederne (City Vest) for
dels at sige velkommen til Verner Kar-
kov, som er ny leder i Livsværksteder-
ne, dels at sige farvel til Ann Skov
Sørensen.
Der var tæt af mennesker ved receptio-
nen og en rigtig god og hyggelig stem-
ning. Der blev budt på lækker buffet

fra Cafe Vitas køkken og masser af kaf-
fe til de mange mennesker, der slog
vejen forbi på receptionsdagen.
Ann Skov Sørensen stoppede, efter at
have været leder i Livsværkstederne i
to et halvt år.
Den nye leder, Verner Karkov, er 50 år
og uddannet socialpædagog og Dia-
kon. Verner Karkov har også en

Erhvervs Diplom Leder uddannelse
(EDL) fra Ledelsesakademiet i Viby. I
næste nummer af Skræppebladet vil
der være et portræt af Verner Karkov.

Fra venstre: Lone Hedelund leder for Hasle og Gellerup biblioteker, Kambiz Kalantar, 
Rasol Taba formand for IT-Guideforeningen og Nemat Houshmand
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GELLERUP FÆLLESRÅD VIL LAVE DIALOG MED GL. BRABRAND
FÆLLESRÅDET SØGER INTEGRATIONSMINISTERENS DIALOGPULJE. 

NYT PROJEKT SKAL SKAFFE 300 BORGERE I JOB

af Helle Hansen

Det forløbne år har været et ganske
aktivt år på mange fronter for Gellerup
Fællesråd med både protestaktion mod
trafikken ved GLOBUS1 på Gudruns-
vej, blomsterløgsplantning på Nord-
gårdskolen og gavlmaleri på Nord-
gårdhallen.
Og lige for tiden er fællesrådet stærkt
involveret i at være med til at lave en
strategi for Vestbyens fremtid, når
Urbanprogrammet lukker om et par år.
Senest var Gellerup Fællesråd medar-
rangør af borgermødet i Laden tirsdag
den 18. april. Her blev borgerne præs-
enteret for den fællesstrategi, som bor-
gerinddragelsen på Vestbysamlingen i
GLOBUS1 den 11. marts resulterede i
– og som bydelen sammen vil arbejde
videre på at få gennemført. (Læs
andetsteds i Skræppebladet).

Samarbejde med Brabrand
Fællesråd
Gennem det sidste års tid er Gellerup
og Brabrand Fællesråd lige så stille
gået i gang med at udbygge samarbej-
det mellem de to fællesråd. Der er ble-
vet nedsat fælles arbejdsgrupper med
temaoverskrifter som kultur og trafik.
Og her i foråret 2006 er de to råd
begyndt at holde bestyrelsesmøder
sammen. Fællesrådene har også en
fælles hjemmeside www.brabrandfael-
lesraad.dk, og der er planer om at
udgive et fælles nyhedsbrev hvert
kvartal. 

»8220 – Kendskab giver Nabo-
skab«
Sammen med Brabrand Fællesråd har
Gellerup Fællesråd i marts søgt den
pulje på fire millioner kroner, som
integrationsministeren har oprettet til
»dialog om fællesskab og forskellig-
hed«
Fællesrådenes projekt hedder: »8220 -
Kendskab giver naboskab« – dialo-
gmøder mellem Gellerup og Gl. Bra-
brand – to bydele med to forskellige
verdner mødes inden for samme post-
nummer!

Målet er. at det via skabelsen af et fæl-
les projekt »8220 Integrationsdag/
ugen« lykkes at bringe de to bydele
Gellerup og Brabrand sammen i post-
nummeret 8220 under mottoet »Kend-
skab giver naboskab«. 
Vigtigst er vejen på vej mod målet,
hvor borgerne i de to bydele på mange
forskellige niveauer bliver nødt til at gå
i dialog med hinanden for at få forbe-
redt initiativer og aktiviteter til ar-
rangementet.
Der vil undervejs i projektet blive
arbejdet med borgerinddragelse og
borgerinvolvering. Og hele arbejdet
med at forberede den fælles inte-
grationsdag/ uge skal være med til at
bringe borgere fra Gellerup og Gl.
Brabrand sammen. Der kan ventes
svar på ansøgningen med udgangen af
maj måned.

Gellerup Fællesråd søger Soci-
alfondens Integrationsindsats
I samarbejde med Århus Kommunes
Arbejdsmarkedsnetværk (AMN) og
Socialcenter Vest har Gellerup Fælles-
råd også søgt EU’s Socialfond om støt-
te til at gennemføre projektet: »Fra
drømme til job for beboere i Gellerup
gennem værdsættende samtaler«.
Formålet med projektet er at udvikle
en metode til at bringe beboere på
passiv forsørgelse i Gellerupområdet i
job eller uddannelse. 
Ved at holde »Job & Uddannelsesmes-
sen« i lokalområdet, møder arbejds-
pladser og skoler direkte ledige beboe-
re fra området. Kontakten skabes, og
det bliver muligt at realisere et job eller
høre nærmere om forskellige skolers
tilbud. De beboere, der ikke møder op
til messen, opsøges i boligområdet,
hvor de forsøges inspireret gennem en
værdsættende tilgang dvs. med ud-
gangspunkt i de gode erfaringer, som
andre beboere fra området har med job
og uddannelse. Her skal Gellerup Fæl-
lesråd være med til at skabe kontakt.
Inspirationen er hentet fra projektet
»magine Chicago«, hvor værdsættende
samtaler har været benyttet med suc-

ces til at vække, dyrke og understøtte
de håb og det engagement, der var
blandt borgerne i byen. Her mødte
mange af byens interessenter hinan-
den med den værdsættende tilgang, og
der blev taget udgangspunkt i de posi-
tive historier, og det der virker – med
henblik på at få »mere af det«. Der
ventes svar fra Socialfonden inden for
et par måneder.

Gellerup Fællesråd
– dit lokale talerør

Generalforsamling i
Gellerup Fællesråd

Torsdag den 18. maj kl. 19.00 i
GLOBUS1, Gudrunsvej 3

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Medlemskab af Gellerup 
Fællesråd 
- personligt 50 kr.
Forening/institution/virksomhed -
- 300 kr.

Kontakt kasserer Conny Jespsen,
Karensvej 29, st. th.,
8220 Brabrand

Venlig hilsen bestyrelsen.
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ALLAN FISKER HAR BRUG FOR DIN STØTTE
STØTTEFORENINGEN SAMLER PENGE IND TIL AT BETALE UDGIFTER TIL FRAGT AF CONTAINER

af Helle Hansen

Gellerups helt egen østjyde Allan
Fisker er kendt af store og små i hele
Gellerup, som hver dag ser ham cykler
omkring med sine banankasser i cykel-
traileren. Allan holder god orden i alle
områdets containergårdene, hvor han
klunser mange gode ting og sager, som
vi andre har smidt ud.
I sit store kælderrum på Bentesvej 31,
sorterer og pakker Allan hver eneste
dag året rundt tøj, sko, frakker, gryder,
legetøj og andre ting og sager i de
mange banankasser, som stabler sig op
fra gulv til loft dybt ind i kælderen. 
To gange om året bliver kælderen
tømt, og de mange papkasser bliver
slæbt op i en container, der bliver ski-

bet til Riga i Letland, hvor indholdet i
de mange bananpapkasser fra Århus
glæder børnene på børnehjemmet,
som Allan har støttet gennem snart
mange år.
Senest blev der sidst i april sendt en
container af sted proppet med over
1200 fyldte papkasser.

Kr. 18.000 for en container
Støtteforeningen for Allan Fisker har til
formål er at yde økonomisk hjælp til
Allan Fiskers transport af containeren
til børnehjemmet i Riga, samt at hjæl-
pe med at afholde de udgifter, der ops-
tår i forbindelse med tøjindsamlingen
og forsendelsen.

Det koster nemlig omkring 18.000 kro-
ner at få sendt en container af sted.
Det er udgifter til leje af containeren,
aflusning, fragten og moms m.m.
Du kan støtte Allan Fiskers livsprojekt
ved at melde dig ind i støtteforenin-
gen. Det koster 50 kroner om året,
men du er velkommen til at støtte med
et større beløb.
Kontingent og støtte indbetales til
konto: 9895 - 0001527282 i
Sparbank Vest, City Vest afd.  
Læs mere på www.allanfisker.dk

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder

Generalforsamling i 
Støtteforeningen
for Allan Fisker 

Der indkaldes til generalforsamling 
mandag den 15. maj kl. 19.00
Hos formand Gunhild Weisbjerg,
Udsigten 17.
Dagorden iflg. vedtægterne

Venlig hilsen bestyrelsen
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FORÅR
Børn såvel som voksne blev lokket ud i det
fine vejr i påsken. Skræppebladets fotograf
cyklede en tur med kameraet – resultatet kan
ses på billederne.

MAJ06.qxd  21/04/06  18:30  Side 10



AFDELINGERNEd

d

13
SKRÆPPEBLADET MAJ 2006

1 - Hans Broges Parken

VI HAR HAFT EN RIGTIG DEJLIG VINTERSÆSON MED FANTATISKE FOREDRAGSHOLDERE

af Gunhild Weisbjerg

Den 22 marts rørte sognepræst Jørgen
Gleerup vore hjerter i et vidtspænden-
de causeri om »glæden, sorgen og lyk-
ken«. Hans tanker om disse store
temaer var ledsaget af musik og
oplæsning. Vi ønsker absolut at møde
ham igen til efteråret, så endnu flere
kan få mulighed for at dele denne sto-
re oplevelse.

Jørgen Gleerup tilbød os en rundvis-
ning ud over det sædvanlige, hvis vi
ville arrangere en udflugt til hans kir-
ke, nemlig Thorsager Rundkirke. Så vi
påtænker en den dejlig udflugt i Mols
Bjerge.

Onsdag den 3 maj kl 19.30, har vi så et
genhør med Lilly Andersen fra Bræds-
trup. Hun taler om Benny Andersen

»Fra bar til piano«. Det kan ikke siges
for tydeligt. »Kom og oplev Lilly
Andersen og grin igennem«,når hun
læser højt om »den skaldede mand«
Jeg håber, vi ses den 3 maj.

Forårshilsner,
Gunhild

KLUB HANS BROGE

VASKETANTERNES VASKEREGLER

af Gunhild Weisbjerg

Vi er mange, der glæder os over vort
dejlige vaskeri, hvor en »storvask« kan
blive ordnet i en ruf.
Men vi ville nok glæde os endnu mere,
hvis alle brugere iagttog god vaskeskik.
Reglerne, som er nedfældet i 2001,
gælder stadig. Og de kan læses på
diverse opslag i vaskeriet.

Det er ok at vaske om natten,
men så må man have tømt
maskinerne inden kl 8. Det er
ikke den hyggeligste beskæftigel-
se, at skulle starte en vask med at
tømme andres maskiner. Alle kan
blive »forhindret«; men nogle
brugere er konsekvent altid for-
hindret i at rydde op efter sig.
Med oprydning tænker jeg også
på at rense tørretumblernes filtre
efter brug. At aftørre vaskemaski-
nerne for eventuelle sæberester.
Husk, at nogle brugere er direkte
overfølsomme over for parfume-
rede vaskepulvere.

Og så lige en sidste ting, så længe
nøglen sidder i, og der resterer
vasketid, er det ikke i orden at

tømme en andens maskine. Det gæl-
der også tørretumblerne. Indrømmet,
det kan være irriterende at vente på, at
komme i gang, men mange brugere
bryder sig ikke om, at uvedkommende
har »fingrene i deres vasketøj«. For
nogle lyder det måske lidt sippet, men
sådan er spillereglerne i »god vaske-
skik«.

Og så husk, den der har storvasken er
»overhunden« og »hersker« i lokalite-
terne. Som »klatvasker« må man holde
lav profil og undgå at brede sig ud over
det hele.

Disse linier er inspireret af diverse
henvendelser fra brugere, som med en
vis vemod mindes, da »tante et og tan-

te to« håndhævede reglerne for
god vaskeskik med en vis nid-
kærhed.

Med håb om, at ovenstående
modtages i den ånd, det er ned-
fældet, ud fra den erkendelse, at
alting bliver lettere, når vi viser
hensyn – sender jeg mine ønsker
om mange gode »vaskeoplevel-
ser«, her hvor årstiden inviterer
til gardinvask mm.

EN LILLE SANG FRA UDSIGTENS VASKERILÆSERBREVEn

n
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I forlængelse af Børge Larsens
læserbrev i Skræppebladet april
2006
Rygning er en privat sag – men passiv
rygning er en socialsag.
Både rygere og ikkerygere synes, at
tobaksrøg lugter. Meget få tænker på
passiv rygning som sundhedsskadeligt,
og som derfor er noget, mennesker bør
beskyttes imod. Både rygere og ikkery-
gere mangler måske viden om passiv
rygning og de helbredsskader, passiv
rygning medfører.
Vi har alle et ansvar for at sikre os mod
en sundhedsfare, som ikke er et indivi-
duelt valg.
Den overvægtige, rygeren, og den
inaktive kan tage en personlig beslut-
ning om at leve med en risiko, ikkery-
gere skal have samme mulighed for
selv at vælge.
Ingen kan mene alvorligt, at ikkerygere
skal tvinges til at være passive rygere i
et fælleshus.
Den eneste effektive beskyttelsesmu-
lighed mod passiv rygning er at undla-
de at ryge indendørs.
I Hvidbogen fra Kræftens Bekæmpel-
se, om »Passiv rygning« kan man læse,
hvordan passiv rygning øger risikoen
for hjertesygdomme, luftvejssygdom-
me og kræftsygdomme.

Det er sundhedsskadeligt at indånde
selv ganske små mængder, fordi selv
ganske få cigaretter giver en meget høj
koncentration af partikler i indendør-
sluften.
Ingen kan tåle passiv rygning. Røgen
påvirker øjne, næse, slimhinder og
luftveje. Partiklerne fra cigaretrøgen
holder sig svævende i ugevis, hvorefter
de sætter sig på overflader. Usynlige
partikler lægger sig i støvet, på gulv og
møbler, hvirvles op og indåndes med
støvet. Der findes således ingen venti-
lation, udsugning eller udluftning, der i
praksis kan fjerne sundhedsrisikoen
ved partiklerne.

Vi har ret til ren luft
i vores fælleshus

Fælleshuset er ikke »Vores forlængede
dagligstue«. Det er vores fælles offent-
lige rum, som bør være røgfrit.
Fælleshuset er for os alle
Jeg vil arbejde videre med mit forslag
om at få et røgfrit fælleshus og håbe
på, at beboerne herude vil bakke op
omkring forslaget. For som sagt: »Ryg-
ning er en privat sag – men passiv ryg-
ning er er socialsag«.

Venlig hilsen
Grethe Otiri

Voldbækhave

Spørgsmål til bestyrelsen 
i afdeling III
Hvordan går det med planerne omkring
renovering af Karensvej og Sigridsvej?
Som mangeårig beboer i Skovgårds-
parken har jeg naturligvis fulgt det fo-
reløbige forløb vedrørende renoverin-
gen af afdelingen, men efterhånden
mangler jeg og sikkert andre med mig
svar på, hvordan situationen har
udviklet sig. Vi har som beboere ikke
hørt noget som helst fra bestyrelsen,
siden der var møde i afdelingen
angående spørgsmålet om, hvorvidt
bestyrelsen havde beboernes opbak-
ning til at fortsætte processen. Hvilket
beboermødet gav tilslutning til.
Hvad sker der? Sker der overhovedet
noget?
Jeg syntes, at bestyrelsen skylder os en
fyldestgørende redegørelse om sagen.

Med venlig hilsen
Jonna Sørensen

FORENINGENt

t

OPHÆVELSESSAGER
af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Boligretten i Århus har givet Brabrand
Boligforening medhold i, at det var
påkrævet at ophæve lejemål for tre
familier, hvis sønner har deltaget i
alvorlige kriminelle handlinger over for
beboere i Gellerup-området.

Retten i Århus siger således i dommen:
»Boligretten har i alle tre sager anset
de pågældende handlinger som
værende af en sådan grovhed og med
en sådan tilknytning til den enkelte
lejers lejlighed, at der er tale om en
misligholdelse af lejeforhold, som kan
begrunde ophævelse af lejemålet i

henhold til §90 st. 1 nr. 12 i lov om leje
af almene boliger.«
Brabrand Boligforenings bestyrelse er
tilfreds med, at Retten har bekræftet os
i, at lov om leje af almene boliger §90
kan anvendes, så hensynet til de man-
ge beboeres tryghed og sikkerhed går
forud for den enkelte familie.

Retten siger dog i afgørelsen i to af de tre
sager:
»I vurderingen af, om lejerens fraflyt-
ning fortsat er påkrævet, er retten dog
ikke afskåret fra at tage hensyn til, om
det pågældende husstandsmedlem
efter at have begået de pågældende

handlinger har forladt husstanden og
ikke umiddelbart kan forventes at ind-
gå i husstanden på ny.«
Sagsøgte i disse to sager har Retten
herefter valgt at frifinde.
Denne vurdering finder bestyrelsen
vanskelig at forstå, og på det grundlag
finder bestyrelsen det ikke muligt på
nuværende tidspunkt at træffe en
beslutning om det videre forløb.

Bestyrelsen vil de kommende dage
vurdere Rettens afgørelse og vores
eventuelle tiltag.
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hjemmefra, som ikke længere har brug
for en kæmpe lejlighed, men som
måske fortsat gerne vil bo i Gellerup.

Forsamlingshus, aktivitetshus,
fodboldbane og naturlegeplads
En anden gammel ønskedrøm er, at
Gellerupparken få sit eget forsamlings-
hus, gerne i svinget på Gudrunsvej.
Beboerne i de godt 1800 lejligheder i
afdelingen har i dag ikke mulighed for
låne lokaler i nærområdet til at holde
familiefester og andre større sammen-
komster. Og et forsamlingshus vil også
kunne huse større beboeraktiviteter og
arrangementer.
Derudover drømmer Gellerupparken
også om at få et nyt stort flot aktivitets-
hus på Festpladsen midt i Gellerup.
Det skal være det beboerhus, som
afdelingen aldrig har haft – og her skal
være plads til at alle områdets forenin-
ger og aktiviteter kan komme op af de
kolde og mørke kælderrum under
blokkene, som de aktive beboere hidtil
har været henvist til.
Udenfor på arealet nedenfor Kælke-
bakken ønsker afdelingen, at der an-
lægges en fodbold-grusbane med lys,
så områdets mange fodboldklubber får
mulighed for at spille og træne fodbold
året rundt.
I området bag Kælkebakken har en
gruppe beboere gennem snart et par år
arbejdet på at kunne bygge en natur-
legeplads. Det er afdelingsbestyrelsen
ønske at hjælpe de aktive beboere med
at få naturlegepladsen til at blive en
realitet.

Bygade og forretninger i lejlig-
heder
Et af de helt store projekter, som Gel-
lerupparken ønsker hjælp af Lands-
byggefonden til at få gennemført, er
den meget omtalte bygade ned gen-
nem Gellerup fra Bazar Vest til City
Vest.
Gennem et par år har afdelingsbesty-
relsen været med i den arbejdsgruppe,
Vestbygruppe 7, som har arbejdet med
idéen om, at der skal være forretnin-
ger, caféer, hotel og meget andet
erhverv midt i Gellerup. Idéen blev
endda præmieret i efteråret af regerin-

gens Programbestyrelse for ghettoind-
satsen.
Derudover ønsker afdelingsbestyrelsen
også, at der bliver åbnet op for mulig-
heden for at bruge lejligheder i blokke-
ne til forskelligt erhverv. Og måske er
man også interesseret i forsøg med
salg af boliger til ejerlejligheder.

Grønne områder, bedre belys-
ning og mere tryghed
Det sidste større område, som afde-
lingsbestyrelsen ønsker hjælp til, er at
få lavet en gennemgribende renove-
ring af alle de grønne områder i Gel-

lerup, som i dag flere steder ofte frem-
står som store vildnis, fordi den grønne
beplantning er vokset vildt. En bedre
belysning af hele området vil også
kunne være med til at skabe større
tryghed hos rigtigt mange beboere,
som skal færdes i området efter mør-
kets frembrud. Og endelig er det også
et ønske hos afdelingsbestyrelsen, at
der kommer dørtelefoner på alle
opgange. Forventningen er, at dørtele-
fonen vil være med til at forebygge den
megen svineri, som i dag ofte opleves i
mange af opgangene.

AFDELINGERNEd
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4 - Gellerupparken

BRABRAND BOLIGFORENING SKAL SKRIVE ÅRHUS KOMMUNES ANSØGNING

af Helle Hansen

I forbindelse med sidste års finanslo-
vaftale for 2006 besluttede regeringen,
at der i år skal bruges 600 millioner
kroner fra Landsbyggefonden til at lave
en social og forebyggende indsats i
problemramte boligafdelinger – de
såkaldte ghettomidler.
Puljen er afsat for, at man i boligafde-
lingerne kan sætte ind med en langsig-
tet og bredspektret indsats. Og der er
fokus på initiativer og aktiviteter, der
kan være med til at sætte en positiv
udvikling i gang blandt andet i Gel-
lerup.
Kravet er, at ansøgningerne fra boligaf-
delingerne skal være en del af en hel-
hedsplan, og der vil blive lagt vægt på
ansøgninger, der går nye veje og som
tager sigte på, at beboerne får mulig-

hed for at bryde den sociale arv og bli-
ve integreret i det danske samfund.
Århus Kommune skal sende en samlet
ansøgning fra alle de involverede og
berørte boligområder i kommunen, og
det bliver Brabrand Boligforening, der
skal fungere som
projektsekretariat
og sammenskrive
ansøgningen på
vegne af alle byens
boligorganisation-
er. Ansøgningen
skal derefter via
Århus Kommune
sendes videre til

Landsbygefonden, hvor der er ansøg-
ningsfrist den 1. juni.
Hvorvidt de mange ønsker fra Geller-
up og resten af Århus kommer til at gå
i opfyldelse, bliver offentliggjort i løbet
af efteråret.

600 GHETTO-MILLIONER SKAL BRYDE SOCIAL ARV

MEYER-VICEVÆRTER, OMBYGNING AF SMÅ LEJLIGHEDER, 
ET FORSAMLINGSHUS SAMT EN BYGADE I GELLERUP ER MED PÅ LISTEN

af Helle Hansen

GELLERUPS ØNSKELISTE TIL GHETTO-MIDLERNE

4 - Gellerupparken

Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken
behøvede ikke at dykke dybt i bunken
for at finde frem til en lang række
ønsker til initiativer, der skal være med
til at gøre afdelingen til et bedre sted at
bo for alle.

»Vi har i afdelingsbestyrelsen gennem
længere tid arbejdet med at lave en
langsigtet helhedsplan for udviklingen
i vores boligområde på en lang række
områder, så vi er rimeligt forberedte på
at formulere vores ønsker, selv om
tidsfristen er meget kort,« fortæller
afdelingsformand Khaled Mansour.
Afdelingens ønskeliste skal være klar
og afleveret på boligforeningens admi-

nistration seneste tirsdag den 2. maj
med morgenposten.

Sociale viceværter
Et af de vigtigste punkter på Gelle-
rupparkens ønskeliste er Meyer-pro-
jektet, som går ud på at ansætte op
mod 23 beboere i fleksjob. Meyerne
skal fungere som en slags sociale vice-
værter, der skal være med til at gøre
afdelingen renere – blandt andet ved at
hjælpe beboerne, både de små og sto-
re, med at få sortere affaldet rigtigt i
containergårdene. Derudover skal en
Meyer også fungere som en slags blok-
medarbejder, der blandt andet skal
sørge for, at informationer mellem

boligforeningen og afdelingsbestyrel-
sen når ud til beboerne.

Ombygning af et-værelses lej-
ligheder
Et andet vigtig punkt er ombygning af
de små et-værelses midterlejligheder i
de lave blokke. 
Idéen er, at de skal ombygges til to-
værelses lejligheder i to-etager for-
bundet med en trappe, der sættes
uden på blokken. Denne nye type lej-
ligheder på 60m2 vil være et godt sup-
plement til de andre meget store lejlig-
heder på 100m2 og opad, som ligger til
højre og venstre i alle opgangene. Den
mindre lejlighed vil være et positiv til-
bud til enlige, hvor børnene er flytte
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FORÅRSTUR TIL FRIEDRICHSTADT
Det lille Amsterdam

LØRDAG DEN 27.05.2006.

Der er afgang med bus fra Toveshøj, Edwin Rahrsvej 8,  kl. 7.30. 

Det første stop er på Hedensted sognegård, hvor vi spiser morgenbuffet. Derefter fortsætter vi til grænsen og igennem
Nordtyskland. 

I Friedrichstadt nyder vi vores frokost, der er incl. en øl/vand. 
Byen er en charmerende og interessant by, der er bygget efter hollandsk mønster med en mængde kanaler og broer.
Hele den historiske bydel består næsten udelukkende af gavlhuse, som man ser det i Amsterdam. 
Floderne Eiderem og Treene omkranser bydelen. 

Efter frokosten er der arrangeret en times sejltur på Treene floden med en dansktalende guide, der fortæller om den sær-
prægede by. Efter sejlturen er der på egen hånd tid til at gå rundt og se byen. 

Nu går turen hjemover med et stop ved grænsen (Otto Duborg), og vi forventer at ankomme til Brabrand ca. kl. 21.00.

I prisen på kr. 175 pr. person er inkluderet: kørsel i langtursbus med toilet og køleskab, morgenbuffet og frokost incl. 1 øl
eller 1 vand. Sejltur med dansktalende guide. 

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer i bussen.
Rygning er ikke tilladt i bussen.

Tilmelding i Laden onsdage kl. 16 – 17.30 - eller på tlf. 8625 0578

Sidste frist for tilmelding den 17.5. 2006. 

PS. HUSK PAS

AFDELINGEN SØGER HJÆLPERE

af Susanne Petersen, formand

FLAGMAND SØGES
På Toveshøj har vi en dejlig flagstang.
Men vi mangler en flagmand til at hej-
se og nedtage flaget. Arbejdet er helt
på frivillig basis. Men vi ved, at det vil
skabe glæde blandt beboerne, hvis
vort flag igen kan få lov til at vaje på
mærkedage, såvel officielle som bebo-
ernes. Kunne du tænke dig at hjælpe
os, så kontakt Susanne Petersen på tlf:
51 21 95 44 eller send en e-post til:
jacquard@sol.dk

COMPUTERNØRD SØGES
Er du vild med at arbejde med compu-
ter, og hører du til den kreative slags,
der kan lide at beskæftige dig med
opsætning og layout, så er det lige dig,
vi har brug for. Vi påtænker nemlig at
lave en beboerhåndbog, og det er den,
vi først og fremmest gerne vil have
computerhjælp til. Arbejdet er helt på
frivillig basis; men er det noget for dig,
så kontakt venligst Afdelingsfor-
manden på tlf: 51 21 95 44 eller send
en e-post til: jacquard@sol.dk

FLAGMAND OG COMPUTERNØRD SØGES
GRILL, STAVGANG MED VIDERE

Inga Bech, aktivitetsformand

Nu, da det snart er ved at være forår
og sommer, skulle vi så ikke i fælles-
skab prøve om vi kunne mødes til lidt
fælles hygge. Vi kunne spille peta-
nque og gå stavgang, og vi kunne
mødes om fælles grill. Vi kunne
måske også mødes i Laden til lidt
gymnastik.
Kom ud af busken. Kom med nogle
idéer, og henvend dig så til bestyrel-
sen for Afd. V Toveshøj.
Tlf: 86 75 55 15 og 86 25 05 78

FÆLLES HYGGE
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5 - Toveshøj4 - Gellerupparken

ELEVERNE I HUS 2 PÅ NORDGÅRDSKOLEN HAR MALET EVENTYR I SKOLEGANGENE

af Helle Hansen

Fredag inden påskeferien var der ferni-
sering på Nordgårdskolen i Hus 2, hvor
eleverne havde inviteret forældre og
søskende til at komme og se farvestrå-
lende eventyrmalerier på skolegange-
nes tidligere grå og kedelige beton-
vægge.
Temaet for malerierne på væggene var
»Alverdens eventyr«, og det var i bog-
stavelig forstand, for alle malerierne
tager udgangspunkt i eventyr fra ele-
vernes forældres hjemlande.

Skræppebladet mødte tre glade piger 4
Z; Sali, Sara og Leyla, som stolt viste
deres maleri frem lige uden for deres
klasseværelse. Det forestillede det
iranske børneeventyr »Mesterskytten
Mohammed«.
Klassekammeraterne Jawahar, Maryam
og Amal ville også vise deres eventyr
frem for Skræppen. De tre piger har for
første gang prøvet at lave mosaik ud af
skår fra gamle tallerkner, som er blevet
sat sammen i flotte trærammer, der
også er hængt op på væggene.

Det er kunstneren Thomas Kruse, der
har hjulpet eleverne med at få eventy-
rene lavet til malerier. Han er til daglig
underviser på Peter Sabroe Seminariet,
og herfra havde han medbragt 25
pædagogstuderende, som hjælp til i
den uge i marts, hvor malerpenslerne
blev svunget. 
Hele projektet er sponseret af Århus
Skolevæsen, Nordgårdskolen samt
Børnekulturhuset med i alt 50.000 kro-
ner.

NORDGÅRDSKOLENS FARVERIGE EVENTYR

USIKKERT, HVORNÅR RENOVERINGEN AF SKRALDSUGET KAN SÆTTES I GANG

af Helle Hansen

Hvis det går værst, så må beboerne i
de mange blokke i Gellerupparken,
hvor skraldsuget har været lukket – for
nogens vedkommende i snart et par år
– indstille sig på måske at skulle vente
helt til næste forår, før renoveringen
bliver sat i gang. 
Det er en bevilling på et kommunelån
på ca. 10 millioner kroner, der trækker
sagen i langdrag. Det er nemlig byrå-

det, som skal godkende lånet – og
endnu er punktet ikke sat på dagsord-
nen. 
Hvis lånesagen er så uheldig, at den
bliver sendt i udvalg, kan en byråds-
godkendelse nemt komme til at træk-
ke ud hen over sommeren. Og så kan
renoveringsprojektet risikere at være
kommet så langt hen på året, at entre-
prenørerne ikke kan nå at komme i

jorden med deres maskiner før til
næste forår.
Brabrand Boligforening forsøger at
lægge pres på kommunen ved hver
fredag at skrive til byrådet for at spør-
ge, hvornår punktet kommer på dags-
ordnen. Men endnu er der ikke kom-
met et brugbart svar.

SKRALDSUG OP I BYRÅDET
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DER VAR VIGTIGE SAGER PÅ DAGSORDENEN OG FREMMØDET VAR FINT – 
MEN DEBATTEN KOM MEST TIL AT DREJE SIG OM ORDENSREGLER.

Tekst og foto: Bo Sigismund

Afdelingerne 7 og 15 har fælles besty-
relse og fælles beboermøder. Der er to
årlige møder, og på forårsmødet, hvor
der ikke er valg, kan man få plads til
det, som ville gøre et enkelt møde for
langt. Denne gang var det afdeling 7,
der står for at skulle have sine tage
totalfornyet. Til stede var derfor Ole
Rasmussen fra firmaet MT Højgaard,
der er leder af firmaets tømreafdeling.
MT Højgaard vandt udbuddet og vil
påbegynde arbejdet straks efter påske-
dagene. Først kommer stilladsarbejdet
i 14 dage, derefter bliver de gamle tegl
fjernet, hvorefter tømrere og murere vil
bygge de nye tage op. Man begynder i
Gård 1 og regner mad at det vil tage 7
uger for hver gård. Hele processen
skulle gerne være færdig til 1. decem-
ber, men som ved alt byggearbejde kan
vejrliget jo drille, hvis man er uheldig.
Der var nogle spørgsmål til Ole Ras-
mussen, som måtte medgive at der bli-
ver larm fra klokken 7 om morgenen,
når arbejdstiden begynder. Der skulle
ikke blive problemer for haverne, men
adgangen til skurene kan blive et pro-
blem. Alle kan henvende sig, hvis de
har praktiske problemer under arbej-
det, så vil man se at finde en løsning. 

Gevinst trods ophør
Erik Andersen, afdelingsformand, af-
lagde beretning om afdelingernes til-
stand. Den fælles drift er ophørt og må
siges at være mislykket, men afdeling 7
og 15 fik dog det ud af det, at de har
overtaget de maskiner, der blev
anskaffet. Renovation er stadig et pro-
blem, og der er alt for meget affald og
svineri, så der er uhumskt ved contai-
nerne. Men der er mange positive ting
at bemærke: Afdelingerne får nye
postkasser uden udgift, lokalbladet
Hasselnyt fungerer fint og har en god
hjemmeside, og de grønne områder
udvikler sig, om end træfældning og
beskæring er følsomme emner. Også

klubberne, aktiviteterne og petanque-
banen er i god gang, og Erik sagde tak
til de aktive. Også det nye driftsperso-
nale fik tak – beboerne er krævende og
glade for en stor synlighed.
Ordensregler har kun givet få støjklag-
er, men mange hundesager og vaske-
riklager fik Erik til at konstatere, at det
er beboerne selv, der har vedtaget reg-
lerne – og derfor også er de nærmeste
til at sørge for, at de bliver overholdt.

Fusionsplaner
Endelig omtalte Erik, at afdelingsbe-
styrelsen atter har nye planer om at
fusionere de to afdelinger, for der er
kun fordele og ingen ulemper ved at
være én afdeling. Der er meget fælles-
skab og en stor rationaliseringsgevinst,
så der vil komme et forslag, evt. på et
extraordinært afdelingsmøde.
Debatten blev præget af emnerne
komfurer, snerydning, hunde og rod i

haverne, men uden at der fremkom
noget egentlig nyt. Carsten Falch
spurgte om Petanquehuset og fik
oplyst, at der først skal findes en place-
ring og derefter indhentes byggetilla-
delse. Det skulle blive i år.

At dømme efter indlæggene optager
ordensreglerne og konkret svineri
mange beboere. Erik fastslog, at det
ikke er en afdelingsbestyrelses opgave
at være kontrollanter. Dorthe Gottlieb
gjorde opmærksom på, at hvis en kla-
ge ikke lader til at virke, må man klage
igen – ellers er der jo ingen i admini-
strationen, der kan vide at den ikke har
virket.
Økonomiberetningen blev forlagt af
Kirsten Larsen og gav ikke anledning
til mange spørgsmål. Begge afdelinger
har haft et mindre overskud, og
regnskaberne blev enstemmigt god-
kendt.
Under eventuelt fik Brian aftenens
største bifald, da han opfordrede til, at
beboerne udviser en god tone og reel
adfærd – man kommer længst ved at
tale ordentligt til hinanden og om hin-
anden!

Erik afrundede debatten, dirigent Hen-
ning Woller kunne afslutte, og så var
der mad til de fremmødte.

BEBOERMØDE I AFDELING 7 OG 15:
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7/15 Hasselhøj/Hasselengen6 - Holmstrup

TINGENE ER BEGYNDT AT GLIDE

af Jens SKriver

foto: Bo Sigismund

Kun 25 beboere havde fundet vej til
det ordinære beboermøde i Holmstrup,
men der var i forvejen udsendt en fyl-
dig skriftlige beretning sammen med
regnskabet for 2005, og der var faldet
ro over tingene efter rabaldermødet i
efteråret.

Beretning og regnskab
I den mundtlige beretning lagde Edvin
Juhl fra afdelingsbestyrelsen ikke skjul
på, at to stærkt kritiserede chefers frat-
ræden havde medvirket betydeligt til at
forbedre samarbejdsklimaet, og ting-
ene var nu begyndt at glide. Der var
problemer omkring energimålere og
reguleringskontoen. Problemet med
energimålerne er, at nogle har en alt
for kort levetid. Er der problemer med
målingerne af enten vand, el eller var-
me, skal hele måleren skiftes ud. Nu
stilles der nogle nye 3-delte målere op,
der måler separat, men de er meget
dyre. Efter afdelingsbestyrelsens opfat-
telse var den første leverance fra Sie-
mens ikke i orden, og afdelingsbesty-
relsen forsøger at få Siemens til at
dække tabet. Der skulle gerne komme
en afklaring til efteråret. Et andet pro-
blem er, at returvandet i boilerrumme-
ne gerne skulle køles 30 grader ned,
men det sker ikke alle steder. Den
dårlige afkøling medfører en merudgift
på 100.000 kr. årlig. Et nyt retursystem
vil koste 380.000 kr., så en udskiftning
vil hurtig kunne tjene sig ind.
Reguleringskontoen havde været inde-
frosset, da problemerne med energi-
målerne kunne medføre store proble-
mer. Kommunen har imidlertid givet
tilladelse til, at der bruges midler her-
fra til renovering af udearealerne.
Næste projekt bliver opførelse af et
skur. Traktorbenzin må ikke opbevares
i driftens værksted, og beboerne i B-
og C-blokkene må ikke opbevare knal-
lerter i deres kælderrum. Men de pro-
blemer skulle hermed blive løst.

Ellers går det forrygende godt: Der er
kommet nye aktiviteter, legepladserne
får et løft, og Genbrugspladsen funge-
rer glimrende. 
Beretningen blev enstemmigt god-
kendt med applaus.
Regnskabet, der også blev fremlagt af
Edvin Juhl, blev ligeledes enstemmigt
godkendt.

Foreningens sager
Foreningsbestyrelsens skriftlige beret-
ning forelå ikke, da der først skal være
repræsentantskabsmøde 31/5. Herman
Nielsen fra foreningsbestyrelsen gav en
kort orientering om de sager om bort-
visning af beboere, der verserende ved
boligretten, og om ledige lejligheder.
Beboersammensætningen og proble-
mer med at leje lejligheder ud blev
derefter debatteret lidt.

På foranledning af dirigenten Kjeld
Albrechtsen udtalte beboermødet:
»Beboermødet er utilfreds med, der
ikke forelå en skriftlig beretning fra
foreningsbestyrelsen til beboermødet.«

Parkeringspladser
Poul Erik Østergaard havde indleveret
forslag om, der blev indrettet flere par-

keringspladser. Meningerne herom var
delte og på tværs af gængse holdnin-
ger. Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen,
der selv var modstander, lovede, at
hvis beboermødet besluttede at
anlægge parkeringspladserne, ville
afdelingsbestyrelsen skaffe de fornød-
ne penge, men det var ikke muligt at
sige, hvornår det præcist blev. Det hele
endte med, at beboermødet vedtog, at
der skal anlægges 6 parkeringspladser
ved 251-53 og 6 ved 271-73.

Valg og uformel snak
Alle valg skete uden afstemning. Til
afdelingsbestyrelsen genvalgtes Niels
Jensen og Edvin Juhl, mens Peter Iver-
sen blev nyvalgt. Der blev ikke valgt
suppleanter.
Til Skræppebladets redaktion genvalg-
tes Jens Skriver med Lars Eg som sup-

pleant, mens Niels Jensen blev gen-
valgt til bestyrelsen for F.A.S.
Under eventuelt drøftedes bl.a. faren
for at få istapper i hovedet, vejbump, at
nogle terrasser var ved at udvikle sig til
lossepladser og forholdene for psykisk
syge.

STILFÆRDIGT BEBOERMØDE I HOLMSTRUP

MAJ06.qxd  21/04/06  18:31  Side 18



AKTIVITETERg

g

21
SKRÆPPEBLADET MAJ 2006

INTERFEMINA SOMMER 2006
GYMNASTIK FOR KVINDER I GLOBUS1

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

Mandag - Kl. 20.00 – 21.00 
Gymnastik – Instruktør Fida 

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

Torsdag - Kl. 9.00 – 10.00 
Formiddagsgymnastik for kvi0nder -
Instruktør Fida

Yoga for kvinder :
Søndag  - Kl. 12.30 – 13.30 
Yoga –  Instruktør Paula

Onsdag – OBS! I Lokalcentret motions-
lokale, Gudrunsvej 84
Kl. 18.00-19.00 - Yoga-Instruktør Paula

Klippekort kan bruges til InterFeminas
gymnastik og yogahold
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. 18.00–19.30 
- 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

GELLERUP PENSIONISTKLUB
SÆSONEN AFSLUTTES MED LØVSPRINGSTUR

af Svend Erik Sørensen

Onsdag den 3. maj kl. 14.00
»Bankospil« husk brød til kaffen.

Onsdag den 17. maj kl. 9.00
»Løvspringstur«, som i år går til Møns-
ted ved  Viborg, og som sædvanlig så
finder vi en god parkeringsplads, hvor

vi får vores medbragte kaffe og rund-
stykker. Velankommet til Mønsted kro
skal vi have middagsmad. Efter midda-
gen er der så mulighed for at køre en
tur inden eftermiddagskaffen.
Efter en forhåbentlig god dag kører vi
tilbage med hjemkomst ca. kl. 17.00.

Det hele for kun kr. 175,00.
Efter turen holder vi så sommerferie til
onsdag den 20. september.
Så vi vil øønske alle vore medlemmer
en rigtig god sommerferie.

NYT FRA GELLERUP KIRKE
Efter en vel overstået påske er vi klar til
nye aktiviteter i Gellerup Kirke i maj,
hvor Store Bededag og Kristi Himmel-
fartsdag er helligdage.
Husk, du kan få nye oplysninger på
hjemmesiden: www.gellerupkirke.dk

Fredag den 5. maj
Fri fredag fra kl. 17.30 – 20.00: 
Temaet for aftens program er 
»Kirkekunst«.
Efterskolelærer Mette Sig Pedersen gi-
ver i sit foredrag eksempler på forskel-
lig kirkekunst.
Der er særskilt børneprogram ved fæl-
lesspisning.
Pris for spisningen er kr. 30,- for voks-
ne og kr. 15,- for børn og betales på

aftenen. Du er velkommen til at tage
familie og venner med.

Torsdag den 18. maj, kl. 17.00:  
Værestedsaften med fællesspisning.

Fredag den 19. maj, kl. 18.00: 
International aften i Gellerup Kirke.
Det endelige program er ikke færdigt
endnu, men der er garanti for mødet
med udlændinge og danskere, samlet i
fællesskab og fællesspisning.
Pris kr. 25,- for voksne og kr. 10,- for
børn – tilmelding kræves på kirkekon-
toret, telefon 8625 1810 senest onsdag-
en før.

Søndag den 21. maj, kl. 16.00: 
Forårskoncert i Gellerup kirke.
Ved årets forårskoncert medvirker
Brabrand- og Sdr. Aarslev kirkers bør-
ne- og ungdomskor.
Koret ledes af Jytte Kusk og akkom-
pagneres af organist Michael Øster-
gaard Jensen.
Der er gratis adgang til koncerten.

Søndag den 28. maj kl. 19.30:  
Natkirke.
Natkirkens formål er at være et rum,
der giver tid til stilhed, og som kan
være brugbar kulisse for eftertanke og
fordybelse.
Man kan komme og gå, som man vil.
Alle er velkommen
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22 - Sonnesgården

24 - Skovhøj

BANKO ER ÅBENT FOR ALLE

af Hans Nikolajsen

Torsdag den 6 april var der hyggelig
bankospil i fælleshuset Skovhøj 225.
Der var mødt rimelig mange op, og det
er jo rart, når der er nogen der gider
lave en hyggelig aften, men det er
synd, at der ikke er flere unge menne-
sker, der møder op til sådanne arran-

gementer, da der i afdelingen bor unge
mennesker. Jeg hyggede mig i hvert
fald, selv om jeg var en af de få, der
mødte op. Der var præmier til en ræk-
ke og til hele pladen fuld, der var også
amerikansk lotteri, og bagefter var der
kaffe og kage. Alt i alt en rigtig hygge-

lig aften, men alligevel synes jeg, at der
godt kunne møde flere op og styrke
fællesskabet omkring sådan et arran-
gement.

HYGGELIGT SAMVÆR I FÆLLESUSET

MANGLENDE VARMEMESTER ER IKKE BETRYGGENDE

af Bent Jensen

Sonnesgården havde beboermøde den
5 april kl.19.00 i vores fælleshus med
følgende dagsorden.
pkt. 1 valg af dirigent: Bo Sigismund
pkt. 2 beretning fra afdelingsbestyrel-

sen
pkt, 3 årsregnskab for 2005
pkt. 4 indkomne forslag
pkt. 5 eventuelt

Der var beretninger fra de forskellige
udvalg, som vi har herinde, og der var
nogle kommentarer til formandens
beretning, som gik ud på vores varme-
sterordning.
Vi har ikke været tilfreds med den ord-
ning, vi hidtil har haft, og den varme-
mester, vi har nu, er desværre syge-
meldt til engang i maj måned, og det
er utilfredsstillende. Og vi har fået en
afløser, men ham har vi kun i to timer
om mandagen, så vi må nok se i øjne-
ne, at vi bliver nødt til at få ansat en ny,
der skal ansættes nogle flere timer om
ugen, men i mellemtiden skal vi kon-
takte BB, hvis vi får problemer, og det
er ikke særligt betryggende for bebo-
erne herinde.
Derefter kom de forskellige beretnin-
ger til afstemning, og de blev enstem-
migt vedtaget.

Årsregnskabet blev grundig gennem-
gået af vores kasserer og han anbefale-
de, at beboerne godkendte det under
forudsætning af, at de posteringer,
som vi havde bedt om, blev ændret. Så
kunne det godt godkendes, det er et
flot regnskab. Vi er jo en sund afdeling
med stort overskud.

Af indkomne forslag var der et fra
bestyrelsen om rygepolitikken herinde,
det er jo meget oppe for tiden rundt
omkring.
Afdelingsbestyrelsens forslag gik ud
på, at når der var fællesspisning og
underholdning af enhver art, så måtte
der ikke ryges, før maden var ryddet af
bordet. Og når der var underholdning
skulle man vente, til den var færdig, og
ellers når vi havde vores cafédage, at
rygerne satte sig ved de to borde nær-
mest udsugningen.
En af beboerne kom med et forslag om
totalt rygeforbud, da hun var allergisk
over for røg, men da hun ikke havde
sendt det forslag ind, som hun skal
senest 8 dage før beboermødet, kunne
der ikke tages stilling til det før på et
senere møde. Så må hun fremlægge
det igen.

Og så kom bestyrelsens foreslag til
afstemning, så folk kunne stemme nej
til forslaget om den moderate rygepoli-
tik, eller man kunne stemme ja. Og
resultatet blev, at bestyrelsens forslag
om moderat rygepolitik blev vedtaget
med 102 ja-stemmer og 0 nej, og der
var 9 ugyldige stemmer.

Under eventuelt var der diskussion om
vores cykelproblemmer. Der får bebo-
erne lov til at tage stilling til, hvilke
stativer der skal købes hjem, så vi kan
få styr på kaoset, som har hersket
herinde.

Derefter takkede formanden og diri-
genten for god ro og orden under
beboermødet.

Kærlighed …
… gøgleri og skæve vinkler
Den 28 marts havde vi besøg af Eivind
Nielsen, som fortalte om kærlighed
gøgleri og skæve vinkler. Det var god
underholdning. Han kunne også trylle
lidt for os, så vi havde en god eftermid-
dag ud af det. Det var så det sidste
foredrag her i foråret, men der kom-
mer garanteret nogle igen til efteråret.

BEBOERMØDE MED STORE SAGER
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Afgangstider og -adresser:
Afdeling Lego Djurs Sted
1 8.20 8.50 Udsigten v/ garagerne
2, 3, 4, & 5 8.30 9.00 City Vest - P plads VEST                
6, 11, 12, & 19 8.20 8.50 Dagli’ Brugsen, Holmstrup
7, 15, 21, 23 & 24 8.00 8.30 Fælleshuset, Hasselhøj 203
8 8.10 8.40 v/ selskabslokalet
10 8.00 8.30 Fælleshuset, Rødlundvej 8
14 8.00 8.30 Borumtoften 6
16 8.05 8.35 Mølleparken 27
17 8.10 8.40 Højriisparken, Truevej 46
18 8.15 8.45 Lyngbygaardsvej 37 B
22 8.10 8.40 Fælleshuset, Sonnesgade

Der køres hjem fra Lego præcis kl. 17.00 og fra Djurs præcis kl. 17.30  

Tilmelding til Djurs Sommerland

Navn:________________________________børn fra 3 år og voksne________børn under 3 år____
Adresse:___________________________________________________________________________
Kørestole antal________ vedlagt kr.________

Tilmelding til Legoland

Navn:_______________________________børn fra 3 år og voksne_________børn under 3 år____
Adresse:___________________________________________________________________________
Kørestole antal:_______vedlagt kr.________                                                                                              
Kører selv:
børn fra 3 år og voksne:_________vedlagt kr:________

AKTIVITETERg

g

AKTIVITETERg

g
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BRABRAND BOLIGFORENING´S FRITIDSFORENING
DER INDKALDES HERVED TIL GENERALFORSAMLING I

Tirsdag, den 23. maj 2006 kl. 19.00
i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. a Fritidsforeningens årsberetning

til godkendelse
bFritidsforeningens Aktivitetss-
tøttes årsberetning til orientering

3. Aflæggelse af regnskab til god-
kendelse

a Fritidsforeningen
b Fritidsforeningens Aktivitetss-
tøtte

4. Fastsættelse af kontingent
5 Indkomne forslag
6 Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af 1 parlamentarisk revisor

og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Inga Andersen, formand

BRABRAND BOLIGFORENINGS FRITIDSFORENING´S

SOMMERUDFLUGT
TIL DJURS SOMMERLAND OG LEGOLAND AFHOLDES I ÅR LØRDAG, DEN 24. JUNI 2006

Turene bliver  arrangeret som en famili-
eudflugt, det vil sige, at billetter kun kan
købes af voksne, ligesom børn og unge
under 18 år kun kan deltage sammen
med forældre.

Pris:
Djurs Sommerland enhedspris kr. 70,00    
børn under 3 år gratis
Legoland enhedspris kr. 90,00
børn under 3 år gratis
dog kan vi til Legoland tilbyde enheds-
pris kr. 70,00 ved kørsel i »egen«  bil

Vi skal gøre opmærksom på, at du kan
købe sæsonkort ved at betale differen-
cen fra dagspris og til sæsonkort.

Billetsalg:
For alle Boligforeningens afdelinger
foregår på Brabrand Boligforenings kon-
tor Gudrunsvej 10 A:
Onsdag, den 31. maj kl. 9.30 – 14.00
Torsdag, den 1. juni kl. 9.30 -  18.00
Fredag, den 2. juni kl. 9.30 – 12.00

CAFÉ VITA
MADPLANER OG BANKOSPIL

Aften
Mandag den 1. Maj, kl. 17.00:
Bøf m. løg & kartofler (halal)

Mandag den 8. Maj, kl. 17.00:
Paneret flæsk m. kartofler & persilles-
ovs

Mandag den 15. Maj, kl. 17.00:
Frikadeller med stuvede ærter & gule-
rødder

Mandag den 22. Maj, kl. 17.00:
Helstegt kalkunbryst m. grøntsager &
kartofler

Mandag den 29. Maj, kl. 17.00:
Gullash m. kartoffelmos (halal)

Frokost
Fredag d. 5. Maj, kl. 12.00:
Paprikagryde m. kartofler el. ris (halal)

Fredag d. 12. Maj, kl. 12.00:
L U K K E T    -    L U K K E T

Fredag d. 19. Maj, kl. 12.00:
Karbonader m. friske grøntsager &
kartofler

Fredag d. 26. Maj, kl. 12.00:
L U K K E T    -    L U K K E T

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

Banko i Café Vita

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

Maden bliver severet fra 
kl. 17.00 til kl. 18.00

Priser
Voksne 25 kr.
Børn 12 kr.

Kan du lide at lave mad
Kom og berig vores folkekøkken
med dine færdigheder. Vi har fri-
ske råvarer og friske medarbejde-
re. Du må lave engelsk, arabisk,
somalisk, chilensk mad m.v. Vi
kan godt lide forandringer. Er du
den, der har lyst til det, er det
alletiders mulighed for at berige
dig selv og Ladens Folkekøkken
med lækker »ikke-dansk« mad.
Arbejdet er frivilligt, så hygge og
samvær er lønnen.

Bestilling
Af hensyn til planlægning bedes
du tilmelde dig på de dertil
ophængte bestillingssedler, meget
gerne dagen før. Du kan tilmelde
dig på tlf. 86 25 91 58. Bemærk, at
mad, der er bestilt, skal afhentes
inden kl. 18.00, ellers bliver den
solgt til anden side.

Madplan for maj 2006

Mandag 1 Stegt flæsk m/persillesovs
Tirsdag 2 Lasagne m/flutes
Onsdag 3 Høns i asparges
Torsdag 4 Brændende kærlighed
Fredag 5 Ugens fiskeret

Mandag 8 Koteletter m/rødkål
Tirsdag 9 Stegt kylling
Onsdag 10 Sammenkogt ret m/ris
Torsdag 11 Dansk bøf
Fredag 12 Lukket

Mandag 15 Ugens fiskeret
Tirsdag 16 Boller i karry
Onsdag 17 Stegt lever
Torsdag 18 Ungarsk gullash
Fredag 19 Græsk farsbrød

Mandag 22 Svensk pølseret
Tirsdag 23 Frikadeller
Onsdag 24 Husmandskoteletter
Torsdag 25 Lukket
Fredag 26 Lukket

Mandag 29 Kalkunsnitzel
Tirsdag 30 Stegt medister
Onsdag 31 Skinke m/gemuse

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

Velkommen til

ÅBENT HUS
i Sundhedshuset

• Du kan møde sundhedsplejerske eller tandplejer
• Du kan få råd og vejledning om sundhed for dig

og dine børn
• Du kan for eksempel høre om børns sygdomme,
forebyggelse af ulykker, opdragelse, sprog, kost til
børn, tandpleje med mere
• Du kan se film og snakke med andre kvinder
• Du kan melde dig til aktiviteter i Sundhedshuset
Hver mandag kl. 10.00 – 12.00
Hver onsdag kl. 13.00 – 15.00
Hver torsdag kl. 10.00 – 12.00

Du behøver ikke aftale tid til Åbent Hus
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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 11. maj kl. 19

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i april var

»FLAGENE«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

REYNIR REYNISSON
Gudrunsvej 10, 3. tv.

8220 Brabrand

CHRISTIAN SKOV SØRENSEN
Udsigten 40

8220 Brabrand

CAMILLA SØMOD
Rødlundvej 48
8462 Harlev J

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

AKTIVITETERg

g

børnesidez

z
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Åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag kl. 06.00 – 12.00
Mandag 15.00 – 17.00  svømning voksne over 15 å.
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
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AFDELINGSFORMÆND
Afdeling 1, Hans Broges Parken:

Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

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

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

Afdeling 4, Gellerupparken:
Khaled Mansour, tlf. 86 25 22 08 /

alnour70@hotmail.com

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

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

Afdeling 7/15
Hasselhøj/Hasselengen:

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

Afdeling 8, Drejergården:

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

roedlund@stofanet.dk 

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

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

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

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

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

Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen

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

Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Sonja Leth Jensen

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

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

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

FORENINGSBESTYRELSEN
Jesper Pedersen (formand)

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

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

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

mfich@vip.cybercity.dk

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

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

soerenloekkegaard@stofanet.dk

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

herman.nielsen@stofanet.dk

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

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

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

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen

Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

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

Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

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

Skanderborgvej 168, tlf. 87 34 41 83

Beboerrådgivningen
Gudrunsvej 16,1.th.,

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

Antenneservice
Stofa Antenneservice tlf. 70 10 45 88

Totalservice
Tlf. 89 31 71 71

Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.

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

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

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

Lægevagten Tlf. 86 20 10 22

Tousgårdsladen
Tlf. 86 25 91 58

Ladens Folkekøkken
tlf. 86 25 91 58

Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12

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

Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08

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

Formand: Freddy Pedersen, Sigridsvej 49

Aktiviteter i oktober

Onsdag  3. 14.00: Banko Pensionistklubben side  21

Fredag  5. 17.30: Fri fredag i Gellerup Kirke,  tema »kirkekunst« side 21

Onsdag  17. 09.00: Løvspringstur Pensionistklubben side 21

Torsdag  18. 17.00: Værestedsaften i Gellerup Kirke side 21

Søndag  21. 16.00: Forårskoncert Gellerup Kirke side 21

Tirsdag  23. 19.00: Generalforsamling Fritidsforeningen side  22

Lørdag  27. 07.30: Tur til Friedrichstadt, Toveshøj side 17

Søndag 28. 19.30: Natkirke i Gellerup Kirke side 21
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