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Så er det tiden. Ligesom Århus Festuge vender den årlige – for
nogens vedkommende halvårlige – mødetid tilbage på denne
årstid. Ligesom Århus Festuge kan man jo komme hvis man

har lyst og ellers lade de andre om det. Det koster jo ikke noget.
Samtidig skal der jo nok alligevel være nogen, der vil ud at føre sig
frem, så der kommer et møde – eller en aften i byen ud af det.

Ingen moraliseren her, det er faktisk rigtigt. Den politiske
forbruger viser sig først, når der er noget at tage afstand fra. SÅ
kan der komme tilhørere og debat, men så er der heller ikke så

meget mere at stille op.

Administrationen leverer – som en del af den service, bebo-
erne er så tilfredse med – langt den største del af indholdet.
Det er rimeligt nok; det er de faktisk ansat til, og de vil jo

gerne levere godt arbejde. Det urimelige er, at det oftest står alene,
og at det sjældent giver anledning til forundring eller spørgsmål.
Derimod har det gennem mange år vist sig, at det, der kan få gang
i talerlisten, er helt nære ting: vaskerier, affald, hunde, støj og
håndværkergener. Her ligger et misforhold – for alle ville jo gerne
se levende møder, hvor problemerne blev fremlagt, og hvor del-
tagerne levede med, stillede spørgsmål, modtog valg og gik derfra
med en følelse af at være godt informeret.

En anden ting er, at enkeltsager enten bliver hængende i luft-
en, eller også går gassen af dem efter kort tid. Det er ikke ret
motiverende for at engagere sig og bruge sin tid – enten på

et halvårligt møde eller endnu værre, lade sig vælge og opleve, at
intet forandres.

Så det er selve den oplevelse af nyttesløshed, der skal foran-
dres. Det kan der gøres noget ved på flere niveauer: Tekno-
kratiet skal forklares og gøres mere gennemskueligt. Vist er

der (næsten) altid en inspektør, der beredvilligt svarer på spørgs-
mål, men illustration og præsentation er bedre. De formelle regler
kan styres med smidighed, så de er vejledende og ikke begræns-
ende. Både beboere og bestyrelser kan være forberedte. Beboerde-
mokrati er en proces, og den bliver mere givende og mere spænd-
ende, når den bliver udbredt og forstået. 

Kværulantstolene kommer sikkert aldrig til at stå tomme, så
lad os få flere pladser til de søgende og kreative, og til dem,
der tør. Sikke nogen møder vi kunne få. Vi kan lige så godt

se at få begyndt.
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HANS HENRIK LAMP – NY LEDER I GLOBUS1
MANGE MULIGHEDER SOM SKAL UDVIKLES OG BYGGES OP

af Hanne Løvig

foto: Hans Grundsøe

En regnfuld tirsdag eftermiddag i a-
ugust ankommer jeg til Globus1.
Grunden er at jeg har aftalt møde med
den nye leder i Globus1: Hans Henrik
Lamp. Da jeg kommer op på gangen
hvor der ligger kontorer og mødeloka-
ler løber jeg lige ind i Hans Henrik
Lamp, som har en stor sandwich i den
ene hånd og en Cola light i den anden.
»Jeg har ikke fået frokost,« siger han.
»Der har været møder på møder. Er
det i orden at jeg lige spiser min fro-
kost?« Og jo, jo, det er det da – den

travle mand skal naturligvis have noget
at spise, og klokken er jo også gået hen
og blevet to om eftermiddagen. Jeg
kigger mig lidt omkring i Globus1
mens Hans Henrik Lamp spiser sin
mad. Et lille kvarter efter er Hans Hen-
rik Lamp klar til det aftalte lille inter-
view til Skræppebladet. Vi går ind på
hans pænt store kontor som indehold-
er en hel del »it-isenkram«, og der går
ikke lang tid,, før man mærker, at man
er i stue med en leder med stort L.
Hans Henrik Lamp udstråler dygtig-
hed, drive og engagement. Han er
hurtigttalende, og det er åbenlyst, at
han brænder for sit nye job. Vi går over
til de medbragte spørgsmål:

Kan du fortælle lidt om Globus1 ?
»Formålet med en multihal i Gellerup
er at skabe et multianvendeligt aktivi-
tetscenter, der med sin placering og

aktivitetsmuligheder lægger op til en
attraktiv fritidsfacilitet, der appellerer
til et bredt udsnit af byens beboere.
Målet er at skabe en fritidsfacilitet, der
kan være med til at åbne området over
for resten af byen, virke integrations-
fremmende, øge børn og unges fri-
tidsaktiviteter og skabe et område, som
med sin placering mellem områder ved
Brabrand Sø og Hasle Bakkelandskab,
kan skabe en forbindelse mellem na-
turskønne områder i Århus Vest.
Multihallen er som udgangspunkt di-

mensioneret som en
traditionel idrætshal
på størrelse med en
håndboldbane. Ind-
retningen er dog
langt fra traditionel.
Her kan dyrkes alter-
native former for
idræt, kulturarrange-
menter, og hallens
café er indrettet så
den er et vigtigt mø-
dested i lokalområdet
på tværs af kulturer
og nationaliteter. Bot-
tom line er: Sportens

hus. Integrationens hus. Og kulturens
hus. Den oprindelige plan var at holde
huset åbent 24 timer i døgnet, men det
var nok lige at tage munden lidt for
fuld. Nu holder vi huset åbent fra 8
morgen til 23 aften.

Hviken uddannelse har du – og hvad har
du prøvet kræfter med tidligere?
Jeg er økonom fra Handelshøjskolen
og politibetjent. Sidst kriminalassi-
stent. Jeg har arbejdet med forebyg-
gende tiltag i SSP, som er samarbejde
mellem Skole, Socialforvaltning og Po-
liti. Jeg har også været leder af Fore-
byggelsessekretariatet i Vejle Amt, hvor
vi kørte nogle forebyggelsesprojekter,
f.eks. trafiksikkerhedskurser for unge
bilister mellem 18 og 24 år, sikre skole-
veje og kost- og motionsprojekt for at
forebygge overvægt og diabetes. Så har
jeg været integrationskonsulent i Vejle

kommune samtidig med, at jeg var
skoleleder på et opholdssted, som var
et sted, hvor mange socialt belastede
børn boede. Her havde jeg løbende
kontakt til Århus kommune, og da stil-
lingen som leder i Globus1 bliver slået
op, bliver jeg meget interesseret og
søger den, og fik den jo så også.«

Har du tænkt på, hvordan du vil sætte dit
eget præg på Globus1 som ny leder?
»Klart. Jeg overtager et hus med flotte
rammer. Indretningen i huset er ikke
færdig, og det er sammensætningen af
de forskellige mulige aktiviteter heller
ikke. Her er utrolig mange muligheder.
Både for sport med enkeltpersoner og
alle mulige former for holdsport. Jeg
får ansvar for drift og økonomi og i
nær fremtid skal jeg ansætte to nye
medarbejdere som bl.a. skal varetage
det opsøgende arbejde. Det vil sige, at
de skal ud og gøre børn og unge inte-
resserede i at komme og være med til
forskellige aktiviteter i Globusl. Det
gælder både med hensyn til forenings-
løse børn og unge og de børn og unge,
der ønsker at starte i forening.«

Er det dit ønskejob du har fået 
her i Globus1?
»Det må man sige. Efter halvanden
måned som leder her ser jeg stadig alle
mulighederne. Her er rigtig mange
mulighede,r og dem skal jeg være med
til at udvikle og bygge op. Jeg holder af
at have med børn og unge at gøre, og
idræt er med til at løfte et godt rum og
klima. Jeg har i mange år været fod-
boldtræner og har som frivillig leder i
sportsforeninger været med til at byg-
ge to sportshaller.«

Efter en lille halv time er mødet med
Hans Henrik Lamp slut. Jeg går ud til
min ventende cykel i regnen og kan
ikke helt lade være med at tænke på
og se en hel masse glade børn og unge
mennesker for mit indre, af alle mulige
forskellige nationaliteter, som boltrer
sig i munter sport i den store flotte hal.
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TIL PRØVESMAGNING I »LADENS« FOLKEKØKKEN
ET FOLKEKØKKEN ER ET SOCIALT SAMLINGSSTED, HVOR FOLK KAN KOMME IND FRA GADEN 

OG FÅ DERES VARME MÅLTID

af Hanne Løvig og Peter Kjellerup Hansen

foto: Hans Grundsøe

Malurt i bægeret
Mens vi nyder den veltillavede gryde-
ret, og glædes over stemningen hos de
fremmødte kostpensionærer, opfyldes
vores tanker også af en pludselig op-
dukket malurt, som bidrager til at for-
mørke stemningen. Tousgårdsladen og
aktiviteterne i og omkring den er sat
på den kommunale spareplan. En sik-
ker retningspil mod lukning. 
Hvad skal afløse aktiviteten, hvor så
mange minderige sammenkomster,
informerende møder, farverige arran-
gementer har været under tag i mere
end 20 år spørger vi: »Intet, lyder svar-
et.« Man må undre sig.

Ungarsk gullash
Denne fredag aften er der Ungarsk
gullash på menuen med rigtig hjem-
melavet kartoffelmos med lidt bid i.
Retten er dejlig, tilpas krydret med den
rigtig, gode kraftige smag. Der serveres
rødbeder til samt fri salatbar med dres-
sing. Hvis man ønsker at spise i La-
dens Folkekøkken skal man bestille
inden kl. 12.00 samme dag på tlf:
86259158. Det koster kr. 25,-; men

man kan købe 10 middage for kr. 200,-
Hong, som er kineser fra Vietnam, er
kokken, som laver maden. Man spiser
mellem 17.00 og 18.00 og kl. 19.00 luk-
ker Folkekøkkenet. En af »pensio-
nærerne« Mogens fra Holmstrup for-
tæller, at han kommer og spiser 1 til 2
gange om ugen. »Før kom jeg hver
dag«, siger han, »men nu er jeg flyttet
til Holmstrup og har lidt længere vej.
Det er god, sund, hjemmelavet dansk
mad og altid med grøntsager og salat.
Der er gratis isvand til maden, og man
kan købe øl til kr. 10,-. og sodavand til

kr. 6,-.«, fortæller Mogens. Der kom-
mer en halv snes mennesker og spiser
i Ladens Folkekøkken hver dag. Så der
bliver snakket og grinet ved bordene,
og der er en særlig god stemning den-
ne fredag aften.

Der er gået politik i det
Regering og folketing er nået til plud-
selig enighed om, at prisen for opre-
klameret skattesænkning for de øko-
nomisk bedststillede, er kommunale
besparelser i forskellige størrelsesorde-
ner, men med fælles mållinie i en utve-
tydig melding: Budgetterne skal stram-
mes med følge i kraftige velfærds-
beskæringer, som med uigennemsigtig
kraft slår ned på de frivillige aktiviteter,
der har prioriteret integration i et
stærkt multinationalt ghettoområde.
Her har politikere gang på gang ytret,
at integrationen er vejen frem mod et
fremtidens velfærd, og så udraderer de
redskaberne, som dette skal give basis
for: Sparer på skolerne, sparer på akti-
viteterne, sparer på pleje og omsorg og
sparer på livsglæden. Hvor Danmark
og danskerne er så økonomisk styrket
som ingensinde før. »Hvorfor?« spørg-
er man. »Kan de for sparerunderne an-
svarlige politikere da ikke spare sig selv
væk?«

Ungarsk parlør
Hvis man kommer til Ungarn og vil spise
den ret, som her blev serveret i Ladens Fol-
kekøkken, skal man bede om pörkölt –
beder man om gulyás (udtales gujas [med
langt a]) får man en kraftig oksekødssuppe
med kartoffeltern i.
Begge retter er lavet med rigeligt med pa-
prika og blev oprindeligt lavet af hyrderne
på den ungarske steppe (pusztaen), hvor
løg, kød og grøntsager simrede i flere timer
i jerngryden, der hang over bålet.
Gulyás laves med oksekød, medens pörkölt
også kan laves andre typer kød.



FLERE LYSSKY EKSISTENSER FÅR NYT LIV
MEN PLANETEN PLUTOS RISIKERER AT GLIDE UD I KULDEN

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

Når dette læses, har en international
astronomisk kongres taget stilling til,
hvorvidt Pluto fortsat skal betragtes
som en planet. Afgørelsen skulle fore-
ligge d. 24/8. Der er blevet sat spørgs-
mål ved Plutos status som planet, fordi
den er meget langt væk fra Solen, dens
bane ligger ikke i samme plan som de
øvrige planeters, og den er meget
elliptisk. Det tager Pluto 248 år at
komme rundt om Solen. For tiden er
den tættere på Solen end planeten
Neptun. Endvidere er Pluto meget lille.
Dens størrelse er faktisk mindre end 2⁄3
af Jordens Månes. I skrivende stund
forlød det, at kongressen ville nå frem
til den salomoniske løsning at udvide
definitionen på planeter. 

Dobbeltplanet
I denne tid øges vor viden om Pluto
ellers betragteligt. I 1978 blev man klar
over, at den har en måne, der endda er
mere end halvt så stor som Pluto.
Månens omløbstid er 61⁄3 døgn. Det
svarer til den tid, det tager for Pluto at
dreje om sin egen akse. Derfor tales
der nu også om en dobbeltplanet. Plu-
to fik i sin tid navn efter underverde-
nens gud, så den store måne fik natur-

ligt nok navnet Charon efter dødsrigets
færgemand, der sejlede de døde over
til dødsriget. 

Nix og Hydra
Sidste år blev det opdaget, at Pluto har
yderligere to måner hver med en dia-
meter på ca. 50 til 150 km. De har nu
fået navne. Den ene har fået navnet
Nix efter nattens gudinde. Hun hedder
faktisk Nyx (Nyks) i den græske myto-

logi, men det navn er allerede blevet
givet til en asteroide. Derfor er navnet
taget efter nattens gudinde i den
ægyptiske mytologi. Hydra kendes fra
den græske mytologi som et uhyre
med slangekrop og ni hoveder.

Ekstra udfordringer
I januar afsendte NASA rumsonden
New Horizons, der forventes fremme
ved Pluto og Charon i 2015 eller 2020.
Den er udrustet og indrettet til detalje-
rede undersøgelser af dobbeltplaneten,
så opdagelsen af Nix og Hydra gør
dens undersøgelser meget mere kom-
plicerede og udfordrende. Der vides
faktisk ikke særlig meget om Plutos og
Charons overflader, men det menes, at
de indeholder meget is, og der er flere
hundrede graders kulde. 

Inden bladet gik i tryk blev det den 24/8,
hvor det afsløredes, at Pluto nu er ude af pla-
netselskabet. Den er sammen med 2003UB
og Charon kommet i en ny kategori af
småplaneter. Her følger lidt baggrund derfor.

Den Internationale Astronomiske Union
(IAU) har i den forgangene uge arbejdet på at
definere, hvad der må karakteriseres som en
planet.
Pluto har altid været omdiskutteret, idet lege-
met rent teknisk set er en del af Kuiper-bæltet,
der er et stort bælte af asteorider og kometer,
som omkranser vort solsystem. Plutos bane
har som den eneste af de store legemers baner
omkring Solen en hældning i forhold til de
andre planeters bane, som altså alle næsten
ligger i ét plan rundt om Solen. IAU søgte
netop en klassificering af legemer som tydelig
adskiller måner, asteroider og planeter.
Dette er ikke en hel nem opgave, idet fx Jupi-
ters måne Io, minder meget om Jorden med
vulkansk aktivitet, og vores egen måne ligele-
des også må have haft et flydene indre for at

have kunne dannet det noget mørkere og nye-
re månesediment, som vi kan observere. Det-
te antyder, at det ikke er tilstrækkeligt at se
på opbygning af astronomsike legemer for at
kunne adskille dem. Yderligere kan det næv-
nes, at astroider (Ida) også er blevet observe-
ret med tilhørende sattelitlegeme (månen
Dactyl), og Jupiters måne Europa har en
overflade lavet af kilometertyk is.

Definitionen, som man nu er kommet frem
til, er dermed blevet baseret på helt andre
argumenter. En planet er defineret som
værende det legeme, der er det dominerende
(rent gravitationelt) i sin bane. Idet Plutos
orbitale bevægelse omkring Solen, skærer
Neptuns bane, er Pluto ikke det dominerende
objekt i sin bane, og dermed kan Pluto ikke
klassificeres som en planet længere. Plutos
status er dermed blevet degraderet til pla-
netoide (dværgplanet). Til gengæld er den så
prototypen derpå.

/Sebastian Adorján Dyhr
/Sami Al-beik

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14
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JOBJAGTEN HJÆLPER UNGE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET
KONTAKTSTEDET I GELLERUP TILBYDER UNGE MELLEM 15 OG 25 ÅR AT LEDE EFTER JOBS, SKRIVE

ANSØGNINGER OG KOMME I KONTAKT MED ARBEJDSGIVERNE

Af Sebastian Adorján Dyhr

JobJagtens Jobværksted holder åbent
hver mandag klokken 14-16 hos
Nyvirk Iværksættercenter – ved BaZar
Vest til venstre for hovedindgangen.

Her kan du:
• lære at skrive en ansøgning og lave

et CV og få læst din ansøgning,
inden du sender den.

• få hjælp til at finde virksomheder,
der er relevante for dig at kontakte. 

• få hjælp til at undersøge jobmulig-
heder eller uddannelsesmuligheder.

• få hjælp til at forberede en jobsam-
tale.

Mød en arbejdsgiver
Hver måned kommer der en arbejdsgi-
ver og fortæller, om hvad man laver
inden for hans/hendes fagområde. Ar-
bejdsgiveren kan samtidig fortælle,
hvilke muligheder du har, hvad du kan

tjene, hvad der kræves osv. Og måske
kan arbejdsgiveren via sit netværk
hjælpe med at finde et job til dig –
husk at de fleste jobs besættes via net-
værk og de fleste arbejdsgivere har et
stort netværk.

Kontakt evt. Helle Hansen på tlf.
29208978 eller Steffen Thomsen på tlf.
40350055 

KULTURDAG MED FUTTOG 
OG INDBLIK I LIVET I GELLERUP

OPERAFOREDRAG, MUSIKUNDERHOLDNING, FODBOLD OG GUIDE TOURS 
ER PÅ KULTURDAGSPROGRAMMET

af Helle Hansen

Lørdag den 16. september er Gellerup
Kulturdag. Her kommer til at foregå
masser af spændende ting rundt
omkring i området, som er med til at
præsenterer nogle af de mange tilbud,
som findes i Gellerup- og Toveshøjs-
området.
GLOBUS1 kommer til at danne ram-
men om en stor del af Kulturdagen,
som officielt bliver åbnet om formidda-
gen af borgmester Nicolai Wammen,
der samtidig indvier GLOBUS1’s nye
flagstang, som multiaktivitetshuset har
fået foræret af Brabrand Boligforening. 
Kulturdagen kommer til at bestå af
underholdning med musik, dans,
sport, turneringer, udsmykningsprojekt
i Beboerhuset Yggdrasil, byvandringer
udendørs caféarrangementer og meget
mere.
Indenfor i Globus1 er der planlagt for-
skellig underholdning med musik og
børnedansergrupper i løbet af dagen.
Derudover vil en lang række af de for-
skellige aktører i kulturdagen være til-
stede i GLOBUS1 med stande, der
oplyser og reklamerer for aktiviteter,
der foregår i Gellerup.

Spring på futtoget eller hør
opera 
Men GLOBUS1 er ikke det eneste
sted, hvor der kommer til at foregå
aktiviteter på Kulturdagen. For eksem-
pel er der også åbent hus i Livsværk-
stederne, Yggdrasil og Gellerup Kirke,
og hos fodboldklubben ACFC ved
Klubberne i Gellerup bliver der spillet
en lille fodboldturnering. 
Hele dagen vil der være mulighed for
at blive transporteret omkring i Gelle-
rup i Hammelbanens lille futtog, som
kører i rutefart rundt på stierne mellem
blokkene – eller man kan vælge at gå
med på en guidet tur rundt i Gellerup
sammen med frivillige fra Lokalarkivet,
der kan fortælle mange spændende hi-
storier om området.
Søndag eftermiddag er der som en lille
dessert til kulturdagen mulighed for
operainteresserede for at høre et
spændende musikforedrag om »Store
stemmer i det 20. århundrede« ved
Susanne Petersen fra Det Musikalske
Museum. Det foregår i GLOBUS1 kl.
15.00.

Stor opbakning
Der er en lang række lokale foreninger,
institutioner og aktiviteter i Gellerup-
området, som er gået sammen om at
arrangere Kulturdagen. Gellerup Fæl-
lesråd er med til at sponsere dagen
ligesom også Gellerup Community
Center på Gellerup Bibliotek bidrager
økonomisk. Naboskaberne er med til
at binde hele dagen sammen og holder
styr på alle aktiviteterne.
Arrangørerne ønsker med arrange-
mentet at give de mange forskellige
aktører i lokalområdet mulighed for at
præsentere sig selv og udbrede kend-
skabet til de eksisterende aktiviteter og
samtidig styrke kontakten på tværs af
nationaliteter.
Ved planlægningen og afviklingen af
kulturdagen spiller borgerinddragelse
en vigtig rolle. Med Kulturdagen for-
søger aktørerne, som beboere, for-
eninger og ansatte at arbejde sammen
for at få aktiviteterne op at stå. Det
styrker netværket og skaber et sam-
menhold, som vi alle fremover også
kan drage nytte af i andre sammen-
hænge.
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farverigt punktum for festivalens første
dag.

5000-6000 gæster
Lørdag lagde cirkusfestivalen ud med
lave et festligt optog med alle deltager-
ne i fetsivalen. Med start fra Bazar Vest
gik de 600 cirkusartisterne med musik
og akrobatik ned gennem Gellerup-
parken, så beboerne kunne nyde synet
fra altanerne.
Hele lørdagen blev der lavet et hav af
cirkusforestillinger i alle teltene. Flere
tusinde børn og voksne besøgte cir-

kuspladsen – og rig-
tig mange familier
tog turen fra resten
af Århus til Gellerup
for at opleve cirkus-
stemningen, for-
tæller cirkusdirektør
Joop Poelman, der
vurderer, at op mod
5-6.000 børn og
voksne besøgte cir-
kuspladsen i løbet af
festvalen.
Søndag stod i cir-
kusartisterne eget
tegn. Den dag blev

der i GLOBUS1 gennemført en lang
række cirkusworkshops for alle deltag-
erne, inden de pakkede deres haben-
gut sammen og rejste hver til sit.

Pia K’s venner
Efter festivalen var det en træt, våd,
men også meget glad cirkusdirektør,
der kunne konstaterede, at det havde
været en fed weekend. Alt klappede
næsten hundrede procent. Vejret holdt
sig – næsten, det regnede mest, da tel-
tene skulle pakkes ned, og de rigtigt

mange børn og voksne fik
sig en kanon god oplevelse
med cirkus midt i Gellerup.
»Det eneste negative var en
lille gruppe unge på 10-12
lokale knægte, som virkelig
trak tænder ud. De lavede
hele tiden ballade, og vi var
nødt til at være over dem
hele tiden«, fortæller Joop
Poelman lidt trist.
»Vi kalder dem Pia K’s ven-
ner, for med deres optræ-
den er de med til at be-

kræfte alle fordommene om de unge i
Gellerup. Vi savnede måske en smule
opbakning fra de mange lokale voksne
og forældrene, der var tilstede på cir-
kuspladsen, som så, at vi havde pro-
blemer med gruppen«, siger Joop Poel-
man, der dog også oplevede en stor
glæde hos masser af beboerne, som
takkede for cirkusfestivalen.
»Vi har helt klart kunne mærke, at
mange var påvirket af oplevelserne
med krigen i Libanon. Og jeg er også
overbevist om, at vi i Gellerup hen
over vinteren kommer til at mærke, at
der bliver noget at arbejde med. Det
venter os alle en stor opgave med at
hjælpe børnene med at komme over
oplevelserne. Ikke kun i Cirkus Tværs,
men også i mange andre sammen-
hænge i lokalområdet«, forudser cir-
kusdirektøren.
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STUUR STUUR NUMMER
TUSINDVIS AF SMÅ OG STORE TIL CIRKUSFESTIVAL I GELLERUP, 

HVOR 15 BØRNECIRKUSER FRA IND- OG UDLAND LAVEDE FANTASTISKE CIRKUSNUMRE

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe / Lars Bro

Gellerups eget internationale børne-
og ungdomscirkus Cirkus Tværs har i
sommer 20-årsfødselsdag. Det runde
jubilæum fejrede cirkuset ved at invite-
re 14 andre børnecirkuser med til en
børnecirkusfestival, der i august fandt
sted i Gellerup.
På fodboldbanen midt i Gelleruppark-
en skød farverige cirkustelte op af jord-
en som små paddehatte. Fire store tel-
te og en masse små dannede rammen
om de spændende cirkusforestillinger,
som de mange børn og deres forældre,
der besøgte cirkusfestivalspladsen,
kunne opleve i løbet af weekenden.

Over 600 børneartister var med til at
optræde, 350 af dem kom langsvejs fra
– de blev indkvarteret i Yggdrasil, på
Legepladsen, i Mudderekliren, på
Nordgårdskolen og i Nordgårdhallen.
En lille snes voksne frivillige sørgede
for, at de mange gæste fik noget at spi-
se i løbet af festivalen.

Balloner og fyrværkeri
Fredag formiddag og eftermiddag var
cirkuspladsen fyldt med børn fra en hel
masse børneinstitutioner, som kom for
at opleve klovnerier og gøgl. Om afte-
nen var det borgmester Nicolai Wam-
men, der lagde vejen forbi cirkusplads-

en, hvor han offi-
cielt bød velkom-
men, inden den
store cirkusvariete
sætte i gang. Bagef-
ter blev næsten
1000 hvide balloner
sendt til vejrs med
en hilsen til hele
Århus fra cirkus-
børnene i Gellerup. 
Vejret havde holdt
sig pænt hele fre-
dagen; men hen

under aftenen trak sorte skyer ind over
Gellerup, så cirkusdirektør Joop Poel-
man skyndte sig at fremrykke det store
ildshow, hvor de små artister svingede
og kastede rundt med ildfakler i fanta-
stiske jonglørnumre. Til allersidst be-
gyndte tunge dråber at falde fra himlen
– og så var det om at nå at få fut i det
fyrværkeriet, som med sine stjerner og
ildkugler var med til at sætte et flot og



KIVIK
ARRANGEMENTER EFTERÅRET 2006

Mandag den 4/9 kl. 19-21 –
Teaterforestilling Abrahams
døtre
»Teatertasken« viser stykket »Abra-
hams Døtre,« der handler om to religi-
oner, to kulturer og to mennesker. Om
nødvendigheden af at kende sin egen
historie, før man kan forstå den
andens. Efter forestillingen er der
paneldebat med skuespillerne Karen
Nielsen og Laura Kamis Wrang samt
kristne og muslimske kvinder. Læs
mere på www.kivik.dk og
www.teatertasken.dk.

Sted: Tousgårdsladen, Edwin
Rarhsvej 6 B, 8220 Brabrand

Pris: Gratis entré – mulighed for
at købe forfriskninger i pau-
sen

Alder: Fra 12 år og op

Torsdag den 7-9 kl. 15-17 –
Muhammedkrisen set fra Egyp-
ten
Den egyptiske billedkunstner og
ingeniør Magdy Shiha holder oplæg
om Muhammed-krisen, som han har
oplevet den fra gaderne i Alexandria,
Egypten. Efter oplægget er der debat
omkring bordet. Magdy Shiha er mus-
lim. Alle er velkomne. Arrangementet
foregår på engelsk. 

Sted: Økumenisk Center, Kløver-
marksvej 4, 8200 Århus N

Pris: Gratis entré

Fredag den 29-9 kl. 14-17 –
Reception
KIVIK byder velkommen til reception i
vores nye hjem på Det Økumeniske
Center. Vi serverer forfriskninger, gør
status oven på 5 års eksistens og præ-
senterer centrets aktuelle arbejde. Alle
er velkomne!

Sted: Økumenisk Center, Kløver-
marksvej 4, 8200 Århus N

3-5. november – Multietnisk
inspirationskonference
Taler, oplæg, erfaringsudveksling,
seminarer, gudstjenestefejring, fælles-
spisning m.m. Hvad kan danskere og
nydanskere få ud af at være sammen?
Læs hele programmet på
www.kivik.dk

Sted: Gellerup Kirke, Helli-
gåndskirken og Carmel
Missionshus

Pris: 300 kr. Familier max. 500
kr. Studerende 170 kr.

Tilmelding: Til info@tvaerkulturelt-
center.dk

Arrangører: Tværkulturelt Center,
KIVIK, Århus-kirker m.fl.

30. november - 4. december –
Dialogseminar i Leicester
20 unge muslimer og kristne i alderen
20-30 år får mulighed for at blive
inspireret af et fem dages seminar i
den multikulturelle by Leicester. Turen
vil give deltagerne et indblik i kristne
og muslimske forhold samt ideer til,
hvordan man kan få forskellige religio-
ner og kulturer til at fungere i samme
samfund. Erfaringerne fra rejsen skal
munde ud i forskellige aktiviteter pri-
mært i Århus. Programmet vil blive
lagt ud på www.kivik.dk, hvor tilmel-
ding også er mulig.

Pris: Egenbetaling udgør 1.500
kr.

Tilmelding: Senest 1. oktober til
kivik@kivik.dk

Arrangører: En række kirkelige orga-
nisationer samt Muslimer
i Dialog

Ω

KIVIK
Kløvermarksvej 4
8200 Århus N
Telefon: 86 25 17 25
E-post: kivik@kivik.dk
Hjemmeside: www.kivik.dk
Møder mellem islam og kristendom

10
SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006

11
SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006

BØRNE- OG VOKSENMARKED
SOM VANLIGT EN STOR SUCCES

af Jens Skriver

foto: Lars Eg

Det årlige børne- og voksenmarked ved Brugsen i Holm-
strup var en stor succes. Markedet var arrangeret af bu-
tiksrådet ved Brugsen, og der har aldrig været så mange
mennesker før. »Det er en ren fornøjelse«, erklærede de.
Anders Eg fortalte stolt, at han på kort tid havde solgt for
kr. 100. Der var hen ved 25 boder, og det var især børn,
der falbød legetøj, som dominerede. Legetøj var der i stor
mængde, så der gode muligheder for at komme af med
noget gammelt og få noget nyt med hjem. For de voksne
var der f.eks. bøger og alle former for husgeråd, og så
kunne der også købes en næsten ny cykel, hvis det var
det, man manglede. Til de mange besøgende blev der
bl.a. uddelt gratis ristet popkorn

REGISTRER BEBOERE, DER IKKE BETALER?
AARHUSBOLIG HAR SØGT OM AT OPRETTE EN SORT LISTE OVER SKYLDNERE OG VOLDSMÆND

af Jens Skriver

Bladet Boligen uddeles til folkevalgte
og ansatte i boligforeningerne. Her
kunne man før sommerferien læse, at
aarhusbolig ville oprette en sortliste
over uønskede beboere, der ikke beta-
ler deres husleje eller »forpester deres
naboers tilværelse med trusler og
vold«. Aarhusbolig består af Brabrand
Boligforening og fire andre boligfor-
eninger og disponerer over knap
22.000 lejligheder. Den er en selvstæn-
dig juridisk enhed med egen bestyrelse
m.v. Umiddelbart forekommer det ri-
meligt, hvis de andre beboere kunne
slippe for at betale for ødelagte lejlig-
heder og store huslejerestancer. Allige-
vel gik en del tanker gennem mit
hoved. Har sagen været drøftet i de
berørte boligforeninger, eller er beslut-
ningen suverænt truffet af aarhusbo-

lig? Vil det være de rette, som bliver
ramt? En professionel fallitrytter kan jo
rejse fra en ødelagt lejlighed med en
stor huslejerestance og tage de hårde
hvidevarer med for derefter at skaffe
sig en ny bolig i en andens navn. Helt
anderledes udsatte vil vel være lejere,
der på grund af en social begivenhed
ikke kan betale husleje, eller psykisk
syge, der har svært ved at begå sig.
Sagen har imidlertid i 11⁄2 år ligget i
datatilsynet, der har sendt sagen videre
til Socialministeriet.
Jeg har spurgt det nye medlem af fore-
ningsbestyrelsen, Keld Albrechtsen,
hvordan sagen står. Han svarer: »som
jeg har forstået sagens nuværende stil-
ling, så har Socialministeriet bestemt,
at det ikke er lovligt at registrere og
bruge disse oplysninger på tværs af

boligforeningerne.« Og han uddyber
sin forklaring: »Begrundelsen er jo den
enkle, at det ellers ville blive vanskeligt
at løse opgaven med tildeling af bolig-
er. Jeg er enig med Socialministeriet«,
siger Keld og fortsætter: »Den almene
sektor har et ansvar for at skaffe bolig
– og det må være nok, at man mister
retten til bolig i én boligforening.
Sagen kører vist videre til Registertilsy-
net, og det kunne jo nok være mest
fornuftigt, hvis aarhusbolig selv trak
ansøgningen tilbage«, mener Keld, der
slutter af med at sige, at han »er ret
sikker på, at sagen er løst, for Register-
tilsynet vil jo næppe kunne godkende
et register, som ikke lovligt kan bruges
til det ansøgte formål.«
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Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder

NEKROLOG:
TORSTEN ANDERSEN 1943-2006

I sommer har vi fået meddelelsen om,
at Skræppebladets tidligere redaktør
gennem mange år, Torsten Andersen,
er afgået ved døden.
Allerede nu er der vel en oplevelse af
at det allerede er mange år si-
den, vi mistede Torsten. For
hans sidste år var ulykkelige,
præget af en krise og nedtur,
som det trods flere forsøg aldrig
lykkedes at bremse.
Men Torsten står ikke desto
mindre i historien om Brabrand
Boligforening som en af de mest
flittige og aktive i beboerdemo-
kratiet nogen sinde. I ‘80-erne
og de tidlige ‘90-ere var han
utrættelig deltager i bestyrelser,
udvalg og bladets virksomhed.
Torsten begyndte i bestyrelsen
for afdeling 3, hvor han boede,
og via næstformandsposten
kom han derefter til Skræppens
redaktion og foreningsbestyrel-
sen. Senere blev han formand
for byggeudvalget og engageret
i tilblivelsen af det’ vi dengang
kaldte de nye afdelinger - 10,
11, 12, 14 og 15. Torsten var
imidlertid ikke kun et mødedyr;
i afdeling 4 kunne vi altid regne
med hans hjælp ved praktiske opgaver
såvel som hans støtte, når vores sager
nåede foreningsbestyrelsen. Torsten
har været sammen med undertegnede
på et utal af møder, kurser, kongresser
og repræsentative opgaver, og jeg kan

bevidne, at Torsten var en person, der i
den grad forstod at diskutere, skabe
opinion og forståelse, knytte kontakter
og få opsamlet viden og personkend-
skab, der senere viste sig til stor nytte.

Man kan få meget mere med sig hjem,
end der står på dagsordenen, hvis man
har talent for det, og det havde Tor-
sten. Han glemte heller ikke den poli-
tiske dimension.

Torsten havde også et usædvanlig godt
forhold til vores ansatte. Det kom til
udtryk, da boligforeningen holdt 40-
årsjubilæum i 1988. Torsten fik et bud-
get og rådighed over den hjælp, han

behøvede, og så stod han ellers
for tilrettelæggelse og gennem-
førelse af et stort heldagsarran-
gement. Foreningen lånte Fri-
heden og inviterede samtlige
beboere til fest. Der var busser
ud og hjem, underholdning og
levende musik for både de
yngre og ældre, og gratis forly-
stelser for børnene - og festfyr-
værkeri. Alt blev styret og
afviklet perfekt. Noget af en
bedrift og ikke noget, hvem
som helst havde turdet tage
ansvar for.
Skræppebladet var dengang
produceret med lavteknologi,
men redaktionen rådede over
kyndige kræfter, Torsten styre-
de et kollektiv af ildsjæle – og
bladet var allerede da et bebo-
erblad, man lagde mærke til
vidt og bredt.
Torsten var ikke en, der samle-
de meritter eller medaljer. Han
trådte til, hvor han så en opga-

ve og havde lyst til at gøre en forskel.
For boligbevægelsen og for sine ven-
ner. Det er den indsats gennem over
15 år, der fortjener at blive husket.

af Bo Sigismund
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BOGANMELDELSE
EN GAMMEL BOG OM DEN STORE KÆRLIGHED OG DEN STORE ULYKKE 

af Bo Nake

Man kan sidde en aften med en
god ven og tale om det gode og det
sande og også føle, at man har for-
stået disse begreber på den bedste
måde, men den næste dag går vi
måske ud i byen og handler, som
om den samtale aldrig havde fund-
et sted. For det var jo kun begreber,
og vores følelser vil måske noget
andet end det, som fornuften siger
os, er det rigtige.

Det er en sådan situation, der er
udgangspunkt for Abbed Prévosts be-
rømte kærlighedsroman Historien om
Chevalier des Griuex og Manon Les-
caut, eller blot Manon Lescaut, fra
1731. 
Chevalier des Grieux er en ung adels-
mand med store fremtidsudsigter. Han
har begivet sig hjemmefra for at be-
gynde på en kirkelig løbebane, men
som hans vogn skal skifte heste på en
kro, står den smukkeste unge pige
pludseligt for hans øjne. Han er 17 og
Manon 16, og det er kærlighed ved
første blik. Fra det øjeblik bliver Ma-
non hans skæbne, og skønt de begge
oplever den største kærlighedslykke og
den dybeste fornedrelse, vil Chevalier
des Griuex ikke andet end at være
sammen med Manon, for fra nu af er
hun meningen med hans liv. Manons
forældre vil sende hende i kloster, fordi
fornøjelser betyder for meget for hen-
de. De to beslutter sig med det samme
for at flygte til Paris. Kærligheden er så
uopsættelig, at de bliver mand og
kone, inden de er blevet gift, et skridt
som des Grieux senere fortryder. De
har et par lykkelige uger, indtil des
Grieux opdager, at selv om hans penge
er ved at være brugt op, savner de sta-
digt ikke noget. Ved et tilfælde opdag-
er des Grieux, at Manon har en elsker,
en rig, gammel mand i samme gade,
men det lykkes Manon at bortforklare
alt for sin forblændede tilbeder. Men
des Grieuxs fader har fået et praj af
rivalen, og des Grieux bliver bortført til

familiens gods. Des Grieux overvinder
sig selv til at glemme alt om Manon og
går i gang med et teologisk studium.
Det lover så godt, at alle spår ham en
strålende fremtid i kirken. Men da han
en dag holder en forelæsning for et
større publikum i Paris, er Manon
blandt tilhørerne. De mødes, hun ang-
rer, og han tilgiver. Han tvivler ikke
om, at Manons kærlighed til ham er
oprigtig; hendes problem er blot, at
hun ikke kan undvære luksus eller
adspredelse, selv om penge i sig selv
ikke betyder noget for hende. Hun er
uskyldig som et barn og lige så uan-
svarlig. De flytter sammen igen, og

skønt de lever hæderligt en tid, fører
modgang des Grieux ud på en kriminel
løbebane. Manons bror, en skidt fyr,
der er officer, lærer des Grieux at spille
falsk, og herefter går det støt nedad.
De planlægger bedragerier sammen
med Manon som lokkedue, og til sidst
ender de begge i fængsel. Des Grieux
bliver løsladt gennem sin faders indfly-
delse, mens Manon skal deporteres til
New Orleans. Den fortvivlede des Gri-
eux følger hende hele vejen, og da de
ankommer til Amerika, får de en ny
chance. Det unge par vinder respekt
for deres smukke væsen og gode
manerer, og langt fra den gamle ver-
dens fristelser blomstrer deres kærlig-

hed. De beslutter sig for endeligt at bli-
ve gift, men her følger et af de mange
omsving, romanen er berømt for, og
som gør handlingen så livlig. Som fan-
ge har Manon ikke råderet over sit eget
liv, og guvernøren har besluttet, at hun
skal giftes med hans nevø. Den rasen-
de des Grieux udfordrer nevøen til
duel, og da des Grieux tror, at han har
dræbt nevøen, må Manon og des Griex
flygte endnu en gang. Denne gang til
de engelske kolonier, men de mange
strabadser og manglen på proviant er
for meget for Manon, der dør i øde-
marken. Den fortvivlede des Grieux vil
dø på hendes grav, men bliver fundet
og ført tilbage til Frankrig. 
Det er som hjemkommet til Frankrig,
at han fortæller sin historie til en
velynder. Det, at vi hører historien fra
des Grieuxs egen mund, betyder, at
den bliver troværdig. Manons mangler
kan ikke skjules, men vi forstår ham,
når han fortæller os om hende. Og selv
om de begge er umoralske, har de kun
et motiv: deres kærlighed til hinanden.
Det er den, der fanger læseren, og får
ham til at forsone sig med dem. 

Med denne boganmeldelse siger Skræppe-
bladet velkommen til Bo Nake, der vil
præsentere jer for anmeldelser og beskri-
velser af forskellige bøger.

Vi håber, at I vil blive glade for dem, og
skulle I selv få lyst til at skrive om et
emne, der interesserer jer, og som kunne
formodes at ville interessere andre, modta-
ger vi altid gerne indlæg i elektronisk
form.



meget små indtægter og lave vores tra-
ditionelle arbejde. Da kloden allerede
med os få ved bordet miljømæssigt er
voldsomt overbelastet, og mennesker i
et antal meget større end os også vil
have plads ved bordet, så er det store
ord retfærdighed også på sin plads i en
større sammenhæng end blot mellem
os danske boligbrugere indbyrdes.

Det her handler om, hvorvidt flotte;
men tomme ord (retfærdighed, retten
til et værdigt liv, mangfoldighed, bære-
dygtighed osv.) skal tages alvorligt af
os mennesker nu eller fortsat blot
bruges som politiske floskler, mens
mennesker så fortsat i indbyrdes kamp
for at øge egne ressourcer (for os i
Danmark ud i det absurde) kan yde det

ypperste for at lægger den klode, alle
er afhængige af, øde.
Vi rige kan se det og må begynde at
danne front, for at den langsigtede
planlægning for bæredygtighed kan få
sin chance. Det må der være mange
mennesker i Danmark, der kan se, og
som vil være med på en mulig organi-
sering for det projekt. Så vil vores bolig
også falde på plads.

13 uger baner vej
Vejen til arbejdsmarkedet kan være
vanskelig, hvis man har anden etnisk
baggrund end dansk. Samtidig viser
alle erfaringer, at en plads på arbejds-
markedet er vejen til en bedre integra-
tion. Derfor søger Livsværkstederne nu
gennem et projekt for kvinder med
indvandrerbaggrund at støtte og ud-
vikle deres muligheder for praktik eller
ansættelse på danske arbejdspladser
gennem et opkvalificeringsforløb på i
alt 13 uger.

Livsværkstedernbe står bag
Livsværkstederne er et tilbud beståen-
de af Café Vita i City Vest og en gen-
brugsbutik og andre aktiviteter i Gelle-
rupområdet. KFUM´s Sociale Arbejde,
Gellerup Kirke og Brabrand Boligfor-
ening står bag den selvejende institu-
tion.

Teori på kurset
Projektdeltagerne skal i de 9 ugers teo-
ri bl.a. arbejde med emner som:
Dansk og regning
Brug af computer
Samfundsforståelse
Hvordan fungerer arbejdsmarkedet
At skrive en ansøgning
Besøg fra og på virksomheder

Pratikdel i 4 uger
De 4 ugers praktik kan omfatte køk-
kenarbejde, rengøring, salgsarbejde og
andre beskæftigelser efter deltagernes
ønsker og kvalifikationer. Praktik kan

foregå på Livsværkstederne eller på
andre virksomheder.

Kvinderne afklares
Projektets formål er i lige så høj grad
som undervisningen, at støtte kvinder-
ne i en afklaring af deres personlige
ressourcer, således at de får en selvfor-
ståelse og et selvværd, der forbedrer
deres muligheder på arbejdsmarkedet.

Mindst 50 kvinder hjælpes
Livsværkstederne i Gellerup har med
en bevilling på 1,5 mio fra EU’s Social-
fond fået mulighed for at gennemføre
projektet, og det er målsætningen, at
minimum 50 indvandrerkvinder skal
gennemgå det opkvalificeringsforløb
både fælles og individuelt tilpasset,
som projektet tilbyder.

Projektholder er Mari Saigusa Nielsen,
der tidligere har arbejdet i Gellerup-
området som projektkoordinator og i
pigerådgivningen. Mari kommer fra
Japan og er dansk gift.

Kender det selv
»Jeg har selv oplevet barriererne ved at
søge job i Danmark, som kvinde med
anden etnisk baggrund end dansk, og
de erfaringer vil jeg bruge i arbejdet,«
siger Mari Saigusa Nielsen, der er
cand. mag. fra Aarhus Universitet i
nordisk sprog og litteratur, med spe-
ciale i interkulturel kommunikation. 

Kogebog med historier
Som en del af projektet skal de kvin-
der, som har interesse for, det arbejde
med livshistorier. Det er målet, at pro-
jektet efter afslutningen af i alt 4 hold i
sommeren 2007 udgiver en »Kogebog«
som både vil handle om mad og men-
nesker. Livsværkstedernes leder Verner
Karkov ser dette delprojekt som en
væsentlig del af erfaringsformidlingen.
»»Kogebogen« vil komme til at beskri-
ve en række projektdeltageres situa-
tion med forskellige vinkler på deres
tilværelse, problemer, drømme og håb
for en fremtid i Danmark. Og hvad
maden angår, en ret fra deres hjem-
land som eksponent for det multikul-
turelle,« siger Verner Karkov.

Projektet skal gennemføre 4 opkvalifi-
ceringsforløb i projektperioden på 12
måneder fra august 2006 – juli 2007.
Den 22. juni 2007 afholdes en afslut-
tende event i Gellerup med en præ-
sentation af »Kogebogen« og projekt-
ets erfaringer i det hele taget.

Det første pilothold startede deres
opkvalificeringsforløb den 14. august
2006.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte
Leder Verner Karkov,
Livsværkstederne, telefon 86 25 95 99,
mobil 21 73 40 34.
Projektholder Mari Saigusa Nielsen,
mobil 29 67 89 37.

KVINDER PÅ PILOTHOLD OM LIVET
NYT PROJEKT SKAL OPKVALIFICERE KVINDER. STØTTE KOMMER FRA EU’S SOCIALFOND. 

LIVSVÆRKSTEDERNE ER MADMOR.

af Sebastian Adorján Dyhr
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EN RETFÆRDIG BOLIGPOLITIK
BESTYRELSEN I BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING HAR FREMLAGT ET DEBATOPLÆG 
OM INTERN FÆLLES STYRKE OG FASTHOLDELSE AF INDBETALINGER (PÅ UDLØBNE LÅN!) 

I SEKTOREN… SÅ LAD OS BEGYNDE…

af Herman Nielsen

Baggrunden for oplægget er umindeli-
ge tiders laden stå til internt i sektoren
med begunstigelse af gamle medlem-
mer frem for primært unge familier
med boligbehov, hvis varetagelse kun-
ne hjælpe dem, fremme sektoren og
vores anseelse.

Hertil er de seneste år kommet et fol-
ketingsflertals forsøg på at ødelægge
vores sektor ved at muliggøre salg af
boliger og inddrage de midler, som
sektoren som hjælp til god bolig i et
velfærdssamfund skulle (prøve at) kla-
re sine mange opgaver med. For nær-
værende taler vi om 8 mia. kr. og yder-
ligere det dobbelte de næste tiår.

Oplægget
Jeg ser det på denne, dobbelte måde:
a. På egne præmisser fint til det frem-

ragende.
b. Men egne præmisser holder ikke.

Ad a. På egne præmisser er det
fremragende
Vi skal fremover (prøve at) fastholde
egne indbetalinger i den almene sektor
for at blive selvbærende og klare vores
store og samfundsmæssigt vigtige
opgaver, som er :

- skaffe billige og gode boliger, der
også kan og skal vedligeholdes

- gøde for socialt engagement og hjælp
- initiere basalt demokrati

Det er store ord, men det er reelt disse
ærinder, vi er ude i, og som vi skal
nærme os andre mennesker med.
Det accepteres i oplægget at opgive
den enkelte afdelings egenøkonomi
(indtægter og udgifter skal ikke længe-
re balancere lokalt) til fordel for en
mere omfattende, indbyrdes ligestilling
i sektoren.
Det burde som den selvfølgeligste sag
af verden kunne blive sådan, men det
kan det næppe.

Ad b. Men egne præmisser
holder ikke
Vi har at gøre med en regering, der vil
ødelægge den almene sektor helt til
nedlæggelse. Sådan skal salgsforsøget
forstås. Liberalisterne vil have marked
og alles kamp mod alle, og de konser-
vative eksisterer ikke mere som en elite
af socialt engagerede og privilegerede
traditionalister, der som den selvfølge-
ligste sag af verden vil hjælpe vanske-
ligt stillede, men som opkomlinge. Vi
er yderligere i den prekære situation, at
støttepartiets sociale engagement, der
på den ene side entydigt glider sam-
men med regeringens forsøg på at
reducere den politiske midter- og ven-
streside, som er vores traditionelle og
skrumpende støtter, på den anden side
også er forbundet med manglende for-
ståelse for mange af vore beboeres
(flygtninge og indvandrere) problemer.

Når vi har forhutlede områder med
problemer, er det vand på regeringens
mølle. Kan noget få etniske over- og
undertoner, er regering og støtteparti
på fremmarch. Det er de barske reali-
teter i dagens Danmark. 
Hvorfor skulle et folketingsflertal und-
lade at tage flere penge ud over de 8
mia. kr. i sektoren, når vi yderligere
siger, at vi vil prøve på at forhindre det
for at styrke en sektor, det er imod?
Der er meget ønskedrøm i denne nai-
vitet.

Mit bud på forståelse 
Oplægget er selvfølgelig lavet af de
velstillede ansatte i vores sektor. Det
bærer oplægget meget præg af helt til
overvejelse om, hvad der er egen inter-
esse og hvad sag. Vi beboere indbydes
pludselig til »en frugtbar debat om
mere retfærdige fonde« (s.2), hvor det
er »meget vigtigt med en grundig og
kvalificeret drøftelse af de mange pro-
blemstillinger« (s.8). Efter som beboere
i årtier at være blevet marginaliseret til
passive tilhørere til egne anliggender
og for egne midler, så skulle det plud-
selig nu, hvor de helt store og uover-
skuelige problemstillinger er på bordet,
være muligt i større forsamlinger at
diskutere og senere lade sig binde af
langsigtede, fælles perspektiver frem
for kortsigtet tildeling af latterlige pre-
stigegoder? 
Det er for naivt til at kunne tages
alvorligt. Altså forbliver det forsøget på
at forstå vores situation ud fra bolig, og
hvad der ellers er – eller bør være –
vigtigt for os.
I en dansk sammenhæng er det rigtigt,
som fremlagt i BL-oplægget, at de rige
aktuelt ud fra bolig men også ellers får
mere og betalt af de (relativt) fattige,
der dermed får et meget dystert frem-
tidsperspektiv. Det er en villet politik,
som også gør sig gældende internatio-
nalt, hvor vi relativt fattige i Danmark
så igen blot hører til de (meget) rige.
Vi må erkende, at vi er dem, der poli-
tisk accepterer en socialminister, der
priser ulighed, og som for at bevare sin
ministerløn trækker udsagnet tilbage,
når statsministeren, som vi jo også
accepterer, forlanger, at sådan noget
siger man ikke højt
Som danskere rider vi med på verdens
højeste boligforbrug (60m2 pr. person) i
en fremragende standard. Boligpro-
blemet er for os for længst klaret, så
andre vigtige emner burde få plads og
ressourcer.
Vi rige, som globalt er relativt få, har
omkring 15 gange så meget til rådig-
hed som de fattige, der kan knokle for
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Åbent brev til Århus Byråd:

Giv Klubberne i Gellerup 
frit lejde
Fritids- og ungdomsklubben KiG, der
ligger midt i Gellerupparken, spiller en
afgørende rolle for, at boligområdet
også i fremtiden kommer til at opleve
en positiv udvikling. Og krigen i Li-
banon har ikke gjort klubbens betyd-
ning mindre vigtig, når børnene og de
unge i Gellerup i den kommende tid
skal bearbejde sommerens forfærdelige
oplevelser. 
Hele lokalområdet opfordrer byrådet
til at frede institutionen i forbindelse
med de kommende spareplaner: Lad
Klubberne i Gellerup bestå.

Klubberne i Gellerup, KiG, er ikke
nogen almindelig børne- og ungdoms-
klub; den er i ordets mest positive
betydning en institution i Gellerup.
Her kommer de unge, som er med-
lemmer, men også masser af voksne og
mange forskellige foreninger har deres
naturlige gang i huset – og i kælder-
etagen huses en af Gellerupparkens
mest velfungerende idrætsforeninger;
fodboldklubben ACFC. 
Ingen hverken ung eller gammel går
forgæves, hvis der er brug for en snak
eller et råd i en hverdag, som for
mange i Gellerup ofte byder på masser
af udfordringer og svære spørgsmål.
Over en kop kaffe giver medarbejderne
i KiG sig altid tid til at lytte og komme
med råd. Og mange problemer bliver
løst eller hjulpet på vej, inden de når at
vokse sig store.
KiG har gennem mange år været hele
omdrejningspunktet i en lang række af
de mange boligsociale aktiviteter, som
finder sted i Gellerup både i forbindel-
se med sommer-, efterår- og vinterferi-
en. 
Her er alle områdets børn og unge vel-
komne til at deltage. Og at det er en
succes, er tydeligt for enhver, som
besøger KiG i sommerferien, hvor
hundredvis af børn deltager i de
ugentlige Store Legedage, og mindst
ligeså mange unge fra hele bydelen er
med til at spille den traditionsrige Gel-
lerup Cup-fodboldturnering, som i år
bliver holdt for syvende sommer i
træk.
KiG er også vært for de mange hygge-
lige grillfester, der hen over sommeren

bliver arrangeret i Gellerup – og her er
en kæmpe stab af frivillige unge og
voksne hver gang med til at sørge for,
at op mod 500 børn og voksne bliver
bespist og får en hyggelig aften sam-
men.
Og skal der sættes nye initiativer i
gang eller laves nye indsatser i Gelle-
rupområdet er KiG altid en vigtig spil-
ler at have med på holdet – fordi klub-
berne har et netværk, som er altaf-
gørende for at nå ud til alle i det lille
samfund i Gellerup.
Klubberne i Gellerup er med leder
Anders Glahn og hele hans korps af
medarbejdere med både dansk og
anden etnisk baggrund altid klar på at
være med til at gøre Gellerup til et
godt sted af bo for både børn og voks-
ne, hvad enten det handler om at være
medarrangør af en oprydningsdag, en
kulturfestival eller at være hjemsted for
en somalisk familiehøjskole. Og hver
dag bliver Dannebrog hejst til vejrs på
Al Montezahen i klubbens høje, flotte
flagstang, som Rotary forærede KiG
sidste sommer. 
Denne sommer er Klubberne i Gel-
lerup også blevet et helle-sted for de
mange hjemvendte palæstinensere og
libanesere, som i deres sommerferie
blev fanget i krigen i Libanon. Her
nåede mange af børnene og deres
forældre desværre at opleve en masse
forfærdelig ting, som de nu er vendt
hjem med i kufferten. Men her har
KiG allerede været en stor hjælp for de
mange, som er kommet til klubben for
at støtte til at komme videre. Helt
naturligt har det været i KiG, der har
været holdt møder for at orientere
forældrene om, hvordan de bedst kan
hjælpe deres børn. Og for at hjælpe de
mange arabiske kvinder til nemmere at
komme igennem denne svære periode,
har KiG helt selvfølgeligt stillet sine
lokaler til rådighed for kvinderne hver
fredag aften, så de kan mødes og snak-
ke og støtte hinanden.
Som repræsentanter for borgerne i
Gellerupparken skal vi hermed på det
kraftigste opfordre Århus Kommune til
at frede Klubberne i Gellerup i forhold
til forslaget i prioriteringskataloget, der
handler om at omdanne klubber til
SFO’er. 
KiG er vigtig for Gellerup og borgerne
i Gellerup. Vi frygter, at et af de flotte-
ste eksempler på vellykket integra-

tionsarbejde skal gå tabt - og bringe
hele boligområdet ud i et tomrum og
dødvande, hvor den igangværende po-
sitive proces så vil gå i stå.

Venlig hilsen
Gellerup Fællesråd

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse, 
Brabrand Boligforening
Fodboldklubben ACFC

Somali Community
Idrætsforeningen InterFemina

Arabisk Kulturforening
Brabrand Ungdom- og Kulturforening

Multikulturelforening
Al Nour Ungdomsforening

Renovering i afdeling III eller
hvad?
Kære formand tak for dit brev til mig.
Jeg er ked af at høre, at du har været
sygemeldt fra bestyrelsesarbejdet i
næsten 3 måneder, men en bestyrelse
består da ikke kun af en formand –
men af flere medlemmer – én af dem
må da være ansvarlige for bestyrelses-
arbejdet, når du er sygemeldt. Det ville
have været passende, at én fra besty-
relsen havde svaret på mit indlæg – og
hvis ikke nogen fra bestyrelsen magter
den opgave – så findes der i Brabrand
Boligforening en administration med
både en afdelingssekretær og en in-
spektør, som kunne hjælpe med at
besvare på mit indlæg.

Jeg vil til sidst ønske dig god bedring
formand og ser frem til et svar – eller i
det mindste en kommentar om, hvor-
ledes sagen står snarest.

Jonna Sørensen
Karensvej 29
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ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I EFTERÅRET 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 FOR DE AFDELINGER, 
DER KUN HAR BUDGET TIL GODKENDELSE PÅ DAGSORDENEN OM EFTERÅRET:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2007 til godkendelse
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

DENNE DAGSORDEN GÆLDER FOR FØLGENDE AFDELINGER
Afdeling V, Toveshøj torsdag, den 7. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
Afdeling VI, Holmstrup tirsdag, den 12. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER, 
DER OGSÅ HAR VALG TIL AFDELINGSBESTYRELSEN M.M. OM EFTERÅRET:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2007 til godkendelse og årsregnskab for 2005 til forelæggelse
4. Evt. forslag 
5. Valg:

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

6. Eventuelt

DENNE DAGSORDEN GÆLDER FOR FØLGENDE AFDELINGER:
Afdeling I, Hans Brogesparken mandag, den 4. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling II, Søvangen tirsdag, den 5. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling III, Skovgårdsparken torsdag, den 7. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling IV, Gellerupparken onsdag, den 6. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler 
Afdeling VII, Hasselhøj/afdeling XV, Hasselengen (årsregnskab 2005 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)

torsdag, den 14. september kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus
Afdeling VIII, Drejergården onsdag den 6. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
Afdeling X, Rødlundparken tirsdag, den 5. september kl. 19.00 i Næshøjcentret
Afdeling XI, Odinsgården torsdag, den 7. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling XII, Thorsbjerg mandag, den 4. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling XIV, Borum mandag, den 11. september kl. 17.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVI, Voldbækhave tirsdag, den 12. september kl. 16.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVII, Højriisparken mandag, den 11. september kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling XVIII, Lyngby mandag, den 11. september kl. 15.00 i afdelingens fællesrum
Afdeling XIX, Bronzealdervænget mandag, den 11. september kl. 19.00 i afdelingen
Afdeling XXI, Hasselager torsdag, den 7. september kl. 19.00 i fælleshuset Skovhøj 225
Afdeling XXII, Sonnesgården (årsregnskab 2005 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)

tirsdag, den 12. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIII, Skovhøj onsdag, den 13. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIV, Skovhøj onsdag, den 6. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Ikke bolighavende medlemmer torsdag, den 14. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler

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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5 - Toveshøj

4 - Gellerupparken

VIL DU I KONTAKT MED AFDELINGENS FORMAND?

Formand for afdeling V, Toveshøj,
Susanne Petersen har flg. telefonnum-
mer: 31 15 72 71. Telefontid: Mandag.
onsdag. fredag fra kl. 9.00-10.00. Tors-
dag fra kl. 17-18. Telefonen er lukket

på alle søn- og helligdage samt i ferier
efter nærmere advisering i Skræppe-
bladet. Med venlig hilsen

Susanne Petersen
Afdelingsformand. Afdeling V. Toveshøj

KONTAKTOPLYSNING

FORSLAG OM DØRTELEFONER TIL ALLE OPGANGE. YGGDRASIL TIL AFSTEMNING. 
NYE MEDLEMMER  AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERLYSES

af Helle Hansen

Beboerne i Gellerupparken kan til
næste år se frem til en mindre husle-
jestigning. I det budget, som afdelings-
bestyrelsen fremlægger, er den varslet
til 2,84 procent svarende til en stigning
på 13,06 kroner pr. kvadratmeter om
året. Det betyder en stigning på mel-
lem 110 og 140 kroner om måneden i
de store lejligheder.
Budgettet med den varslede stigning
fremlægges af afdelingsbestyrelsen for
beboerne på beboermødet onsdag den
6. september.
På samme beboermøde stiller afde-
lingsbestyrelsen et forslag om, at op-
gangene i Gellerup skal udstyres med
dørtelefoner, så det fremover kun bli-
ver beboerne i de enkelte opgange, der
kan låse sig ind i opgangene, mens
gæster skal kalde op på en dørtelefon.
På Toveshøj har beboerne haft dørtele-
foner de sidste par år, og det har resul-
teret i, at opgangene er blevet meget
pænere, da den låste opgangsdør for-
hindrer, at fremmede kommer ind og
sviner.
Afdelingsbestyrelsen ønsker også at
give beboerne i Gellerup mulighed for
at vælge dørtelefoner. Og da alle
opgangene i afdelingen samtidig skal
males og sættes i stand, vil dørtelefo-
ner kunne være med til at holde alle
opgangene pænere. Prisen for dørtele-
foner bliver en huslejestigning på ca.
115 kroner om måneden i fem år - så

er dørtelefonerne betalt, og huslejen
sættes ned igen.
Som alternativ stiller afdelingsbestyrel-
sen også et forslag om kun at installere
dørtelefoner i to blokke – en høj og lav
– som forsøg i et år, så man på bag-
grund af erfaringerne næste år kan
beslutte om resten af afdelingen skal
have dørtelefoner. Forsøget med dørte-
lefoner i to blokke kommer til at koste
ca. 20 kroner i huslejestigning om året
i fem år. 

Yggdrasil for alle beboere
Afdelingsbestyrelsen stiller desuden et
forslag om, at lokalefordelingen og den
daglige administration af Yggdrasil til-
bagegår til afdelingsbestyrelsen.
Baggrunden for forslaget er, at dette
ansvar på et beboermødet i maj 1998
blev overdraget til Multikulturel Fore-
ning. I de senere år har beboerhuset
ikke fungeret optimalt som et aktivt
beboerhus for alle beboere. Men i for-
bindelse med at naboskaberne ved års-
skiftet flyttede ind i Yggdrasil er der
begyndt at komme en lang række nye
foreninger og aktiviteter ind i huset.
Derfor ønsker afdelingsbestyrelsen, at
ansvaret for lokalefordelingen og den
daglige administration gives tilbage til
afdelingsbestyrelsen, som så i samar-
bejde med naboskaberne og et nedsat
brugerråd fremover skal varetage
beboernes interesser Yggdrasil.

Nye medlemmer
På beboermødet skal der også vælges
medlemmer til afdelingsbestyrelsen,
hvor cirka halvdelen af medlemmerne
er på valg hvert år. Beboere, der er
interesseret i at være med til at påvirke
og bestemme udviklingen i boligafde-
lingen, opfordres til at stille op til valg-
et.
På beboermødet den 6. september skal
der vælges 10 medlemmer til afde-
lingsbestyrelsen.
At sidde i afdelingsbestyrelsen i Gel-
lerupparken er et spændende frivilligt
hverv, som indebærer en masse
spændende opgaver, som rækker fra at
være med til at bestemme farverne på
skraldespande og opgange til at arran-
gere fester for beboerne og være med
til at præge de boligsociale indsatser i
området, der er Danmarks største
boligafdeling med 1776 lejemål og over
6.000 beboere.
Afdelingsbestyrelsen, der er på 15
medlemmer, holder møde den første
onsdag i hver måned. Derudover er
der en række underudvalg, for eksem-
pel boligteknisk, økonomi, aktivitet og
it-udvalg, som også holder møder hver
måned. Så der er nok af spændende
udfordringer at gå i gang med for at
gøre Gellerup til et bedre sted at bo.

LILLE HUSLEJESTIGNING I GELLERUP

AFDELINGERNEd

d

18
SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006

CAFÉ, MAD OG VANDRETURE

af Beboerhusudvalget

Beboerhuset, Birgittevej 1 A, holder
søndagscafé søndag d. 17. sept.
kl. 14.00 til 16.30, alle beboere med
familie er velkomne.

Madholdet
Der er møde med de personer, der har
meldt sig til at lave mad. Mødet er
onsdag d. 6. sept. kl. 18.00. Andre,
som er interesserede, kan bare møde
op.

Vandreturene fortsætter
Vi møder op hver mandag kl. 18.30.
også på Birgittevej. En trofast mindre
skare af »glade vandrere« har trodset
det våde eller mindre våde vejr. Også
det aldeles skønne vejr har lokket til
traveturen. Vi drikker kaffe efter endt
tur og får os en god »snak«.

Med venlig hilsen og på gensyn

NYT FRA SØVANGEN

2 - Søvamgen

KUNNE NOGEN MON HØRE TALEN?

af Peter Kjellerup Hansen

Atter i år blev Skt. Hans-arrangemen-
tet afviklet i det mest strålende solskin.
Det afspejlede sig også i, at over 100
deltagere var mødt frem såvel voksne
som børn. Traditionen tro blev  Holger
Drachmanns »Midsommervise« af-
sunget. Heksen blev behørigt afsendt
til Bloksbjerg iført klude, som sikkert

selv Kirkens Korshær havde frabedt sig
at modtage. 
I år ville man også gentage traditionen
med båltale. Det forløb som sidste år
med båltale solo, akkompagneret af en
masse privatsnak i kredsen, så kun de
allernærmeststående kunne høre de
bevingede ord, og få noget ud af dens

indhold. Netop det problem leder tan-
ken hen mod, at afdelingsbestyrelsen
anskaffer sig et par store højtalere og
en mikrofon til lejligheden. Så kunne
alle de, som sad indendøre for nedrul-
lede gardiner og så VM-fodbold på TV,
også få udbytte af den til lejligheden
holdte båltale.

SKT. HANS I »SØVANGEN«

LOPPEMARKED, SOMMERUDFLUGT OG BANKO.

af bestyrelsen

Den 10. juni holdt vil loppemarked,
hvor der var godt mødt op, og det var
en hyggelig dag med mange gode ting
og meget godt vejr. 

Og den 21. juni var vi på sommerud-
flugt til Ebel-toft Zoo. Vi kørte i bus. Vi
tog af sted klokken 12 og var hjemme
igen klokken 18, og det var en sjov og
god tur.

NB: Husk at vi starter banko den 1.
tirsdag i oktober. Vi håber at mange vil
møde op.

SØVANGENS PENSIONISTKLUB



AFDELINGSBESTYRELSEN FORESLÅR, AT BEBOERNE VEDTAGER NYE RETNINGSLINER 
FOR VEDLIGEHOLDELSE AF LEJLIGHEDERNE 

af Helle Hansen

På beboermødet i Gellerupparken ons-
dag den 6. september stiller afdelings-
bestyrelsen et forslag om, at afdelingen
fremover skal vedligeholde lejligheder-
ne efter B-ordningen. 
Det betyder, at beboerne, når der er
penge på vedligeholdelseskontoen,
kan vælge at afhøvle gulvene, hvidte,
male eller tapetsere deres lejligheder.
Det er beboeren selv, der skal sørge
for, at udføre vedligeholdelsen, det vil
sige, at enten maler lejeren selv – eller
også betaler lejeren en professionel
maler for at gøre det. Med dokumenta-
tion for udgifterne kan lejeren få
beløbet refunderet hos boligforening-
en, når der er dækning for det på kon-
toen.
Hvis beboerne i Gellerupparken ved-
tager at overgå til B-ordningen, så vil
de hver måned på huslejeopkrævning-
en kunne se, hvor mange penge der
står på deres vedligeholdelseskonto.
Hvis en bolig opsiges, så kan beboeren
ikke længere disponere over vedlige-

holdelseskontoen. Til gengæld skal lej-
ligheden ikke istandsættes ved fraflyt-
ning - med mindre den er direkte mis-
ligholdt. Lejligheden afleveres derimod
til den nye lejer sammen med de
penge, der står på vedligeholdelses-
kontoen – og så kan den nye lejer
bestemme, hvilke farver der skal på
væggene.
I Brabrand Boligforening har en lang
række afdelingerne allerede i mange år
haft B-ordningen.
Afdelingsbestyrelsen mener, at bebo-
erne i Gellerupparken også vil være
bedre til at holde deres lejligheder pæ-
ne med en B-ordning – og det vil også
hæve standarden på lejlighederne, at
de af og til bliver malet.

Lille huslejestigning - 
stor vedligeholdelseskonto
Det er et lidt større regnestykke at
finde ud af, hvad beboerne i Gellerup-
parken får ud af at vælge B-ordningen.

I første omgang kommer det nemlig til
at betyde en mindre huslejestigning på
ca. 32 kroner om måned for en tre-
værelset lejlighed på 100 kvadratmeter.
Men samme måned vil beboeren kom-
me til at råde over et beløb på 168 kro-
ner på vedligeholdelseskontoen til at
sætte lejligheden i stand med. 
Årsagen til, at beboerne kan komme til
at opleve at få flere penge ind på kon-
toen ind, end de betaler, er, at afdel-
ingen ved en overgang til B-ordningen
vil spare en masse penge for forskellige
vedligeholdelseskonti.
På konto 115.425 spares der i alt 2,2
millioner kroner og på konto 121.000
spares der i alt 600.000 kroner. Det
svarer en samlet besparelse på 2,8 mil-
lioner kroner i Gellerupparken, som
beboerne fremover selv kan bruge til at
sætte lejligheder i stand for.

GELLERUPPARKEN SKAL VÆLGE MELLEM A OG B

er ikke en del af Danmark. Men i aften
står vi samlet her med mange forskelli-
ge etniske baggrunde og fejrer en ær-
kedansk gammel tradition. Og vi må
insistere på, at området er for alle,«
sagde Rabih Azad-Ahmed, der også
roste områdets mange engagerede be-
boere, der er med til at tage ansvar for
området.
Han sluttede af med at citere Holger
Drachmans Midsommervise: »Vi vil
fred her til lands Sankte Hans Sankte
Hans, den kan findes, hvor hjerterne
aldrig bliver tvivlende kolde«.   

AFDELINGERNEd
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4 - Gellerupparken4 - Gellerupparken

OM KORT TID GÅR MALINGEN AF OPGANGENE I GELLERUP I GANG 
– BEBOERNE KAN SELV VÆRE MED TIL AT VÆLGE FARVEN I DERES OPGANG

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe

Det er ved at være 15 år siden, at
opgangene i Gellerup sidst så en ma-
lerbørste, og det kan ses mange steder.
Men nu er det tid til, at alle opgangene
skal males igen – en stor opgave, da
der i alt er 115 opgange i Gellerup, så
hele projektet kommer til at løbe over
det næste halvandet års tid.
Et opgangsmalingsudvalg under afde-
lingsbestyrelsen har sammen med et
par arkitekter fundet frem til fire for-
skellige farvekombinationer, som op-
gangene kan males i. Det er kombina-
tioner af rød, gul, grøn og blå.
De valgte farvekombinationer er for
øjeblikket ved at blive malet i prøveop-
gangene på Bentesvej 1-7. Her kan
interesserede beboere om kort tid se
farverne malet på væggene fra stuen til
første etage. 
Opgangen kan stemme om farven 
Når malerarbejdet skal til at sættes i

gang for alvor, vil beboerne blive invi-
teret til at være med til at bestemme,
hvilke farver der skal males på vægge-
ne i deres opgang. 
Det foregår ved, at det bliver smidt et
brev fra Driften ind ad døren til bebo-
erne i de blokke, som står for tur til at
skulle have malet opgange. Beboerne
får derefter cirka en uges tid til at gå op
og bese prøveopgangene på Bentesvej
og vælge den farve, de bedst kan lide,
og måske også diskutere farvevalget
med naboen eller overboen.
Stemmesedlen med beboerens far-
veønske skal derefter afleveres til Drif-
ten, som sammen med afdelingsbesty-
relsens opgangsmalingsudvalg tæller
stemmerne sammen. Er der dødt løb
om en farve i en opgang, er det med-
lemmer fra afdelingsbestyrelsen, der
ved lodtrækning er med til at afgøre,
hvilken farve der skal males med.

BEBOERNE SKAL STEMME OM FARVER

HEKSEN FLØJ, SENDT AF STED FRA GELLERUP
BÅLTALE, MIDSOMMERSANG, SNOBRØD OG BAGEKARTOFLER 

TIL SANKT HANS-FEST FOR BØRN OG VOKSNE

af Helle Hansen

Næsten 300 børn og et halvt hundrede
voksne deltog i årets Sankt Hans-fest i
Gellerup, hvor heksen blev sendt til
Bloksbjerg på sin kost fra bålpladsen
neden for Kælkebakken.
Afdelingsbestyrelsen bød på snobrøds-
og kartoffelbagning hen over en stribe
grillkul, som der var gravet hul til. Sno-
brødsdejen, som kom fra bageren i
Bazar Vest, var en stor succes og gav
masser af dejlige snobrød, der smagte
godt med syltetøj i.
Klokken lidt i 9 blev der sat fut i bålet,
og snart slikkede flammerne op ad

heksen, der både kastede rød, blå og
grøn røg, da hun futtede af på sin kost.

Båltale og sang
Årets båltale blev holdt af Rabih Azad-
Ahmed, der er formand for Multikul-
turel Forening. 
Han kom blandt ind på den indvand-
rerfjendske demonstration to uger for-
inden.
Siad (Stop Islamiseringen af Danmark)
hævdede, at når man er i Gellerup,
hvor der bor mange muslimer, så
gælder Grundloven ikke, og området



EN MIDSOMMERAFTEN
KORT BÅLTALE MED INDHOLD

af Jens Skriver

foto: Lars Eg

Vejret viste sig fra sin allerbedste side
Skt. Hansaften. Det var lunt med klart
solskin, da bålet i Holmstrup blev
tændt ved 21.30-tiden, og det brændte
fint. Det gode vejr smittede af på stem-
ningen. Mange beboere benyttede sig
af lejligheden til at hygge sig sammen
med naboerne. Smølfen og Beboerfor-
eningen falbød bl.a. tarteletter, pølser,
frikadeller og kartoffelsalat med drik-
kevarer. Alt klappede fint. Iver Nak-
skov, der nu er flyttet fra Holmstrup,
holdt båltalen. Den lyder således efter
stenografisk referat: 

Glædelig Skt. Hans! Jeg er flyttet herfra,
og det er ikke blevet til mange besøg, så
det er ikke nemt at skulle holde tale. Jeg
nød vejret og de gode tider. Vi afbrænder
hekse, der ryger på bålet. Det er ikke så
mærkeligt. Vi fejrer lyset og glæden og
beskytter os mod det onde. Men bestem-

mer kampen mod det onde. I dag er de
samme tendenser: Krig mod det onde.
Kamp mod det onde. Det onde er ikke
noget uden for os. Det onde er det forkerte
på det forkerte tidspunkt. Løgnen. Virke-
ligheden er så kompleks. Det onde er det

umuligt at få kontrol med, jo grovere mid-
ler, der anvendes. Nu kan man slet ikke få
kontrol med det. Det unikke er ikke at slås
for fred. Fred kan kun praktiseres og ikke
bekæmpe det onde. Lad fejre lyset og de
gode tider. Fred er måden til fred.

pyt, uanset hvor meget vand, der væl-
tede ned.
I år er der rejst pergolaer uden for fest-
lokalet. Arbejdet begyndte i påsken og
er knapt færdigt til sommerfesten. Det
er planen, at der skal indkøbes store
hvide sejl til at spænde ud oven over
pergolaerne ved bl.a. sommerfesten.
»I år prøver vi med billige presenning-
er,« forklarer en travl Niels Jensen, der
både guider en presenning på plads,
slæber en støvsuger og svarer på
spørgsmål.
Niels er medlem af afdelingsbestyrel-
sen og med i kernen af festudvalget,
som arbejder hele året.
»Der kommer nok først sejl til næste år
eller om to år. Det er også et spørgsmål
om økonomi, for et sejl koster nemt
over kr. 50.000. Så det må anskaffes
efterhånden, som vi får råd,« forklarer
Niels og tilføjer, at det tidsmæssigt
ikke har været muligt at bestille et sejl

til denne sommerfest. »Så er det bare
lidt ærgerligt, at det er regnvejr. Men
der er da nogle presenninger.«

OL med mumier
Skattejagten er færdig, og selvom der
kun var één skat til de første findere af
Skelet Joes pirat-kuffert, er der både
diplom og en lille gave til alle, der har
deltaget i »De olympiske sommerfest-
lege«
Alle aktiviteterne foregik udenfor i
regnglat føre. En af tovtrækningskon-
kurrencerne blev afgjort på blot 15
sekunder, da det ene hold hurtigt gled
omkuld. Sækkeløbet i plasticsække
kunne minde om Bambi på glatis, og
mumielegen, hvor en person skal ind-
rulles og fuldstændig dækkes af toilet-
papir, krævede ekstra mange ruller.
Der var i alt 12 aktiviteter med deltag-
ere mellem tre og 14 år.

Hoppeborgen og vandrutschebanen
blev aflyst og ikke stillet op. »De er alt
for farlige at færdes på i regnvejr. Det
viser at folk i Holmstrup værner om
børnene og tager ansvar«, fortæller
Helle Månsson, der står for de øvrige
børneaktiviteter.
Næste år håber hun at aktiviteterne
udvides, og at nytænkning bl.a. kunne
resultere i »stjerne for en dag« eller
karaoke på scenen for børn. Der kunne
også være orienteringsløb for både
børn, unge og voksne. Eller hvad med
cykelløb? 
Helle ser en stigende tendens til at
børneaktiviteterne bliver prioriteret og
opfordrer til, at flere voksne skal enga-
gere sig, for »med en lille indsats kan
virkelig mange børn blive glade og
underholdt, hvilket også er til glæde
for forældrene.«

AFDELINGERNEd
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6 - Holmstrup6 - Holmstrup

SJOVT OG VÅDT I HOLMSTRUP, DER VARSLER NYE AKTIVITETER OG STRAMMERE REGLER

Af Ulrik Ricco Hansen

Foto: Lars Eg

Regnen siler ned. To drenge skiftes til
at være bedst til at springe ned i vand-
et, der har samlet sig til et lille vandløb
på langs af Holmstrups grønne midt-
erareal. Den ene dreng holder et næst-
en opløst papir med små krydser på og
afslører, at drengene i virkeligheden er
på skattejagt, som er en af aktiviteter-
ne for børn og unge den 12. august,
hvor Holmstrup har sommerfest.

Rødt kort og nye tider
På boldbanen ved siden af festlokalet
og det store rød/hvide telt er der and-
erledes gang i temperamenterne. Ikke
på grund af regnen, for de otte fem-
mandshold i to puljer spiller med både
sjæl og vilje. To hold er i kraftig kon-
frontation, men kun indtil ledelsen af
fodboldturneringen med tydelig kon-
sekvens udviser begge holdene.
»Kollektiv straf er hårdere end at straf-
fe en enkelt«, fortæller Petur Eiriksson,
efter turneringen er overstået, og hold-
et Irak Babylon løb med sejren. Dog
skulle der også gult kort, rødt kort og
tre års karantæne til en enkelt spiller,

der ikke helt havde forstået, hvad det
vil sige at være en god taber.
»Næste år bliver reglerne lavet om.
Mindst één på holdet skal bo i Holm-
strup, og så bliver puljerne fordelt efter
alder«, fortæller Petur, der også oplys-
er, at der bliver medaljer og personlige
pokaler til vinderne.
Petur er halvdelen af ledelsen for fod-
boldturneringen, som han har været

med til at arrangere i tre år. Han kom-
mer fra Færøerne, hvor han 1983-86
spillede på fodboldlandsholdet og i 1.
division frem til 1995. Han har boet i
boligforeningen i sammenlagt 10 år og
er allerede i gang med at forberede en
ny aktivitet til den næste sommerfest:
Minigolf. Han vil lave banerne, så de
kan opbevares i kælderen og samles på
græsset udenfor.

Våd sult
Frikadelleboden under den nye per-
gola bestyres af Tinni Birkeholm. Også
i år har hun haft succes med salg af
frikadelleburgere med både almindeli-

ge frikadeller og en udgave, hvor frika-
dellen er lavet af oksekød.
»Folk er sultne, selvom det regner«,
konkluderer Tinni, der er ved at pakke
sammen efter at have langet over 200
burgere over disken. »Jeg er glad for at
kunne være med til at samle penge ind
til børn og unge, som får overskuddet
fra frikadelleboden.«

Tinni har boet i Holmstrup i sammen-
lagt 11 år, men har færdedes i af-
delingen, siden hun var 14. Og som-
merfesterne – dem er hun altid med til:
»Det skal man bare. Det er en tradi-
tion«, fortæller hun og tilføjer, at hun
også er aktiv i bl.a. Beboerforeningen.

Dækket ind
Det er selvfølgelig ikke første gang,
Holmstrup afholder sommerfest på en
regnvejrsdag. For at undgå at græs-
plænen med festtelt bliver til mudder-
pløre, blev den sidste forår lavet om, så
der er et tykt drænlag (makadam)
under græsset. I år kunne alle se, at
det virker, for der var ikke en eneste

SOMMERFEST I UDVIKLING
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GELLERUP KIRKE
ARRANGEMENTER I GELLERUP KIRKE I SEPTEMBER MÅNED

Søndag den 3. sept., kl. 14.00: 
International kirke i Gellerup.
- med café, gudstjeneste og børneklub.
Arabisk, kinesisk, tyrkisk, dansk,
spansk, tigrina… Ortodoks, armensk,
anglikansk, folkekirkelig, kaldæisk,
assyrisk…  Forskelle er der mange af!
Men vi tror, at vi alle er skabt af én
Gud!  Vil du være med til at fejre guds-
tjeneste sammen med andre menne-
sker? Vil du have tid til en kop kaffe og
samtale med mange farver i? Så kom
og vær med i Gellerup Kirke – Samti-
dig med gudstjenesten er der børne-
klub, hvor der bliver fortalt bibelhisto-
rier og der vil være tid til at lege sam-
men.

Fredag, 8. sept., kl. 18,00:
Høstfest.
Vi mødes i kirkens underetage til inter-
national høstfest.  Se opslag på kirkens
opslagstavle.

Søndag, den 10. sept. kl. 9.00:
Høstudflugt og Høstgudstjene-
ste.
Vi mødes på kirkens P-plads og kører
ud og høster frugt og bær, og mødes
herefter til Høstgudstjeneste i kirken
kl. 11.00.  Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost og auktion over de med-
bragte frugter, bær og grøntsager.
Alle er velkomne til at medbringe ud-
bytte fra egne haver.

Tirsdag, den 12. sept.
kl. 13.30: Tirsdagsklubben.
Vi nyder en kop kaffe, mens vi hygger
os med et afsnit af »Matador«.
Program for hele efteråret kan hentes
på kirkekontoret, hverdage ml. kl. 9 og
13. Der forbeholdes dog ret til ænd-
ringer i dette.

Torsdag, den 14. sept.,
kl. 17.00:  Værestedsaften med
fællesspisning.
En torsdag i hver måned inviterer Gel-
lerup Kirke til Værestedsaften i kirkens
underetage. Vi mødes kl. 17.00 hvor vi
drikker en kop kaffe over en hyggelig
snak, indtil der serveres varm mad ca.
kl. 18.00.  Derefter synger vi lidt sam-
men og hygger os til omkring kl. 19.30.
Du behøver ikke at melde dig til – du
kan bare møde op.

Lørdag, den 16. sept.:  Kultur-
dag i Gellerup.
Gellerup kirke er også deltager i Kul-
turdagen i Gellerup.  Du kan læse me-
re om, hvilke aktiviteter vi deltager i og
hvornår på vores hjemmeside:

www.gellerupkirke.dk og ved opslag i
kirken.

Torsdag, den 28. august,
kl. 16,30:  Småbørnsgudstjene-
ste.
Så er det atter tid til småbørnsgudstje-
neste som henvender sig til de 0-6-åri-
ge og deres familier.  Gudstjenesten
varer 30 min. og derefter vil der blive
serveret let aftensmad i kirkens under-
etage.
Maden koster kr. 20,- for voksne –
børn spiser gratis.

Gudstjenester i Gellerup Kirke:
Søndag, den 3. september, kl. 10.00
ved Annette Bennedsgaard.
Søndag, den 10. september, kl. 11.00
ved Annette Bennedsgaard.
Bemærk tidspunkt på Høstguds-
tjenesten.
Søndag, den 17. september, kl. 10.00
ved Karen Togsverd Hansen, og Den-
nis Stensgaard.
Søndag, den 24. september, kl. 10.00
ved Annette Bennedsgaard.

Andagter i Gellerup Kirke:
Der afholdes en kort andagt i Gellerup
kirke, hver torsdag kl. 13.00, hvor alle
er velkommen.
Ønsker du yderligere oplysninger om
Gellerup Kirke eller vore aktiviteter
kan disse ses på vor hjemmeside
www.gellerupkirke.dk eller ved hen-
vendelse på kirkekontoret, mandag til
fredag fra kl. 9.00 til 13.00, samt tors-
dag fra kl. 15.00 til 17.00.

STORE STEMMER I DET 20. ÅRHUNDREDE
DET MUSIKALSKE MUSEUM PRÆSENTERER:

Et genhør med: Luisa Tetrazzini, Enrico
Caruso, Nellie Melba, Benjamino Gigli,
Maria Callas og flere.
Præsentation: Museumsleder Susanne
Petersen. Det Musikalske Museum.
I det 20. århundrede blev teknikken så
udviklet, at man kunne bevare store

præsentationer på plader. Grammofo-
nen fik en meget stor udbredelse, og
det betød også, at plader i milliontal
blev produceret. Allerede fra 1873 fore-
ligger der fonografiske optagelser. Men
i det herværende foredrag begynder vi
først i 1909, og vi fortsætter til 1957.

Der er tale om store sjældenheder og
spændende stemmer.
Søndag d. 17. september kl. 15 i Glo-
bus!
Der er gratis adgang og alle er hjerte-
ligt velkomne.

AKTIVITETERg
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BRYG DIT EGET KVALITETSØL

EFTERÅRSFEST I TOUSGÅRDSLADEN

BRYGSKOLE I HÅNDBRYGGERLAUGET

INDBYDELSE TIL

af Preben H. Rasmussen

De sidste par år har Håndbryggerlaug-
et med stor succes afholdt Brygskole
for interesserede beboere i alle Bra-
brand Boligforenings afdelinger, og vi
fortsætter i 2006.
Du vil få kyndig vejledning i brygtek-
nik, og hvordan du kan brygge din
egen favoritøltype. Kom og oplev glæ-
den ved at være din egen brygmester.

Brygskolen 2006 vil foregå over 4 afte-
ner – alle dage kl. 19.30

D. 28. sep. – informationsaften
D. 5. okt. – brygaften
D. 11. okt. – fadning
D. 1. nov. – prøvesmagning af det færdige
bryg
Vi vil også opfordre kvinder til at møde
talstærkt op – det at brygge øl er ikke
kun en »mandeting«. Hvis der er
ønske om det, afholder vi en Brygskole
kun for kvinder på følgende datoer:

D. 28. sep. – informationsaften 
D. 4. okt. – brygaften
D. 9. okt. – fadning
D. 1. nov. – prøvesmagning af det færdige
bryg 

Hvis du har lyst til at deltage, vil vi
gerne have din tilmelding senest d. 15.
september 2006 til Oldermand Eli
Andersen på tlf.: 86 15 91 09 eller 
26 44 88 51.
Haandbryggerlaugets adresse er:
Edwin Rahrsvej 6 B (Laden)

Lørdag d. 14/10-06 kl. 18.00

Menu:
Rejecocktail m/flûtes
Oksetyndsteg m/årstidens grøntsager
og kartofler
Is m/frugter
Kaffe og småkager

Musikken leveres denne aften af:
Jørgen Sølvsten

Pris for dette enestående arrangement
er kr. 90,-.
Øl, vand og vin købes til sædvanlige
priser.

Billetter kan købes v/bankospillet i
Tousgårdsladen, onsdage kl. 16-17
eller ved henvendelse til 
Inga Bech på tlf. 86 25 05 78.

Tilmelding senest d. 11/10-2006.

23 - Hasselager

DER BYDES PÅ BANKO OG MEGET MERE HELE EFTERÅRET

September
Lørdag 2.  klokken 8.00 - Fisketur
Fredag 8. klokken 19.00 - Banko
Torsdag 21. klokken 19.00 - Banko

Oktober
Torsdag 5. klokken 19.00 - Banko
Torsdag 19. klokken 19.00 - Spilleaften

November
Torsdag 2. klokken 19.00 - Banko
Lørdag 11.  klokken 9.
Bustur Tønder, juleudstilling og en tur
over grænsen.
Nærmere følger.
Torsdag 16. klokken 19.00 - Spilleaften
Torsdag 30. klokken 19.00 -Banko

December
Søndag 10. klokken 14.00 Julebanko
med gløgg og æbleskiver

Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget

AKTIVITETSKALENDER

AFDELINGERNEd
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NYT FRA GELLERUP PENSIONISTKLUB
LØVSPRINGSTUR OG TRADITIONEL BANKO

af Svend Erik Sørensen

Håber, at alle har haft en god sommer.
Vejret har været alle tiders, så vi håber’
at I er klar til efterårssæsonen, der som
sædvanlig indeholder bankospil, ud-
flugter, fester og underholdning.
Vi lægger som sædvanlig ud
med »Kæmpe Bankospil« den 20. sep-
tember kl.14.00, hvor der gratis kaffe
og brød.

Onsdag den 4 oktober kl. 9.00
kører bussen fra biblioteket ud på
den sædvanlige »Løvspringstur«, som i
år går til Bogense på Fyn. Og som
sædvanlig har vi kaffe og rundstykker
med, som vi skal spise på Hotel
Bogense. Efter middagen kører vi en
tur i det nordfynske, derefter er der
kaffe og lagkage.

Det hele for kun kr. 175,00. Det er så
billigt, at I næsten ikke har råd til at
bliv hjemme, og husk at billetterne
sælges efter først til mølle, så
husk: mød op med det gode hu-
mør. Det gør dagen så skøn.

FOREDRAG OG DISKUSSION
ALKOHOL OG STOFFER BLANDT UNGE

Hvad gør vi? Hvordan forebygger vi?

Alkohol- og misbrugskonsulent Alice Thorup fortæller om sine erfaringer
og giver eksempler fra sin dagligdag i Nordjyllands Amt. Efter foredraget
åbnes der op for en forhåbentlig livlig diskussion.

Torsdag d. 26. oktober kl. 19 i Laden.

Der er gratis adgang, og alle er velkommen

AKTIVITETERg

g

AKTIVITETERg

g

26
SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006

27
SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006

INTERFEMINA EFTERÅR 2006
GYMNASTIK FOR KVINDER I GLOBUS1

Start onsdag den 6. september

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

Søndag
Kl. 13.00 – 14.00 High/low Body-ton-
ning - Instruktør Anne Lyager

Klippekort til InterFeminas gymnastik 
Klippekort 5 klip 100 kr./Klippekort 10
klip 175 kr./Klippekort 20 klip 300 kr./
Prøvetime - 25 kr.

Yoga i Globus1
Start søndag den 10. september

Kl. 10.30 – 11.30 – Instruktør Paula

Klippekort til InterFeminas Yoga 
Klippekort 4 klip 100 kr./Klippekort 8
klip 175 kr./Klippekort 12 klip 250 kr.
Prøvetime - 30 kr.

Motion med maskiner
i Lokalcentret v/ Gellerup Kirke

Onsdag 
kl. 18.00–19.30 - instruktør Lissi Jensen

Klippekort til InterFeminas Motion
Klippekort 5 klip 150 kr./Klippekort 10
klip 250 kr./
Klippekort 20 klip 400 kr./Prøvetime -
40 kr.

Oplysinger:
Lissi Jensen 2629 3650
Helle Hansen 4071 8675

Aften
Mandag den 4. september, kl. 17.00:
Lasagne m/ salat og brød (halal)

Mandag den 11. september, kl. 17.00:
Frikadeller m/kartofler og surt

Mandag den 18. september, kl. 17.00:
Gullash m/rodfrugtmos (halal)

Mandag den 25. september, kl. 17.00:
Høns i asparges og suppe m/brød (hal-
al)

Frokost
Fredag d. 1. september, kl. 12.00:
Hamburgryg m/ kartofler og grønsager

Fredag d. 8. september, kl. 12.00:
Bøf m/ovnstegte kartofler (halal)

Fredag d. 15. september, kl. 12.00:
Helstegt kalkunbryst m/ris (halal)

Fredag d. 22. september, kl. 12.00:
Ribbensteg m/kartofler og rødkål

Fredag d. 29. september, kl. 12.00:
Forloren hare m/kartofler og surt

Madklub i Caféé 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.

Banko i Café Vita
Banko holder ferie - starter igen den 5.
oktober

LIVSVÆRKSTEDERNE
CAFÉ VITA I SEPTEMBER

2002 NATS EVENTYR
GRATIS TEATER – 2 VERDENER MØDES OM SAMME HISTORI

af Maj Brit Christensen, projektkoordinator i KIVIK

KIVIK står som indbyder til en teaterfore-
stilling i Tousgårsladen i Århus Festuge
mandag d. 4. september kl. 19-21.
Det er et stykke, som handler om to
religioner, to kulturer og to mennesker.
I en tid hvor fundamentalisme og ter-
rorisme er hverdagsord, og hvor frem-
medfjendskheden er i højsædet, spiller
TeaterTasken forestillingen »2002 nats
eventyr – historien om Yrsa og Yusraa«
eller tidligere omtalt som Abrahams
døtre.
Forestillingen tager udgangspunkt i
den barske historie om Abraham der
var villig til at ofre sin egen søn. Den
har muslimer og kristne tilfælles – dog
i to forskellige versioner. Vi har taget

historien, og ført den op i nutiden, så
den i stedet for to halvbrødre handler
om to halvsøstre; den enes mor kom-
mer fra Tyrkiet og den andens fra Dan-
mark. Deres fælles far er lige død, og
de to søstre mødes nu, for at gøre boet
op. Alle deres fælles minder vælder
frem, og de husker deres fars gode for-
tællinger, særlig den om Abraham. Der
er bare det, at han har fortalt historien
til Yrsa i den kristne version, og til Yus-
raa har han fortalt den i den muslim-
ske. Så da Yrsa begynder at fortælle,
kan Yusraa ikke genkende historien, og
fortæller den derfor i sin version. De to
halvsøstre strides nu om, hvilken der
er den rigtige. Men de skændes også

om arven, og forholdet til den afdøde
far. Præcis som i verdens stridigheder
er det svært at skelne, hvad der bunder
i religion, penge, kultur osv.
Vi kan ikke bruge »dem og os« til
noget. Uden hinanden er vi fortabte.
Hvis du kender din egen historie, er du
måske i stand til at lytte til andres.
Forestillingen spiller med støtte fra
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere
og Integration.
Efter forestillingen vil der være panel-
debat, hvor de to skuespillere medvir-
ker samt en kristen og muslim.
Så vel mødt til en spændende aften i
dit lokalområde!
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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.

Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6 B
Tlf. 86 25 91 58

Madplan for september 2006

Fredag 1 Lasagne m/flûutes

Mandag 4 Kalkun i karry m/ris
Tirsdag 5 Paneret flæsk
Onsdag 6 Kogt skinke m/gemüse
Torsdag 7 Varm kartoffelsalat m/pølser
Fredag 8 Boller i karry

Mandag 11 Ugens fiskeret
Tirsdag 12 Sammenkogt ret m/ris
Onsdag 13 Forloren hare
Torsdag 14 Græsk farsbrød
Fredag 15 Ungarsk gullasch

Mandag 18 Skipperlabskovs
Tirsdag 19 Ugens overraskelse
Onsdag 20 Sydhavskylling
Torsdag 21 Hakkebøf
Fredag 22 Spaghetti bolognese

Mandag 25 Svensk pølseret
Tirsdag 26 Gule ærter
Onsdag 27 Karbonader m/gemüse
Torsdag 28 Oksekød i sur-sød sauce
Fredag 29 Frikadeller

Ret til ændringer forbeholdes

Ladens folkekøkken
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EFTERLYSNING 

- TIL TVÆRKULTUREL JAMSESSION

Hvis der er nogen, der hjemme hos sig selv eller

sammen med andre er amatørmusikere, vil

Naboskaberne og Livsværkstederne

gerne høre fra jer

Det kan være arabisk – tyrkisk – dansk – afri-

kansk – grønlandsk eller alt muligt andet.

Det drejer sig om frivilligt at spille, synge og

hygge sig med musik.

Til glæde for både sanger/musiker og tilhørere.

Det er en kendt sag, at musik og sang giver glæde

og livskvalitet.

Det er planen, at samspillet foregår 

i Livsværkstederne i Café Vita.

Henvendelse til Verner i Livsværkstederne tlf:

86259599 eller Naboskaberne tlf: 86251016

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



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 14. september kl. 19
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Lav ordene om, så det øverste ord bliver til det nederste.
I hver linie må man ændre ét bogstvav.
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Find kodeordet i børnekrydsen.

Kodeordet i juli var  »SOLSKIN«

Send løsning af krydsen ind, og vær

med i lodtrækningen af gavekort til

G.E.C. GADs boghandel

børnesidez

z
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Åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag kl. 06.00 – 12.00
Mandag kl. 15.00 – 17.00  
svømning voksne over 15 år.
Onsdag tillige kl. 14.00 – 16.00
Onsdag kl. 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 fredag 
formiddag.

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. 50 21 95 44 /jaguard@sol.dk

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

Afdeling 7/15
Hasselhøj/Hasselengen:

Erik L. Andersen, tlf. 26 25 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 (kontakt), 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

jokskilove@stofanet.dk

Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Sonja Leth Jensen (kontakt)

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

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Lise Vendelbo (kontakt), 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

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

herman.nielsen@stofanet.dk

Hans Esmann Eriksen
Sonnesgade 14, 2. lejl. 3, tlf. 70 20 07 07

hans@dragsteddevelopment.dk

Keld Albrechtsen
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50

keldalbrechtsen@stofanet.dk

INSPEKTØRER
Afdeling 1, 2, 3, 7/15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24:

Carsten Falck
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 & 22:
Henrik Sørensen

Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

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 September
Mandag 4. 19.00: Teaterforestilling Abrahams døtre  - KIVIK side  11
Torsdag 7. 15.00: Muhamedkrisen set fra Egypten - KIVIK side  11
Søndag 17. 15.00: Foredrag Det Musikalske Museum side  25
Torsdag 28. 19.30: Informationsaften Håndbryggerlauget side  26
Fredag 29. 17.00: Reception KIVIK 5 år side  11

Se hvor og hvornår der er afdelingsmøder på side 16

Aktiviteter i oktober
Onsdag 4. 09.00: Løvrspringstur Gellerup Pensionistklub side  27
Lørdag  14. 18.00: Efterårsfest i Laden side  34
Torsdag 26. 19.00: Foredrag og diskussion - stoffer og alkohol blandt unge side  27 


