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I en meget stor del af vores afdelinger, og i særdeleshed de store –
jeg tænker ikke på nogen bestemte – omtaler pressen og vi selv
ofte beboerne som ressourcesvage. Så har man på en noget
upræcis måde knyttet de sociale problemer, nedslidning, nabochi-
kaner, hærværk, dårligt image og mange andre uheldige egenska-
ber til en upræcis egenskab ved beboerne selv.

Det kan godt minde om dengang for en 20-30 år siden, hvor man
kaldte unge voldsmænd og kriminelle for samspilsramte, eller nuti-
dens problembørn for DAMP-børn, og det har i hvert fald det fæl-
les træk, at man giver navn til et fænomen og derved lader som om
at man har forklaret det. Hvis der er tale om en sygdom, er der
måske en kur, man kan forsøge. Og hvis den ikke lader sig helbre-
de, resignerer man…

Den fremstilling af afdelinger og deres beboere er af flere grunde
uheldig. Den er generaliserende, overfladisk, uden reelt sprogligt
indhold og tegner et bilede af afmagt, og den kan også let blive
selvopfyldende. Vi kan desværre ikke selv – hverken beboere,
bestyrelser eller ansatte – sige os ganske fri for at være blevet vild-
ledt af den. Over for kommunen, skolerne, myndigheder og politi-
kere bliver det til en evig cirkel, der trods gode viljer og af og til
nogle penge at arbejde med sjældent giver målelige resultater.
Derfor er det på tide at prøve en anden måde at betragte tingene
på.
Vi ved jo godt, at administrative løsninger eller forkromede sociale
projekter virker i for ringe grad og for kort tid. Det er dem, der til
daglig har støvlerne på, nemlig beboerne selv og de ansatte ude i
felten, der mærker, hvad der foregår, og er de første til at kunne
handle. Det gør de også, for i de meget omtalte beboerundersøgel-
ser er forholdet til driftspersonalet noget af det, der får størst
udtryk for tilfredshed.

Der ligger megen viden og sikkert også idéer og kræfter her, som
bør tages op og kunne bruges. Der er også noget at hente hos fra-
flyttende beboere, som måske har oplevet fejl, mangler eller lige-
gyldighed, når de har sagt noget. Uanset om det kommer fra dan-
ske eller ikke-danske beboere, er det altid værd at lytte til dem, der
har så megen interesse for deres boligområde, at de ytrer sig.
I afdeling IV viser der sig stadig nye initiativer, og det er stadig
muligt at iværksætte nyt. Denne positive konstatering viser, at det
ikke er slut med ressourcer.Ved fælles hjælp må vi kunne finde fle-
re endnu og få en positiv cirkel i gang. Der er eksempler fra andre
steder i landet. Måske kunne vi blive det næste – med tiden ?
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udgjorde cirka halvdelen af det beløb,
som blev betalt til tv-stationerne.
»Nu kan vi ikke længere se, hvad de
enkelte kanaler koster,« siger hun og
har ligesom mange andre forgæves
forsøgt at finde priserne på Antenne-
foreningens hjemmeside.
Hvis vi kendte prisen på hver kanal,
ville det nok påvirke vores mening om
kanalsammensætningen.

Skal der også være Stofa på skærmen til næste år?

GODE RAD HVIS DU KØBER FLADSKÆRM
ANALOGE OG DIGITALE LØSNINGER OG MULIGHEDER

Af Antenneforeningen Århus og Telia Stofa

Vi er mange, der har tænkt os at inve-
stere i en ny fladskærm, men hvad skal
vi købe, og hvad skal vi være opmærk-
somme på?
Mange steder kan man læse om det,
men det er ofte meget teknisk. Hos
forhandlerne kan det være svært at
finde ud af, hvad han egentlig mener
og ved.
Derfor vil Antenneforeningen gerne
prøve at hjælpe vore medlemmer lidt
på vej ved at beskrive nogle enkle reg-
ler for, hvad man skal være opmærk-
som på.

Generelt
Når du køber en fladskærm køber du
ikke et digitalt TV. Du køber et TV, der
er i stand til at modtage både de analo-
ge signaler, som du har i dag og de
digitale signaler, der har været i anten-
neanlægget siden januar.
Hvis du blot ønsker at skifte dit
nuværende TV ud med en fladskærm
skal du være opmærksom på, at du vil
opleve et ringere billede, fordi det er en
større skærm, du er tættere på billedet,
og en fladskærm afslører flere udefra-
kommende støjkilder end dit gamle
TV.
Det kan du løse ved at købe en set top
boks (koster 500,00- 1.500,00 kroner)

hos din forhandler. Så vil du modtage
de digitale signaler og få mere ud af dit
nye TV. Billedkvaliteten vil svare til
DVD-kvalitet. Den billedkvalite,t du
ser hos forhandlerne, vil også ofte
komme fra en DVD, da ikke alle for-
handlere er koblet op på et kabelnet.
Her skal du også vide, at disse billige
set top bokse kun har digital indgang.
Udgangen fra boksen op til dit TV er
stadig en analog udgang. Der findes
meget dyre bokse på markedet, der
også har digital udgang. Dem ser vi
ingen grund til at købe nu, da der
kommer billigere bokse med digital
udgang i løbet af året.
Vær opmærksom på, at en set top boks
til kabel TV skal være en DVB-C boks,
da du ellers ikke kan modtage signalet.
Via en DVB-C boks kan du ukodet
(gratis) modtage DR1, DR2, TV2 samt
DR1 for hørehæmmede i digitalt for-
mat.
Mange har tilsluttet videomaskine,
HHD (harddisk) og DVD-afspiller til
deres TV. Her skal gøres opmærksom
på, at det er det svage led i kæden, der
bestemmer signalets kvalitet. Så har du
en eller flere af disse maskiner tilkob-
let, vil den dårligste tuner være det
svageste led.

Køb af nyt TV
Vær opmærksom på følgende når du
vil købe en fladskærm:
Det skal være HD-TV Ready, hvis du
fremover vil være i stand til at se HD-
TV. Der bliver produceret flere og flere
programmer i HD kvalitet.
Der findes 2 slags paneler Grade A og
Grade B. Grade A er førstesortering og
lever op til strenge kvalitetskrav.
Desuden skal TV’et have HDMI ind-
gang, således at det kan modtage digi-
tale signaler direkte ind i fjernsynet.
HDMI giver optimal kvalitet med et
minimum af kabler. (HDMI overfører
både digital lyd og billede. Såfremt
TV’et har en DVI-indgang er det kun
billede som bliver overført digitalt)

Nyttige links
Hvis du ønsker at vide mere om teknik
og hvad du skal være opmærksom på,
så er her et par nyttige links.

www.hifiklubben.com/dk
www.digi-TV.dk
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HVORFOR BETALER VI FORSKELLIGT ANTENNEBIDRAG?
PRISEN PA KABEL-TV STIGER OG STIGER DE FLESTE STEDER

tekst og foto: Ulrik Ricco Hansen

På flere af efterårets afdelingsmøder
blev der stillet spørgsmål om antenne-
bidraget. Samtidig var der meget stor
forskel på ændring i indbetalingerne –
nogle steder faldt betalingen, mens der
andre steder var forskellig stigning.
Regnskabschef Grethe Dam forklarer i
et kort interview, at hver afdeling er
økonomisk uafhængig, og at det er
lovbestemt, at hver afdeling fører
særskilt antenneregnskab.

Overførte penge
Selvom alle betaler det samme i abon-
nement, betyder andre faktorer noget
for den månedlige indbetaling: Der
kan være et over- eller underskud i den
enkelte afdelings antenneregnskab. Et
underskud kan f.eks. opstå som følge
af usikkerhed i året forinden, om hvor
meget, der faktisk skulle betales i
abonnement.
»Der kan også let ske reguleringer i
løbet af året, hvis der f.eks. kommer
nye tv-kanaler«, fortæller Grethe, der
tilføjer, at stigningen ikke altid bliver
opkrævet hos beboerne med det sam-
me, da det giver en del administration,
bl.a. varsling af forhøjelse.
En lille stigning kan altså give et
underskud, som skal afdrages det føl-
gende regnskabsår.

Billigst med egne ledninger
Antenneforeningen Aarhus leverer til
forskellige priser. Det er dyrest for pri-
vate, som ønsker adgang via lejet
installation, f.eks. i en villa, og billigst
for kollektive anlæg, f.eks. en afdeling i
en boligforening, som selv har købt en
installation og forhandlet sig til en
slags mængderabat.
Endelig kan afdelinger med ungdoms-
boliger forhandle sig til yderligere
rabat for lejemålene med studerende.
Afdelinger, der har antenneanlæg
under 7-10 år, betaler af det lån, de
havde taget til køb af installationen.
»Der kan også være indgået særlige
aftaler i forbindelse med etableringen
af afdelingens kabelnet«, siger Grethe.

Det er billigst at eje installationen selv,
men så hænger man også på vedlige-
holdelsen.

Største koster mindre
Stofa tilbyder tre forskellige program-
pakker. Pakke 1 er billigst og indehol-
der kun få kanaler. Basispakken sup-
plerer med svensk, tysk og norsk tv.
Den store pakke indeholder populære
danske betalingskanaler som f.eks.
TV3, TV2 Zulu og Kanal 5 DK.
Beboerne i en afdeling skal have sam-
me programpakke, og alle afdelinger i
Brabrand Boligforening har i dag den
store pakke. Men dette kan godt laves
om, hvis der er et flertal i afdelingen
for f.eks. at gå ned til en mindre pakke.

»Men som det ser ud i dag, kan det
ikke betale sig at gå ned til basispak-
ken, fordi den er dyrere end den aftale,

der er indgået omkring den store pak-
ke«, forklarer Grethe.

Stofa eller TDC på din skærm
De fleste afdelingers seneste 10-årige
aftale med Stofa udløber den 1. januar
2007. Afdelingen skal herefter tage stil-
ling til, om aftalen skal fornyes, eller
om der skal vælges en anden leve-
randør.
»Der er mulighed for at skifte til TDC,
hvis et flertal i afdelingen beslutter
det,« meddeler Grethe lidt overrasken-
de, men at påpeger, at der er et opsi-
gelsesvarsel på tre måneder.
Gennem TDC kan der også leveres
internet, som cirka halvdelen af alle de
62.000 medlemmer af antenneforenin-
gen i dag har via Stofa.

Vælg kanaler
Vil du have indflydelse på sammen-
sætningen af kanalerne i programpak-
kerne, er der flere metoder.
Antenneforeningen afholder jævnligt
afstemninger eller foretager brugerun-
dersøgelser for at fastlægge program-
udvalget.
Din afdelingsbestyrelse har tirsdag den
14. november mulighed for at sende to
repræsentanter til generalforsamling i
Antenneforeningen Aarhus. Her kan
programsammensætningen måske og-
så påvirkes. Sidste mulighed, foruden
at skrive et personligt brev til antenne-
foreningen, er at arbejde lokalt i afde-
lingen for at skifte til TDC, der har en
lidt anderledes kanalsammensætning
med bl.a. Disney Channel og The Voice
TV til priser, der ligger på niveau med
Stofa.

100% stigning
Der er blevet dobbelt så dyrt at se
kabel-tv gennem de sidste fem år. I år
2002 kostede det f.eks. kr. 1.105 pr. lej-
lighed pr. år i afdeling VI, mens prisen
for 2007 ligger på kr. 2.322
»Det er især programafgiften, der er
steget,« siger Grethe og bemærker, at
betalingen til TV3/TV3+ frem til 2004

Grethe Dam kender hver enkelt afdelings anten-
ne-regnskab.
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som prinsen i »Prinsen og Tigger-
drengen«, tværtimod var han i høj grad
velbegavet og gjorde stort indtryk på
ambassadører og fremmede teologer
ved sit indgående kendskab til reli-
giøse spørgsmål. - Den 27. januar 1547
dør kong Henrik 8., og prins Edward
får det først at vide et par dage efter.
Han er altså ikke ved faderens dødsle-
je, som det også fremgår i »Prinsen og
Tiggerdrengen«.

EN POPULÆR KONGE
Den 19. februar 1547 krones prins
Edward til Kong Edward 6, i West-
minster Abbey. - Heller ikke her oply-
ses i kilder eller tekster noget om den
forveksling som afdækkes ved kro-
ningsceremonien i »Prinsen og Tigger-

drengen«, og ingen af de tilstede-
værende under højtideligheden er
nævnt ved navne som Miles Hendon
og Tom Canty. - De følgende år er
Edward 6. mere konge af navn. Han er
knapt 10 år, og regeringen ledes af
hans 2 morbrødre Thomas og Edward
Seymour. Af de to er Edward Seymour
den egentlige rigsforstander. Han er
Hertug af Somerset og den unge kon-
ges politiske mentor og gør sig ret hur-
tigt populær hos den engelske befolk-
ning, der betragter kong Edward, som
deres »Darling King«. Edward Seym-
our vil lindre på den opvoksende land-

bonød ved at hindre stormændenes
egenmægtige ekspropriation af bøn-
dernes fællesjord, for derved at standse
et landsdækkende fattigdomsproblem.
og han er tilhænger af den protestanti-
ske tro, hvor englænderne tidligere
havde været under katolsk pres. I
sidstnævnte støttes han ivrigt af Hen-
rik 8.s hofpræst og ærkebiskop af Can-
terbury Thomas Cranmer. De to går
sammen for at overbevise kong
Edward om, at den protestantiske lære
er Englands fremtid, og det lykkes for
Thomas Cranmer at få en overbevist
konge til at konfirmere »The Common
Prayor Book«, og stadfæste retningsli-
nierne for al fremtidig gudstjeneste i
England. Næsten lige så vigtig, og
parallelt til »Prinsen og Tiggerdren-
gen«, er en opstart til en »Fattiglov«.
Allerede ret tidligt - i 1544 - var en sti-
gende fattigdom mærkbart synlig ude i
landområderne på grund af den kirke-
og jordbrugspolitik, som Henrik 8.
havde ført via sin førsteminister Thom-
as Cromwell, berygtet som »Munke-
hammeren«. I starten var der blevet
slået hårdt ned på problemet. Lands-
strygere og omstrejfende fattiglemmer
blev indfanget, pisket og ført i tvangs-
arbejde, tyve og andre småkriminelle
blev hængt, og problemet syntes uløs-
eligt, da det også begyndte at brede sig
til byerne. Henrik 8. var det sidste år
han levede inde på en forbedring af de
fattiges kår bl.a. med fattigmandsun-
dervisning og børneforsorg, men det
blev Edward, som gav den egentlige
opstart til, hvad hans halvsøster Eliza-
beth, som den glorværdige Dronning
Elizabeth 1.fik ført til lov i 1597 - Eng-
lands første landsdækkende fattiglov.
Men kong Edwards sidste år er ikke
lykkelige. Hans to morbrødre er uenige
om, hvem der skal bestemme for og
over kongen. Det bliver endelig afgjort
af protektor Edward Seymour, ret kon-
tant. Sammen med den listige, skrup-
pelløse og magtbegærlige John Dudley,
Jarl af Warwick, får de to sendt Thomas
Seymour på skafottet i 1549. 3 år efter
må protektoren Edward Seymour følge
efter på grund af John Dudleys intrige-
spil, og endelig; men først efter
Edwards død, bliver det John Dudleys
tur til at knæle for bøddeløksen. Kong
Edward 6 fører dagbog i al den tid, han
regerer, og den indeholder stærke vid-
nesbyrd om magtspillet i England i
midten af 16. århundrede. Det kon-

stant skrantende helbred og fortvivlel-
se over det nådesløse rænkespil, han er
vidne til, fører mod afslutningen på
hans liv. Kongen bliver angrebet af
tuberkulose i forsommeren l553, og 6,
juli 1553 er det slut. Kong Edward 6.
dør 15 år gammel.

HVEM VAR MILES HENDON?
Miles Hendon er et fiktivt navn, men
ingen fiktion. Der står en model bag
med tydelige paralleller til Mark Twains
figur i »Prinsen og Tiggerdrengen«.
Hvor Miles Hendon, modsat virkelig-
hedens model, er en svigtet, og uds-
tødt junker fra et gods ved navn »Hen-
don Hall«, så findes der ingen oplys-
ninger om en junker af det navn eller
hans gods i Hendon, og dog. Ca. 10
kilometer nv for London City fandtes
på Edward 6.s tid en lille landsby ved
navn Hendon. I dag er den en del af
London. Virkelighedens Miles Hendon

hedder Henry Sidney. Han er 14 år, da
han i 1543, som søn af Henrik 8.s kam-
mertjener Sir William Sidney bliver
optaget i prins Edwards inderkreds, og
et tæt venskab opstår mellem de to.
Henry Sidney fungerer som mentor for
Edward indtil kroningen i 1547, hvor
han bliver slået til ridder. Kort efter gif-
ter han sig med Mary Dudley en datter
af ovennævnte Jarl af Warwick, og de
slår sig ned i grevskabet Kent, hvor
han har købt godset Penshurst. - Jvnf.
med »Prinsen og Tiggerdrengen«:
Miles Hendon bliver slået til ridder og
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DE HISTORISKE FACTS BAG EN FIKTION

af Peter Kjellerup Hansen

Lørdag den 28. oktober 2006 slår Gel-
lerup-Scenen dørene op for Mark Twa-
ins socialrealistiske eventyrdrama
»Prinsen og Tiggerdrengen«, og det er
første gang det vises i Danmark i kom-
bineret teater- og musicalversion.

EN FORVANDLINGSHISTORIE
»Prinsen og Tiggerdrengen« er en af
verdenslitteraturense mindre kendte
ungdomsklassikere, og alligevel har
den været vist i adskillige film og TV-
serier - Ja selv Walt Disney har ladet
Anders And og Mickey Mouse optræ-
de i den. Et bevis på at historien er
populær, og hvorfor mon? Jo, i korte
træk er historien således: Vi befinder os
i Henrik 8.s England. En tiggerdreng
Tom Canty og en kongesøn Edward
fødes samtidig i hver deres del af Lon-
don. Som teenagers mødes de tilfæl-
digt, og de beslutter, da de ligner hin-
anden som enæggede tvillinger, at byt-
te roller. Prinsen i forklædning som

tigger drager ud i London, og oplever
der alle bylivets værste skyggesider,
mens tiggerdrengen i prinsens fork-
lædning skaber uro på slottet ved sine
gentagne påstande om, at han er søn
af en kriminel og tigger. Ude i Londons

fattigkvarterer er prinsen flere gang i
livsfare, da han optræder som og pås-
tår, han er kongesøn og retmæssig
arving til Englands trone. Han reddes
ud af farerne af en fattig landjunker
Miles Hendon. Tiggerdrengen i prin-
sens rolle, bliver grundigt tugtet af især
to morbrødre, som skal varetage forbe-
redelserne til det nært forestående
tronskifte, da Henrik 8. ligger for
døden. Ved tronskiftet og under selve
kroningshøjtideligheden, løses forvik-
lingerne med Miles Hendons hjælp,
De to, Tom Canty og Edward mødes
atter, og denne gang foran højalteret i
Westminster Abbey. Den »ægte« prins
Edward kan tage over som kong
Edward 6., Tom Canty bliver hans nære
ven, og Miles Hendon bliver Jarl af
Kent. Et sandt eventyr - eller er det?
Mark Twain, hvis rigtige navn var Sam-
uel Langhorne Clemens, var utrolig
alsidig og bredtfavnende både i livet -
fra 1835 til 1910 - og i forfatterskabet.
Mest kendt er han for de mange
humoristiske noveller om nybyggerti-
den i Nordamerika og livet på Missis-
sippi floden, alle med præg af erindrin-
ger. Især hans to ungdomserindringer
»Huckleberry-Finn« og »Tom Sawyer«
har givet ham en evig plads i verdens-

litteraturen. Med »Prinsen og Tigger-
drengen« forholder det sig anderledes.
Mark Twain skriver det selv i forordet
til førsteudgaven fra 1882 at hele histo-
rien hviler på et sagn han fik fortalt
som barn.

DEN SPÆDE START
Den ene af hovedpersonerne, prins
Edward er en virkelig person. Han har
både levet og virket, dog ikke i så for-
færdelig mange år. Han blev født på
Hampton Court 12. oktober 1537 som
søn af Henrik 8. og dennes 3. hustru
Jane Seymour, og var Henrik 8.s eneste
legitime søn. Derfor også nærmeste
tronarving, trods to ældre søstre fra
tidligere ægteskaber, Mary og den
næsten jævnaldrende Elizabeth. Alle-
rede fra helt spæd var Edward fysisk
svagelig. Han var tæt på at dø flere
gange, og blev følgelig beskyttet over-
drevent. Umiddelbart efter fødslen
døde Jane Seymour 25. oktober 1537 til
kongens store sorg – Hun er den ene-
ste af Henrik 8’s 6 hustruer som får fast
hvilested ved siden af kongen i Sct.
George Chapel i Windsor - og den lille
Edwards opvækst bliver betroet til
særligt udvalgte og af kongen særdeles
godkendte personer. Her er det, vi fin-
der de første modeller til personerne i
»Prinsen og Tiggerdrengen«, da prins
Edwards første legekammerater er
børn fra hoffet og tjenerstaben, f.eks.
den jævnaldrende Jane Dormer. Senere
udviklede han et nært venskab til halv-
søsteren Elizabeth og grankusinen
Jane Grey. Af prinsens lærere, som
også er omtalt af Mark Twain, er den
strenge teologiske Dr. Richard Cox,
som kongen i 1544 udskifter med en
ung universitetslærer John Cheke. Han
får stor betydning og indflydelse på
prins Edward, også da han bliver kong
Edward 6. - I hele prinsens uddannel-
sesperiode til konge er der ingen kilder
eller andet, som oplyser, at prins
Edward skulle være psykisk syg, og
være som Tom Canty er skildret i rollen

Adelsmand og tigger på Edward den sjettes
tid ca. 1550

Mark Twain -egl. Samuel Langhorne 
Clemens (1835-1910)

Kong Edward 6 - 1547-1553
- model til prinsen i »prinsen og tiggeren« Sir Henry Sidney

- model til Miles Hendon (1529-1586)



FRA BEBOERRADGIVNINGEN
JULEHJÆLP

af Jens Høgh, Beboerrådgiver

Efterårsferien er overstået og det er
igen ved at blive koldere. I flere famili-
er er man begyndt at kigge frem mod
julen. Beboerrådgivningen har her
samlet nogle af de muligheder for jule-
hjælp, som familier med få penge har
mulighed for at søge som hjælp til fej-
ringen af højtiden.

Frelsens Hær støtter børnefamilier. An-
søgningsskema udleveres onsdag den
15. november på adressen Klostergade
54 i tidsrummene 10 – 12 og 14 – 16.

Børnenes Kontor yder støtte til enlige
med børn, hvis indtægt ligger på kon-

tanthjælpsniveau. Skemaer kan bestil-
les hos Børnenes kontor efter den 1.
november på telefon 8614 9901.
Du er også velkommen til at henvende
dig i beboerrådgivningen, hvor vi også
har skemaet .

Mødrehjælpen yder i år kun støtte til
personer, der i forvejen er kendt af/ be-
nytter mødrehjælpen.

Beboerrådgivningen samarbejder med
Egmont Fonden. Fonden yder støtte til
enlige med børn, der samtidig har dår-
lig økonomi. For at komme i betragt-
ning skal du henvende dig i beboer-

rådgivningen senest torsdag den 9. no-
vember. Du skal medbringe dokumen-
tation for dine indtægter og udgifter.
Sammen udfylder vi et ansøgningsske-
ma, og du får efterfølgende besked di-
rekte fra Fonden, hvis du opnår støtte.

Derudover er der mulighed for at søge
støtte i din lokale kirke. Dette gælder
både Gellerup Kirke og Skjoldhøj kirke.
Se kirkebladet eller kontakt din lokale
kirke for nærmere oplysninger.

vi er så heldige, at der findes skriftlige
kilder, som fortæller, at det ikke var
ualmindeligt, at konger i forklædning
drog ud blandt borgerne i byerne for at
opleve, hvad der rørte sig. Der er kilde-
oplysninger om, at engelske konger
som Henrik 5, Henrik 8. og Karl 2. er
taget på ledsagede byture anonymt, og
ude i Europa har det også fundet sted,
selv i dag. Da Dronning Elizabeth 2 var
prinsesse blandede hun sig gerne ano-
nymt med folk ved store begivenheder,
og nød at være ubemærket. Prinsesse
Diana tog ud ubemærket og fri af pres-
sen til de hjemløse med sine to sønner
William og Harry, og sådan er der
mange, mange eksempler på det er
sket, som det måske er hændt i »Prin-
sen og Tiggerdrengen« .
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gjort til Jarl af Kent«. I hele Edward 6.s
regeringsperiode var den titel ubesat,
men Henry Sidney bliver slået til rid-
der og flytter til Kent. - Her bliver han i
1554 far til den under Elizabeth 1. så
berømte digter, hofmand og militær Sir
Philip Sidney. I årene frem til kongens
død i 1553 er han fortsat tæt på hoffet.
Han er den unge konges store trøst og
rådgiver i personlige anliggender, og
det er i hans arme Kong Edward 6. dør.
I tiden efter 1553 er Sir Henry Sidney
med i første række. Han deltager i det
korte interregnum, hvor hans svigerin-
de Jane Grey er dronning i 9 dage,
undgår efterfølgende behændigt at
dele skæbne med hende og flere af
hustruens familiemedlemmer, og del-
tager både i Dronning Marys og hen-
des efterfølger Dronning Elizabeth 1.
kroninger. I Dronning Elizabeths tjene-
ste er han udsendt på forskellige missi-
oner, herunder er han to gange
udnævnt til vicekonge over Irland, ind
imellem han er guvernør i Wales. En i
høj grad fremragende karriere, som
afsluttes med hans død på Penshurst i
1586. Hans efterslægt virker for det
engelske kongehus - på godt og ondt -
frem til 1683, helt i overensstemmelse
med oplyste i »Prinsen og Tiggerdren-
gen«s efterskrift.

HVEM VAR TOM CANTY? 
Modellen til »Tom Canty«, den tigger-
dreng som tilfældigt mødes med prin-
sen og bytter rolle med ham hedder
Barnaby Fitzpatrick. Han er født i 1533
som ældste søn af en fattig baron på et
i dag nedlagt gods »Upper Ossory« i
Irland, og bliver i 1544 af Henrik 8.
udvalgt til en plads ved det engelske
hof, hvor han skal tage sig af prins
Edward. Barnaby bliver straks Edwards
allerkæreste legekammerat og fortroli-

ge, men der er intet skriftligt, som
dybtgående omtaler forbindelsen mel-
lem dem i årene 1544 til 1547, hvor
handlingen i »Prinsen og Tiggerdren-
gen« foregår. Edward er ikke begyndt
at skrive dagbog endnu, og ingen kil-
der oplyser om, at de to i leg skulle
have byttet roller for en kortere stund.
Havde de det, og var det sket som
omtalt i »Prinsen og Tiggerdrengen«,
ville det have været omtalt. Her har
sagnet frit spil. Derimod er der mange

oplysninger om forholdet mellem dem
efter Edwards tronbestigelse. Barnaby
Fitzpatrick bliver sendt til Frankrig og
dér betroet vigtige opgaver for kong
Edward. Officielt skal han uddanne sig,
men den intimvenlige korrespondan-
ce, som er mellem dem, vidner om, at
Barnaby snarere - som en spion - skal
rapportere hjem til Edward om alt,
hvad der sker i Frankrig, hvorfra der
hænger krigstrusler i luften, og samti-
dig give råd om, hvordan Edward bør
forholde sig til den førte politik på fast-
landet. Da Edward 6. dør, opholder
Barnaby Fitzpatrick sig i Frankrig intet-
anende om, hvor syg, kongen er, og da
han får dødsbudskabet, vender han til-
bage til England. Her stiller han sig til
tjeneste hos Sir Henry Sidney, som han
har kendt, siden han kom til hoffet, og
da denne bliver udnævnt til vicekonge
første gang, følger han med ham tilba-
ge til Irland, hvor han overtager famili-
egodset »Upper Ossory«. Her dør
Barnaby Fitzpatrick i 1605 højt respek-
teret og æret af landbefolkningen. En
tredie, som havde prins Edwards store
hengivenhed, og som han holdt meget
af, var hans lærer John Cheke. Han var
30 år, da han i 1544 blev kaldt til hoffet
fra en stilling ved St.Johns University i
Cambridge, erstatter forgængeren Dr.
Coxs strenge indlæringsmetoder med
en anderledes nærværende og mild
pædagogik, og er blandt dem, som
modtager ridderslaget under kong
Edwards kroningsceremoni. Efter kong
Edwards død, må John Cheke trække
sig fra hoffet. Han havde støttet den
reformerte kirkes fremgang i England,
og med kong Edwards død er det slut
med det. Den nye regent Dronning
Mary 1., Edwards halvsøster er nær-
mest fanatisk katolik, og hun forfølger
alle ikke-katolikker med bål og økse.
John Cheke må gå under jorden. Han
er jaget vildt, og dør i 1557, fattig og
psykisk nedbrudt.

DEN ONDE ONKEL
Ondskaben i »Prinsen og Tiggerdreng-
en« er personificeret ved den ene af
Edwards 2 morbrødre Thomas Sey-
mour. Han blev under Henrik 8. gjort
til storadmiral og Jarl af Hertford, og
skulle efter kong Henriks ønske over-
tage regeringen for den lille prins
Edward sammen med broderen
Edward Seymour, Hertug af Somerset.

Da prins Edward bliver konge, afslører
Thomas Seymour sig som en magtbe-
gærlig psykopat, der hurtig bliver upo-
pulær i befolkningen. Han styrer den
unge kong Edward med hårdhed, ja
afholder sig ikke fra at slå ham. Hans
hustru Katherine Parr, som han over-
tog efter Henrik 8., og som længe hav-
de følt hengivenhed for ham, behand-
ler han voldeligt og ydmygende, så
hun dør i barselseng. I 1549 er det slut
med hans terroriseren. Der bliver på
rygter rejst sigtelser mod ham for
voldtægtsforsøg mod kongens halv-
søster Elizabeth, og broderen Edward
Seymour slår sig sammen med John
Dudley, Jarl af Warwick, om at få ham
fjernet. Thomas Seynour søger hjælp
hos kong Edward, men forgæves, og
da han en nat efterfølgende forsøger at
trænge ind til kongen for at bemægtige
sig ham, og herunder skyder og
dræber hans lille skødehund, som vil
forhindre hans indtrængen, er hans
skæbne afgjort. Han bliver standset af
den tililende vagt, og arresteret af
Henry Sidney. Resten er nærmest for-
malia: sigtelse, anklage, dødsdom,
fængsel. 20. marts 1549 falder hans
hoved på skafottet på Tower Hill under
stor hujen fra den forsamlede folke-
mængde.

KUNNE DET VÆRE HÆNDT?
Om de begivenheder, som de to dren-
ge i »Prinsen og Tiggerdrengen« kom-
mer ud for, er sket virkelig, må besva-
res med et nej. To drenge af samme
alder fra hvert deres miljø mødes
tilfældigt, bytter roller, og skaber forvir-
ring for deres omgivelser. Det er i sag-
nets fiktionsverden. Derimod er det
sandsynligt, men ikke dokumenteret at
Edward 6. som prins skulle have begi-
vet sig ud i London i forklædning, sik-
kert sammen med Barnaby Fitzpatrick
og/ eller Henry Sidney, for at opleve en
verden uden for det stærkt bevogtede
Whitehall Palace. En anden mulighed
er, at Barnaby Fitzpatrick og Henry
Sidney har besøgt fattigkvarterene, der
dengang centrerede sig omkring
»Whitefriars« og »Alsatia« omkring
»The Tower«. De kan så have fortalt
prinsen, hvad de oplevede, og dermed
lagt grund til sagnet. Som tidligere
nævnt er der ingen skriftlige oplysnin-
ger til at bekræfte, at det er sket sådan,
og ovennævnte er derfor teorier. Men

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder

ANVENDT LITTERATUR
BINDORFF.S.T.: »Tudor England« /Pelican

History of England 6, Penguin Books
1970

CHAPMAN, Hester W.: »The Last Tudor King
- Edward VI« /Ulverscroft 1974

DODD, A.H.: »Elizabethan England« /B.T.
Batsford Ltd, London 1973

MORRISON, N.Brysson: »King´s Quiver«
/J.M.Dent and Sons, London 1972

PLOWDEN, Alison: »The House of Tudor«
/Stern and Day 1976

TWAIN, Mark: »Fyrsten og Tiggeren« /Køben-
havn 1882

WILLIAMS, Neville: »All the Queens Men«
/Cardinal 1972

tegning over London hvor handlingen foregår

Peter Kjellerup Hansen



11
SKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2006

HVOR REGNBUEN ENDER 
OM KONG SALOMONS MINER AF H. RIDER HAGGARD

Af Bo Nake

Der ligger en skat, hvor regnbuen
ender. Men kun den kække, der har
mod til eventyr og kræfter til strabad-
ser, vil finde den. Og han vil heller
aldrig vide, hvor han skal begynde at
lede efter skatten, hvis han ikke også
lige har et kort, der viser vej. Dette er
opskriften på to af verdenslitteraturens
mest populære eventyrromaner, Skat-
teøen (1883) af Robert Louis Ste-
venson og Kong Salomons miner
(1885) af H. Rider Haggard. Det er det
samme brændstof, der får de to roma-
ner til at fænge, men ligheden mellem
dem skyldes også, at Rider Haggard
skrev sit eventyr i bevidst konkurrence
med Stevenson som et væddemål med
sin bror. Haggards succes, der var øje-
blikkelig og vedvarende, skyldtes ikke
nogen form for efterligning, men alene
at Haggards fantasi og fortællelyst ikke
stod tilbage for Stevensons, selv om
han lånte skabelonen fra den sidste.

Realisme og fantasi
Men en skabelon er kun en spinkel
ramme, og Haggard ville ikke kunne
have skrevet sit mesterværk, hvis det
ikke også var fordi, at han allerede
nogle få år inden selv havde været i
Afrika, som endnu i 1870’erne for en
stor del var ukendt land for de fleste
europæere. Bogen er en overbevisende
blanding af realisme og fantasi. Fra
Haggard var 19 til han var 24, opholdt
han sig overvejende i Afrika, hvor han
bl.a. stiftede bekendtskab med zuluer-
ne. Dette folk havde hans uforbehold-
ne respekt og beundring af flere grun-
de. En af dem var, at de tilføjede den
engelske hær et bittert nederlag ved
Isandhlwana i 1879. Haggards fascina-
tion af zuluerne fremgår af flere roma-
ner. Ikke alene af zulutrilogien, hvoraf
blot Stormens barn (1913) er oversat til
dansk (de to andre er Marie og Finis-
hed), men især af Den sorte lilje
(1892), der er en både smuk og grusom
bog. Den sorte lilje er sikkert den mest
bloddryppende bog i verdenslitteratu-
ren, men skulle det være et problem
for nogle, må det være nok at sige, at i

en verden hvor krig og vold fylder
medierne hver dag, kan det ikke være
forkert at give de samme emner en lit-
terær behandling.

Det ukendte land
Der mangler da heller ikke mord og
krig i Kong Salomons miner, inden
storvildtjægeren Alan Quatermain
sammen med sine to engelske venner
og zuluen Umbopa finder frem til skat-
ten. Minerne ligger på den anden side
af en bjergformation, der hedder Sabas
bryster – kritikerne har altid hæftet sig
ved, at Haggard forestiller sig Afrika
som en attråværdig kvinde – og bag
disse bjerge ligger et hidtil ukendt
land, Kukuanaland, som skulle befinde
sig ikke fjernt fra Zimbabwe. I Kukua-
naland møder vi den grusomme de-
spot Twala og heksedoktoren Gagul,
der er lige så ondskabsfuld, som hun er
gammel. Inden de kan fortsætte skat-
tejagten, må hovedpersonerne opleve
en grusom heksejagt, så at Twala og
Gagul kan få stillet deres blodtørst.
Derefter udkæmpes et blodigt slag
mellem Twala og Umbopas tilhængere.
For det har vist sig, at denne ædle zulu
i virkeligheden er den
retmæssige hersker o-
ver Kukuanaland. Et af
bogens højdepunkter
er skildringen af det
store slag, og når den
er så vellykket, skyldes
det sikkert, at en eng-
elsk imperialist her
kunne lade sin beund-
ring for afrikanske kri-
gere komme til fuld
udfoldelse.

Den farlige rig-
dom
Efter en dyrekøbt sejr
tvinger englænderne
Gagul til at vise dem
vej til minerne. I mi-
nerne møder de en
ældgammel og frygt-
indgydende verden.

Den er som et dødsrige, der omslutter
de ufattelige rigdomme. Ved et listigt
trick lykkes det Gagul at spærre eng-
lænderne inde sammen med skattene,
mens hun selv forsøger at undslippe.
Men forgæves. I sidste øjeblik knuses
hun under en enorm klippeblok. Midt
blandt rigdommene kan de indes-
pærrede eventyrere se deres egen død i
møde. Naturligvis finder de en udvej,
og med kun nogle få håndfulde dia-
manter bliver de rige alligevel. Men
som Alan Quatermain tilstår, er det
ikke et eventyr, han har lyst til at gen-
opleve.
Med Alan Quatermain havde Haggard
fundet sin ideelle hovedperson og for-
tæller, og han optræder derfor i fjorten
andre romaner. Haggard skriver hur-
tigt og til sagen uden at nørkle for
meget med handlingen eller polere på
stilen, men han har en original forestil-
lingsevne og et billedrigt sprog, der
altid fanger læseren. Det er uden tvivl
også disse egenskaber, der gør, at Kong
Salomons miner har været filmatiseret
flere gange.
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KELD ALBRECHTSEN MEDLEM AF 
FORENINGSBESYRELSEN – IGEN

INTERVIEW MED KELD ALBRECHTSEN, SOM BLEV VALGT IND I FORENINGSBESTYRELSEN 
VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET I MAJ MANED I AR.

af Hanne Løvig

foto: Hans Grundsøe

Du har tidligere været formand for Brabrand
Boligforening. Hvor langt ligger det tilbage?
»Jeg har i flere perioder siddet i afde-
lingsbestyrelsen i Holmstrup og havde
mange kontakter også i repræsentant-
skabet. I 1993 opstår der en voldsom
debat om beboerdemokrati. Der var et
stærkt krav om decentralisering. Hold-
ningen hos et flertal i hele repræsen-
tantskabet var, at Brabrand Boligfor-
ening var for centralt styret. Nogen
mente topstyring. Jeg stiller op som
formand, og der bliver kampvalg mel-
lem mig og den daværende formand
Anton Sørensen. Jeg vinder valget. Jeg
kommer til at sidde som formand to
perioder fra ’93 til ’97. Men det bliver
for meget både at være formand for
boligforeningen og sidde i Folketinget
på samme tid, så jeg stopper som for-
mand i ’97. Jeg synes ikke, jeg forsømte
min formandspost, og det var ingen
nem beslutning; men jeg vurderede, at
der ikke var tid og kræfter til begge
dele.«

Du bor i Brabrand Boligforening. Hvor mange
år har du boet i boligforeningen?
»Som ung studerende boede jeg på
Skjoldhøjkollegiet. Jeg læste stat-
skundskab (cand. scient. pol). Sidst i
’70’erne flyttede jeg i kollektiv i
Holmstrup sammen med bl.a. Jørgen
Lenger. Vi kom senere begge to i Fol-
ketinget for VS. Jeg bor stadig i
Holmstrup; men nu ikke i kollektiv og
har snart boet i Brabrand Boligforening
i 30 år.«

Du har været medlem af Folketinget. Hvor
længe er det siden?
»Jeg var medlem af Folketinget for VS
fra ’84 til ’87. Ved valgnederlaget i ’87
dannede vi Enhedslisten sammen med
DKP og nogen mindre socialistiske
partier. Ved valget i ’94 bryder vi igen-

nem og får 6 mandater, og jeg bliver
medlem af Folketinget for anden gang;
men nu for Enhedslisten. Jeg har sid-
det i Folketinget samlet i godt 14 år.
Der er en rotationsregel i Enhedslisten,
så man kun kan sidde i 2 valgperioder;
men ved nogle særlig teknisk organi-
satoriske sammenfald kan det blive
længere dog max. 11 år.«

Du er nu med i foreningsbestyrelsen igen. Hvad
synes du, din vigtigste rolle er/vil blive der?
»Jeg har altid haft meget interesse for
beboerdemokrati og ser det som en af
mine opgaver at være med til at få
samarbejdet mellem de forskellige
valgte til at fungere. Og de tunge soci-
ale problemer, der kan være, er også en
af de ting, der optager mig meget, og
som jeg gerne vil være med til at finde
løsninger på. Nogle af de øvrige i fore-

ningsbestyrelsen har andre hovedop-
gaver, og der er en god arbejdsforde-
ling dér. Der skal skabes helhedspla-
ner, og der er mange bygningsproble-
mer og sociale problemer, som skal
løses. Især de gamle afdelinger 1, 2 og
3 trænger til forbedringer og renove-
ringer.«

Hvordan ser du på at have et stærkt koncentre-
ret multietnisk minisamfund, som det jo også
er i dele af Brabrand Boligforening?
»Min holdning er at vi ikke kan blive
ved med at diskutere, om der er det
samfund. For det er der, og de proble-
mer, der er i kølvandet af det, skal
løses. Man kan ikke få en anden bebo-
ersammensætning på en kort årrække.
Det kan ikke lade sig gøre. Der er lavet
store analyser, der viser det. Der er en
forbedret beskæftigelse i Danmark, og
hvis det kan lykkes at få Gellerup kob-
let på denne udvikling, ved at unge
mennesker kommer ind i samfundet
via skole, fritid, uddannelse og arbejde,
er det simpelthen nøglen, og der vil
være færre, der hænger ud og skaber
problemer for sig selv og andre. Det
kunne blive selvforstærkende positivt
kontra det selvforstærkende negative
ved dårlige mønstre. Det kræver også
midler i form af penge at løse tunge
sociale problemer ,og det kan Brabrand
Boligforening ikke bære alene. Der skal
støtte til fra stat og kommune også. Og
det klare signal skal være, at hvis man
ikke respekterer de andre beboere, fal-
der der brænde ned. Her skal skabes
og være et godt og fredeligt sted for
alle beboere.

Kig også ind på

www.bbbo.dk
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PROJEKT »8220 NABOSKAB GIVER KENDSKAB« 
ER KLAR TIL START

SA ER DER SNART INDSAMLING AF IDEER I GELLERUP OG BRABRAND

Af Sebastian Adorján Dyhr

På projektkontoret på 1. sal i City Vest
er der travlt med at gøre klar til den
indledende indsats, hvor beboere i
postnummer 8220 – Gellerup og Gl.
Brabrand – skal i dialog med hinanden.
Det er Gellerup og Brabrand Fællesråd,
der står bag projektet.

Søndag, den 12. november er der ind-
samling af dialogidéer i de 2 bydele.
Her vil i alt 40 personer gå på indsam-
ling i hinandens bydele for at komme i
dialog med de naboer, de kender så
lidt til.

Med sig har indsamlerne, som det sig
hør og bør, naturligvis raslebøsser. Men
det er IKKE penge, det drejer sig om

denne gang, men derimod dialogem-
ner og -ønsker fra borgerne, som deri-
gennem skal være med til at formulere
konkrete ønsker og forslag til en styr-
ket dialog.

»Vi er nu i gang med at kontakte en
lang række beboere i både Gellerup og
Gl. Brabrand for at få sat navne på de
første 40 »raslere«, som skal ud på
gader og stræder den 12. november«,
siger Hanne Marklund, der er projekt-
leder på »8220 Naboskab giver kend-
skab«.

Derudover er man på projektkontoret i
gang med brochure- og PR-materiale,
ligesom en ny hjemmeside om projekt-

et – www.8220nabo.dk – er under
udformning og opbygning.

Har man lyst at være med som »rasler«
den 12. november er man meget vel-
kommen til at kontakte projektkonto-
ret.

Yderligere oplysninger: Projektleder
Hanne Marklund på T: 2212 6243 eller
E-post: hm@8220nabo.dk

hænge på buskene til langt ind i vinte-
ren.
Men slåenbær kan vi mennesker sag-
tens bruge f.eks. til saft, når der tilsæt-
tes en god mængde sukker. En måde
at bruge bærrene på uden at skulle
hente flere kilo hjem er at bruge dem
til hjemmelavet kryddersnaps, som
opnår en utrolig smuk dybviolet farve.

Opskrift
Pluk en portion bær. Hvis de endnu
ikke har fået frost gennem et stykke
tid, kan du klare det ved at lægge dem
i fryseren mindst et døgn, da frosten
fremmer dannelsen af smag og sukker-
stoffer.
Læg bærrene i en flaske og fyld halvt
op med bær. Hæld vodka eller ukryd-
ret snaps, f.eks. Klar Brøndum, over og
skru proppen godt på, for som næsten
al anden kryddersnaps kræver den
trækketid og bliver kun bedre med
tiden.
Allerede efter en uges tid kan du se, at
snapsen begynder at tager farve, og
efter en måneds tid begynder den at

smage karakteristisk og dejlig frugtag-
tig af slåen.
Der er fuld smag efter cirka fire måne-
der, men du kan sagtens lade den
trække videre et årstid.

»Bevar naturen - kom den på flaske«,
som man siger.

Guldregn leger forår på Grimhøj i oktober
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SLAEN’E NATUR PA HOLMSTRUP MARK
DER ER STADIG BÆR AT HENTE I NOVEMBER

tekst og foto: Ulrik Ricco Hansen

Alle beboerne i Holmstrup, Thorsbjerg,
Odinsgård, Toveshøj og Bronzealder-
vænget er så heldige at være nabo til
det skønne naturområde, der strækker
sig som et grønt bælte mellem Jernal-
dervej og Edwin Rahrs Vej – fra Hasle
Bakker og helt til True.
Der er kun få skridt fra hver af
afdelingerne til dejlige oplevelser i
naturen. Selvom det er et forholdsvis
nyt naturområde bydes på stor variati-
on i landskabstyper: Fra store bakker
og høje over enge, søer, bæk og vand-
huller til skove og marker.

I en række artikler vil vi
følge naturen og årsti-
dernes skiften, men
også se nærmere på
kultur, politik og den
historie, der ligger bag
dette grønne område,
som stort set er offent-
ligt ejet og forvaltet
med intensioner om at
området skal blive
både største og »popu-
lærest naturpark«. Ja, ja
- det er store ord, der
kan findes i politiske
målsætninger. Men
området er uden tvivl
både stort og fyldt med
potentiale som natur-
park.

Det lune efterår
Denne gang starter vi
med et lille kig tilbage
på den ualmindelig
varm og tør sommer,
som blev efterfulgt af
en lun september, der
startede regnfuld med
masser af svampe. Det
var en måned, som
næsten kunne slå den
gamle varmerekord på
16,2°C som gennem-
snitstemperatur i 1999.
Men ifølge DMI var det
lige så varmt denne

gang.
Sidste år havde vi også et meget lunt
efterår, hvor både dyr og planter be-
gyndte at lege forår, og planterne satte
nye skud og blomster. Dette sker nok
også i år, hvor f.eks. guldregn og gyvel
blomstrede på bl.a. Grimhøj i oktober,
og hvor vi også kunne finde mange
urter som f.eks. kløver, røllike og lucer-
ne.
Tag nogle ture i den dejlige november-
natur ,og du vil sandsynligvis kunne se
blomster, selvom der bliver længere og
længere imellem dem, jo koldere og
kortere dagen bliver. Men selv efter
frost kan der i en periode med lunere

vejr komme nye blomster, f.eks. mæl-
kebøtte og andre kurvblomstrede plan-
ter.

Sidste efterårsmåned
November kan være en underlig
størrelse at forudsige (men jeg vil for-
søge, selvom det er midten af oktober,
jeg skriver denne tekst.) Traditionelt
regnes november som sidste efterårs-
måned, men mange gange er det ble-
vet til en tid med masser af vinter. Jeg
vil dog formode – på basis af den var-
me sommer og det lune efterår – at
også november bliver en rar efterårs-
måned uden særlige vinter-tendenser.
Tager du støvlerne på og begiver dig
ud i landskabet, vil du sikkert både
kunne plukke enkelte blomster, samle
nogle få svampe og se tegn på, at vin-
teren er nær:
- frøer, tudser, pindsvin og snegle er
(eller er på vej) i dvale.
- trækfugle som fiskehejren og sang-
lærken er taget syd på, hvis det ikke er
meget mildt.
- buske med kvidrende gråspurve eller
gråkragens hæse skrig er måske nogle
af de få fuglelyde, du hører, med mind-
re du fodrer fugle og oplever f.eks.
dompappen som rumsterende gæst og
solsorten som kæmpende og skrig-
ende.
- de mange flagermus har fundet et
sted at overvintre. Der findes ikke nær-
mere undersøgelser for dette område,
men mon ikke de fleste finder en
behagelig vinterplads inde i et udhæng
over et hus eller lignende. De vil nem-
lig kun kunne overvintre (gå i hi) et
sted hvor der er mindst 4-8°C hele
vinteren, så ingen overvintrer i f.eks. et
hult træ.

Tag bær med hjem
Slåen er et lille træ eller stor busk og
findes mange steder på Holmstrup
Mark langs stier og i kanten af skov-
områderne. De blåsorte bær er lette at
genkende, men meget bitre. Du kan jo
forsøge at sætte tænderne i et, og du
forstår, hvorfor fuglene lader dem

Duggede, blåsorte bær på slåenbusken er lette at kende



ROD OG REFERATER
RETTELSER TIL SIDSTE NUMMERS ROD

Bo Sigismund

Skræppebladet har haft ny teknik i 15
år, så det er svært at finde på en god
undskyldning for de mange fejl, der var
indløbet i nummer 8. Vi havde bestemt
at dække beboermøderne bredt, og så
må vi altså i stedet til at undskylde alt
for meget. Både tekst, billeder og for-
fattere var fejlramte:

For det første manglede afdelingerne 8
Drejergården, 12 Thorsbjerg, 11 Odins-
gård og 19 Bronzealdervænget – af
uopklarede årsager nåede de ikke til
tryk, selvom de var rettidigt indgået.
Dem bringer vi i dette nummer. Rød-
lundparken fik vi ikke med, da den
eneste af os, der havde den aften ledig,
blev forhindret. Men nu har vi til
gengæld fået et redaktionsmedlem fra
Harlev, så det lover godt for eftertiden.
Afdeling 22 Sonnesgården får referatet
i dette nummer.

På side 17 er der fejl i rubrikken, og så
mangler der en billedtekst. Billedet er
af afdelingsbestyrelsen i afd. 1, og er
taget af Bo Sigismund.

På side 18 går det helt galt: Artiklen er
skrevet af Hans Nicolajsen. Billederne
er ganske rigtigt taget af Hans Grund-
søe, men de er fra afdeling 7/15’s møde
og skulle være på artiklen side 28. Det
rigtige billede – taget af Bo Sigismund
– illustrerer den artikel, du læser nu og
er altså fra afd. 23.

Til side 20 og 21 har forfatteren, Peter
Kjellerup Hansen, selv bemærkninger i
dette nummer.

På side 26 mangler billedteksterne:
Øverste billede er fra Borumtoften,
hvor der nu er udsigt til at få døren til
fælleslokalet lavet i stand. Nederste
billede er fra Lyngby, hvor de frem-
mødte beboere (på venstre side af bor-
det) udviser stor aldersspredning, men
også stor interesse!

Artiklen side 28 fra afdeling 7 og 15
har fejlagtigt anført Peter Kjellerup
som forfatter. Artiklen er skrevet af
Birthe Graff – og skulle altså have haft
de 3 fotos, der havnede på side 18. De
viser et velbesøgt møde, afdelingsfor-
mand Erik Andersen og dirigent Her-
man Nielsen.

Møde for ikke-bolighavende blev ud-
skudt til efter deadline. Herfra kan op-
lyses at Søren Dam er indtrådt i
repræsentantskabet.

Redaktionen beklager! Vi kommer til at
gennemgå afdelingerne, bestyrelserne
og så passe bedre på.
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RAMADANMIDDAG I GLOBUS1
Lørdag den 7. oktober lagde GLOBUS1
hal til et stor fællesspisning med over
170 spisende i forbindelse med rama-
danen. Både kristne og muslimer, gam-
meldanskere og nydanskere deltog i
middagen, der bød på en traditionel ra-
madanmenu bestående suppe, salat og
masser af forskellige retter, afsluttet
med stærk kaffe med arabiske kager til.
Undervejs fik ikke-muslimerne en ori-
entering om, hvordan en muslim bry-
der fasten med lidt dadler og en lille
bøn, og iman Abdul Wahid Pedersen
fortalte om ramadanens betydning i
islam. Og så fik middagsgæsterne også
lov til at se tre afsnit af DR2’s ramadan-
kalender, der blev vist på storskærm på
den ene halvæg.
Ramadan-spisearrangementet var ar-
rangeret af filmfestivalen Salaam DK i
samarbejde med Aktiv Kvindeforening,
Arabisk Kulturforening, Lighed og Bro-
derskab og Multikulturel Forening,.

VITAMININDSPRØJTNING TIL DEMOKRATIET
UNDERSKRIFTSINDSAMLINGER LIGE FRA TIDLIGE TIDER

Jens Skriver 

Protester mod besparelserne på kom-
munale budgetter og andre almennyt-
tige foretagender har været usædvanlig
omfattende. En vigtig del deraf har væ-
ret indsamlinger af underskrifter. Der
kunne nævnes underskrifter mod ned-
læggelsen af buslinje 74, nedlæggelse
af Huset, nedlæggelse af Åby Bibliotek
og mod tyveriet af Landsbyggefondens
midler. Der er ingen grund til at være
bange for, det ikke har en virkning.
Faktisk er det en af de ældste former at
håndhæve demokrati på. Under Den
franske Revolution vedtog vælgerne
retningslinjer for deres repræsentanter
og fik dem nedfældet med så mange
underskrifter som muligt. Skikken kom
hurtigt til Danmark, men der er des-
værre forsket meget lidt i den. Her-
hjemme forgik det på den måde, at der
blev samlet underskrifter ind på så-
kaldte adresser eller petitioner til

øvrighedspersoner. Det første tilløb til
en lovgivende forsamling i Danmark
var de såkaldte Rådgivende Stænder-
forsamlinger, der blev nedsat i begynd-
elsen af 1830’erne. De modtog mang-
foldige samlinger af underskrifter. Ikke
mindst opfordringer til at afskaffe
hoveri og fæstevæsen de steder, hvor
det var tilbage. Det var også brugeligt
at sende underskrifter ind til områdets
deputerede på tinge både for at tilken-
degive tilfredshed med hans arbejde
eller det modsatte. I folketingets arkiv
ligger disse samlinger af underskrifter
og venter på at blive yderligere under-
søgt.
F.eks. siger i skrivende stund en aviso-
verskrift, at Åby bibliotek bliver lukket
trods 8668 protester. Vore dages politi-
kere tør ikke tabe ansigt og indrømme,
de tager hensyn til indsamlede under-
skrifter, men indirekte har det en

meget stor virkning. Der vil snart kom-
me en eller anden form for kompensa-
tion af en eller anden art, selv om det
aldrig ville skinne igennem, at almin-
delige mennesker kan sætte deres
mening igennem.
Under Enevælden var det godsejere og
embedsmænd, der havde magten. De
fik ret snart respekt for folkelige tilken-
degivelser. På samme måder vil en
regering, der kun arbejder for de vel-
bjærgedes interesser hurtigt blive
skræmt af massiv modstand. I Holm-
strup er der f. eks. indsamlet 414 und-
erskrifter, som protesterer mod ned-
læggelsen af buslinie 74, og afdelings-
bestyrelsen har også rejst protest. Det
har under ingen omstændigheder væ-
ret forgæves, selv om der måske ikke i
første omgang bliver taget hensyn til
det.

Beboermøde i afdeling 23



10,5 MILLIONER KRONER TIL GELLERUP
LOTTOHELD FOR BEBOERNE I GELLERUP, MEN GEVINSTEN ER UKENDT INDTIL VIDERE. 

TOVESHØJ FIK IKKE STØTTE

af Helle Hansen

Midt i oktober 2006 blev spændingen
udløst i det store ghettolotteri, der et er
led i regeringens boligaftale for 2006,
der går ud på at bruge 600 millioner
kroner af Landsbyggefondens penge til
at lave en social og forebyggende ind-
sats i udsatte almene boligområder.
I foråret sendte Gellerupparken en
lang ønskeliste afsted til København
med ønsker om både ombygning af
lejligheder, skabelsen af et Meyer-pro-
jekt, et aktivitetshus, et forsamlingshus
og meget mere.
Nu er der kommet en foreløbig ud-
melding fra Landsbyggefonden om, at
Gellerupparken kan forvente at få 10,5
millioner kroner til at gennemføre
nogle af de mange ønsker. Men nu skal
man først indgå i nogle mere konkrete
forhandlinger om, hvilken og hvordan
nogle af idéer skal udføres og ikke
mindst have afklaret, hvordan Gellerup

selv kan være med til at medfinansiere
nogle af projekterne.
Om et par uger vil boligforeningen bli-
ve nærmere orienteret om det videre
forløb i processen med at få pengene
ud til projekterne, og så skal de kon-
krete forhandlinger i gang. I Landsbyg-
gefonden forventer man først, at alt
falder på plads inden sommerferien
næste år.
Toveshøj har ligeledes søgt penge i
ghetto-puljen til renovering af køkke-
ner og badeværelser, men afdelingen
har ikke fået tilskud til at få gennem-
ført dets ønske i denne omgang.

55 millioner til Århus
I alt har Landsbyggefonden har givet
foreløbigt tilsagn til 53 boligsociale
projekter fordelt over hele landet. Det
drejer sig om hovedsagelig om projek-
ter, der har fokus på beskæftigelse og

uddannelse som eksempelvis lektie-
hjælp og kriminalpræventive tiltag for
kvarterets unge samt forskellige sociale
aktiviteter såsom gratis idræt og mo-
tion.
Ud over Gellerup har Rosenhøjsområ-
det også modtaget tilsagn om tilskud,
og det samme har en fællesansøgning
fra boligforeningerne i Århus om at
skabe et sekretariat, der kan tage over,
hvor Urban snart slutter. I alt blev der
fra Århus søgt om godt 600 millioner
kroner, men der er kun blevet givet til-
sagn om 55 millioner kroner. Et beløb
som flere århusianske politikere og
boligforeningsfolk har kritiseret for at
være alt for lille.

ALLAN FISKER DRUKNER I TØJ
FORELØBIG PAUSE I TØJINDSAMLINGEN – ALLAN HAR FORTSAT

BRUG FOR ØKONOMISK STØTTE TIL AT BETALE FRAGT AF CONTAINEREN

af Helle Hansen

Gellerups østjyde Allan Fisker er glad
for alle de mennesker, som tænker på
ham og børnene i Estland, når de har
tøj i overskud – men i kælderrummet
på Bentesvej vokser stablerne med
fyldte banankasser, og Allan er midler-
tidig nødt til at stoppe for indsamlin-
gen af tøj.
»Jeg har så meget, at jeg ikke kan følge
med. Folk kommer hele tiden og stiller
sækkevise af tøj uden for døren, når jeg
ikke er der – men jeg har brug for en
pause for at nå i bund,« siger en træt
Allan Fisker, der ofte står og sorterer

tøj den halve nat for at kunne følge
med og holde rent foran nedgangen til
kælderrummet.
Om kort tid har Allan pakket nok
banankasser til at fylde endnu en con-
tainer, der kan blive skibet af sted til
Riga i Letland, hvor indholdet fra
Århus kommer til at glæde masser af
børn på børnehjemmet.

18.000 kroner per container
Det koster omkring 18.000 kroner at
sende en container med tøj til Riga.

Det er udgifter til leje af containeren,
gasning, fragt og moms.
Du kan støtte Allan Fiskers livsprojekt
ved at melde dig ind i støtteforeningen
for 50 kroner om året, og du er vel-
kommen til at indsætte større beløb.
Kontingent på 50 kroner eller større
gaver indbetales på konto 9895 -
0001527282 i Sparbank Vest, City Vest
afd. Læs mere på www.allanfisker.dk
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CERES OG ERIS
NYE NAVNE DER SKAL LÆRES 

af Jens Skriver 
Astronomiklub Capella 

Mange ved, at der er en planet, som
hedder Pluto. Nu er den blevet degra-
deret til dværgplanet. Til gengæld er to
andre himmellegemer blevet forfrem-
met til dværgplaneter. Det er Ceres og
Eris, hvis navne nu nok også kommer
til at høre til almindelig viden.

Ceres
Det er den største af de såkaldte asteri-
oider eller planetoider, og den er også
den af de tusindvis af asterioider, som
først blev opdaget. Men selv om den
har været kendt siden 1801, vides der
forholdsvis lidt om den. Dens diameter
er nemlig kun o. 950 km. Banen er
stærkt elliptisk, så afstanden til Jorden
og mulighederne for gode observation-
er varierer en del. I de kommende år
skal den imidlertid observeres intensivt
fra Jorden, og efter planen vil en rum-
sonde være fremme ved 2015, så til
den tid vil vi sandsynligvis vide meget
mere om den.
Ceres er for øvrigt det romerske navn
for Demeter, der var gud for landbrug.
Og så var han Plutos svigerfader.

Eris
Den blev opdaget i 2003 og befinder
betydeligt længere ude i verdensrum-
met end Pluto, men dens bane er ellip-
tisk, og til tider er den nærmere Solen
end Pluto. Dens afstand til Solen er 97
gange længere end Jordens afstand til
Solen. Den er 560 år om at kredse
rundt om Solen. Erises diameter er o.
2.400 km., så den er større end Pluto
med en diameter på o. 2.300 km. Eris
har en måne, hvis diameter anslåes til
200-300 km.
Den astronom, som opdagede
dværgplaneten i 2003 har fået lov til at
give dværgplaneten navn, og han valg-
te navnet Eris. Hun var gudinden for
disharmoni og strid, eller rettere sagt:
Hun var hjælpegudinden for Ares,
guden for kamptummel, og kendeteg-
nede tvedragt. Det var hende, der
fremprovokerede den trojanske krig,
som beskrives i Illiaden. Samtidig gav
astronomen månen navnet Dysnomia.
Det var hendes datter, der var gudin-
den for lovløshed. Som den eneste
kvinde efter Venus har en så suspekt
gudinde nær ved fået en planet

opkaldt efter sig. Det skyldes nu nok,
at langt de fleste navne fra den antikke
mytologi i forvejen er blevet brugt til at
navngive planetmåner og de mange
asterioider. Som en væsentlig undta-
gelse har personer fra Shakespears
dramaer dog lagt navn til de mange
måner ved planeten Uranus.

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14

GERDA JENSEN
1928-2006

af Jens Skriver

Gerda havde boet i Gellerupparken,
siden den blev bygget. Gerda, Laurits
og de to sønner flyttede som de første
ind i lejligheden på Dortesvej 13 den
gang, der stadig var udsigt til Mols og
Helgenæs. Hun stammede fra Århus
midtby, men tjente som ung som pige i
huset i Malmø, hvor hun mødte Lau-
rits fra Vendsyssel. De blev gift og boe-
de i Malmø, hos Gerdas forældre i
Lundingsgade og på Trøjborg, inden de
flyttede ind i Gellerupparken. Den
gang var det en stor omvæltning at

flytte fra en lille lejlighed til de rumme-
lige og lyse lejligheder i Gellerup. Lej-
ligheden på Dortesvej betød meget for
dem, og de blev der til det sidste. De
ville også gerne gøre noget for områ-
det. De startede med at lave aktiviteter
for børn i kælderlokalet i deres
opgang. Laurits engagerede sig meget i
boligforeningen og var i mange år kas-
serer for haveforeningen Grønærten.
Gerda bakkede ham på alle mulige
måder op. Blandt meget andet sørgede
hun altid for, der var kaffe til bestyrel-

sesmøderne i Grønærten. Det var også
Gerda, som passede parrets haver, der
nærmest lignede gartnerier. Da Laurits
døde i 1999, overtog Gerda det tunge
hverv som kasserer og administrator af
haveforeningen Grønærten. De sidste
år var hun imidlertid plaget af sygdom.
Hun overleves af de to sønner, en i
Viborg og en på Århusegnen samt fire
børnebørn.
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PA SKOLEBÆNKEN EFTER FYRAFTEN
KURSER FOR FOLKEVALGTE I BRABRAND BOLIGFORENING

Af Marianne Stenberg 
journalist Brabrand Boligforening

Der er flot deltagelse til den nye kur-
susrække, som Brabrand Boligforening
for tiden tilbyder medlemmer af afde-
lingsbestyrelserne i boligforeningen.
Fyraftensmøder hedder det nye tilbud,
fordi kurserne ligger fra kl. 17.00 –
19.00 med det mål, at de skal være
korte og effektive og så samtidig ikke
tager hele aftenen i brug.

Fyraftensmøderne startede op i juni
med emnet: Webzonen. Et praktisk
kursustilbud over 2 aftener, hvor afde-
lingsbestyrelsesmedlemmer fik under-
visning i brug af Brabrand Boligfor-
enings intranet webzonen, hvor der
hentes referater, nyheder og konto-
oversigter for de enkelte afdelinger.

Kurset vil fremover blive tilbudt med
jævne mellemrum.

Herefter har tilbuddene til repræ-
sentantskabet været:
• Fyraftensmøde om de beboerunder-

søgelser, der er gennemført i Brab-
rand Boligforening.

• Råderet
• Tildelingsregler

Resten af året følger fyraftensmøder
om: 
• Planlagt vedligehold
• Budget og regnskab
• Forvaltningsrevision
• Regler for nybyggeri

I gennemsnit deltager 40 afdelings-
bestyrelsesmedlemmer i hvert fyraf-
tensmøde. Formålet med kurserne er
at klæde afdelingsbestyrelsesmedlem-
merne bedre på til at udføre deres
hverv som beboernes repræsentanter i
forhold til de mange regelsæt, som de
almene boligforeninger arbejder efter.

Fra bofællesskabet Voldbækhave var fire mødt
op til webzonekursus

Mange folkevalgte havde tilmeldt sig kursus på
Scandic Hotel i de nye regler om råderet

Afdelingsformand Susanne Petersen fra Toves-
høj på kursus i Brabrand Boligforenings intra-
net

Birte Wisen fra Søvangen og Birgit Poulsen
samt Else Stokholm fra Rødlundparken følger
koncentreret med

Der er sat computere op i adminstrationen,
så de folkevalgte på kurset kan løse opgaver på webzonen
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BOLIGTILBUD PER E-POST
VÆLG SERVICE VIA E-POST OG SPAR PENGE

Af administrationen
Brabrand Boligforening

Nu behøver du ikke vente på postbu-
det for at se, om du har fået en ny lej-
lighed. Du kan nu få besked om nye
boligtilbud på sms og e-mail

Alle medlemmer af aarhusbolig betaler
et årligt ventelistegebyr.
Ventelistegebyret dækker de omkost-
ninger, der er forbundet med at admi-
nistrere ventelisterne bla. medarbej-
dertid, papir, kuverter og porto.
Fra oktober 2006 kan du vælge mellem
to slags ventelistegebyr og dermed to
måder at modtage dine boligtilbud på.

e-tilbud
Den nye e-tilbuds løsning giver dig
mulighed for at modtage besked om
nye boligtilbud på sms og en e-mail.
Du får elektronisk besked, når der er
nye boligtilbud til dig, og du logger på
din personlige side på www.aarhusbo-
lig.dk for at se tilbudene. På siden kan
du naturligvis svare ja eller nej til
boligtilbudet. For denne service betaler
du kr. 100 om året.

brevtilbud
Med brev-tilbud modtager du boligtil-
bud med brevpost. Du kan svare på

boligtilbudet ved at logge på www.aar-
husbolig.dk på din personlige side,
eller du kan sende os dit svar pr. brev.
Du kan selvfølgelig også ringe og give
svar på boligtilbudet. For denne service
betaler du kr. 300om året.

Hvis du vil have e-tilbud
Hvis du fremover vil have besked om
boligtilbud på sms og e-mail, skal du
logge på www.aarhusbolig.dk og til-
vælge det i dine personlige oplysning-
er.

ORIENTERINGSBREV
BRABRAND BOLIGFORENING OKTOBER 2006

Brabrand Boligforening med
på havnen
Brabrand Boligforening er blandt de
fem konsortier, der er blevet prækvali-
ficeret til at give bud på de nye havne-
arealer, hvor Århus Kommune i
masterplanen har stillet som overord-
net krav, at 25 procent af boligerne bli-
ver almene.
Der er frist for tilbudsgivning d. 10.
november. Byggemodning af de to øer
skal være færdig med udgangen af
2007.
Brabrand Boligforening deltager i et
konsortium med følgende medlem-
mer: Nordea, JM Danmark og MT
Højgaard, arkitektfirmaet C.F. Møller
og Rambøll Danmark.

Århus Kommune forsinker Has-
selager og Tranbjerg
Århus Kommunes arbejde med lokal-
plan trækker i langdrag i et omfang,
hvilket betyder økonomiske konse-
kvenser for Brabrand Boligforening

samt AL2bolig, som er den 2 part i
byggeriet i Tranbjerg. Brabrand Bolig-
forening har option på arealerne i
Tranbjerg og Hasselager, hvilket bety-
der, at der løbende betales en slags
afgift for at have optionen. I og med at
Århus Kommune er meget langsom
med at få lokalplaner på plads, trækker
det ud med at få byggeriet i gang.

Ny administrationschef
Den 1. november starter Rune Utoft
som ny administrationschef i Brabrand
Boligforening. Han kommer fra en stil-
ling som seniorkonsulent ved revisi-
onsfirmaet Deloitte i København. Rune
Utoft flytter med sin kone og 2 børn
ind i en lejlighed i Brabrand Boligfore-
nings afdeling på Thorsbjerg.

Analyse af flyttemønstre i Gel-
lerup-området
Administrationen er ved at lægge sid-
ste hånd på en omfattende analyse af
flyttemønstre i Gellerup-området. Ven-

telister, lejemålslister og fraflytter-over-
sigter er analyseret for blandt andet at
se på, hvordan beboersammensætnin-
gen er pt. og samtidig give en pejling
på, hvordan det udvikler sig de kom-
mende år. Analysen er en del af arbej-
det med områdeplan, som Århus
Kommune har bedt Brabrand Bolig-
forening deltage i. I denne plan ønsker
Århus Kommune, at boligforeningen
tager regeringens nye ghetto-redska-
ber i brug i Gellerupparken: Salg af
boliger, erhverv – samt kombineret
anvisning, hvilket omfatter afvisning af
ressourcesvage ansøgere.
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AT TÆNKE ER EN MULIGHED
POLITIK, PENGE OG SPROG

af Herman Nielsen

Den almindelige politik er blevet plat-
tenslageri med værdigheden placeret i
pengepungen og det er da om noget
meningsløst
Hør og se aktuelt debatten om beboer-
nes penge, som stjæles fra Landsbyg-
gefonden for som særskat fra os i den
almene sektor at havne som skatte-
nedsættelse hos de rige… 8 mia. kr. er
allerede taget og 3 mia. mere måske
inden nytår i en ny boligaftale.
Når nogen ta´r en andens penge, og
gerningsmanden er kendt, så kan man
gå til politiet og få hjælp til udbedring
af skaden. Hvorfor sker det ikke, når
den påståede gerningsmand optræder
med navn og billede i så mange sam-
menhænge? 
Selvfølgelig fordi det netop ikke er
beboernes penge, og fordi pengene
bruges efter Landbyggefondens for-
mål. Så simpelt er det, og der burde
politiske ledere, som også bør være
anstændige mennesker, starte debat-
ten. Sagen i sig selv er jo da ganske
slem.
»Fondens formål er i henhold til lov
om almene boliger samt støttede pri-
vate andelsboliger m.v. at fremme det
almene byggeris selvfinansiering.«,
hedder det i Landsbyggefondens §2. Er
det det, der foregår? Ja. For pleje- og
ældreboliger bygges som almene boli-
ger og udgør næsten det hele. Altså
færdig med den historie, hvor politiske
ledere i vores rækker gør os unødigt
dumme ved at reducere os til krænke-
de småbørn, som bliver bestjålet. Alt
for mange beboere tænker sig ikke om
og hopper på vognen med »os er det
synd for«, og ofte er der netop penge –
men ikke værdighed - at hente i offer-
rollen.

Fattige og rige
Vi er relativt fattige i den almene sek-
tor med godt kr. 100.000 årligt hos en
voksen med godt kr. 200.000 i snit for
hele landet. Hvis det overrasker nogen,
at den nuværende regering vil omfor-
dele fra de fattige til de rige, så må de
altså vågne op. Socialministeren, som

politisk står for vores sektor (vi skal
nemlig defineres som socialt problem),
har tidligere måttet trække i land for at
bevare sin stilling og høje løn, da hun
udtalte sig om det gunstige i ulighed.
Det er nok regeringspolitik men må

(selvfølgelig ikke!) udtales åbent for
statsministeren.
Problemet i at ynke sig selv er primært
ynken i sig selv. Dernæst opstår pro-
blemet med, at vi relativt fattige i Dan-
mark globalt set hører til de enormt
rige med en rigdom, som ikke kan
(eller skal, synes jeg) opretholdes.
Interesserer vi os kun for den relative
lighed i eget land, kommer vi automa-
tisk til at understøtte den fortsatte, glo-
bale og skrigende ulighed.
Endvidere bliver sproget ødelagt. Vores
ledere i den almene sektor kommer til
umiddelbart at tale usandt samtidig
med, at de riges projekt med at omfor-

dele fra fattige til rige forflygtiges. De
rige kan nemlig fokusere på og sige, at
vores ledere taler usandt lovmæssigt –
og de har ret! Jeg vælger som i sin tid
Poul Henningsen at sige: Hellere ret

med de forkerte end uret med de rigti-
ge.

Egen forstand 
For over 200 år siden talte filosoffen
Kant om selvforskyldt umyndighed,
når ingen truede, når man tænkte selv
og så alligevel ikke gjorde det. Vi er
som befolkning selvforskyldt umyndi-
ge, fordi penge er eneste målestok, og
krig og bolig og fælles fremtid også
skal gøres op i penge for at få en chan-
ce – hvis vi overhovedet gider beskæf-
tige os med det!
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ENERGIPRISER
ENERGIPRISER PR. 1. OKTOBER 2006

VARME FAST AFGIFT PR. M2 PR. AR ENHEDSPRIS PRIS PR. HANEANDEL PR. AR
Hans Brogesparken 15,03 kr. 1,45 kr. 190 kr.
Søvangen 14,93 kr. 1,60 kr. 182 kr.
Skovgårdsparken 15,05 kr. 2,90 kr. 136 kr.
Gellerupparken 23,75 kr. 1,95 kr.
Toveshøj 23,75 kr. 2,30 kr.
Holmstrup 23,75 kr. 0,75 kr.
Næshøjvej - Rødlundparken 15,75 kr. 0,70 kr.
Odinsgård 1 5,05 kr. 0,70 kr.
Bronzealdervænget 15,00 kr. 1,45 kr.
Sonnesgården 16,00 kr. 0,70 kr.

EL Fast afgift pr. m2 pr. år Pris pr. kWh
Gellerupparken 6,60 kr.. 1,4444 kr.
Toveshøj 7,30 kr. 1,4444 kr.
Holmstrup 0,30 kr. 1,4413 kr.

KOLDT VAND Pris pr. m3

Gellerupparken 36,36 kr.
Toveshøj 36,36 kr.
Holmstrup 36,36 kr.
Næshøjvej – Rødlundparken 32,30 kr.
Odinsgård 36,36 kr.
Bronzealdervænget 36,36 kr.
Sonnesgården 36,36 kr.

Eksempel på udregning af pris på en måneds varmeforbrug

Eksempel A:
Beboer i Holmstrup
4-værelses lejlighed på 103 m2

Korrektionsfaktor 1

Forbrug x korrektionsfaktor x enhedspris + fast afgift x 103 m2 : 12 mdr.

Eksempel B:
Beboer i Hans Brogesparken
Rækkehus på 102 m2

Korrektionsfaktor: 0,8
Antal haneandele: 11

Forbrug i streger x korrektionsfaktor x enhedspris + fast afgift x 102 m2 x pris pr. haneandel pr. år : 12

VARMT VAND Pris pr. m3

Gellerupparken 60,00 kr.
Toveshøj 64,00 kr.
Holmstrup 98,00 kr.
Odinsgård 70,00 kr.
Bronzealdervænget 67,00 kr.
Sonnesgården 78,00 kr.
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8 - Drejergården

Ny afdelingsbestyrelse
Afdelingsmødet valgte for første gang i
tre år en afdelingsbestyrelse, der nu

består af Bent Ole Pedersen,
Karsten Sørensen og Tine
Olesen. Første suppleant er
Rie Ilsøe.
Der har tidligere været man-
gel på folk, der ville stille op,
og Tine Olesen ville da også
gerne vide, hvad det nu lige
indebærer at sidde i afdelings-
bestyrelsen. Jesper Pedersen
nævnte kort, at arbejdsopga-
verne bl.a. består i at gennem-
gå og justere afdelingens bud-
get og at koordinere eventuel-
le aktiviteter. »Det er en lille
og rolig afdeling, hvor der slet

ikke er så meget at lave som i f.eks.
Gellerup, der er en stor afdeling.« End-
videre forsikrede han om, at afdelings-

sekretær Merete Poulsen, som også var
til stede, ville tage sig kærligt af de nye
folk, og hjælpe dem godt i gang med
arbejdet. Naturligvis var der klapsalver
til den nye afdelingsbestyrelse, og
mødet blev afsluttet på behørig vis
med servering af krebinetter og
grønærter.

5 - Toveshøj

JULETRÆSFEST I LADEN D. 17. DECEMBER KL. 14

af Susanne Petersen, Afdelingsformand

Nu skal I bare høre! 

Søndag d. 17. december kl. 14-17 i vil
Afd. V. Toveshøj invitere alle børn og
forældre til juletræ i Laden.

Tilmelding er nødvendig!

Billetter købes fra:

Torsdag d. 30 november - mandag d. 4.
december på Boligforeningens kontor i
Administrationens åbningstid.

På gensyn i Laden søndag d. 17.
december kl. 14. Husk billet.

Arrangør: Aktivitetsudvalget v. Inga
Bech.

Nyt telefonnummer:

Grundet røveri begået d. 7. okt. kl.
18.45, har jeg, Susanne Petersen, igen
fået nyt telefonnummer. Det er:

24 23 09 94

OPFORDRING TIL ALLE BØRNE-FORÆLDRE!

Den nyvalgte bestyrelse. Fra venstre: Bent Ole Pedersen,
Tine Olesen, Karsten Sørensen.

AFDELINGERNEd
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MEGET LAV HUSLEJESTIGNING OG UDSIGT TIL INDIVIDUEL VAND/VARME-AFREGNING

Tekst og foto: Ulrik Ricco Hansen

Drejergården er en afdeling med 65
lejemål med både handicapvenlige
kollektivboliger, familieboliger og ung-
domsboliger. Ved afdelingsmødet den
6. september blev hele 26 kaffekopper
fyldt, inden mødet for alvor gik i gang.
Afdelingen har de seneste tre år ikke
haft en afdelingsbestyrelse, og er der-
for styret af foreningsbestyrelsen, hvis
formand, Jesper Pedersen, bød vel-
kommen, og Søren Dam valgtes til
dirigent.

Jesper Pedersen havde kun en kort
beretning for afdelingen: Der er ved at
blive malet svalegang i bygningen på
Hovedgaden 29. Der er ingen ledige
lejligheder, og afdelingen har kun haft
få flytninger. Der er planer om, at fest-
lokalet skal males til næste år, og så vil
foreningsbestyrelsen igen stå for det
årlige julearrangement.
Formanden berettede også om året i
Boligforeningen bl.a. om den nye
driftsform og naturlig udskiftning, der
stort set har betydet at hele ledergrup-
pen på 1. og 2. niveau er skiftet ud.
Selv regnskabschefen Grethe Dam, der
også deltog i mødet, har meldt ud, at
hun går på efterløn til næste år, efter at
have gjort tjeneste i boligforeningen et
halvt liv.

Udsmidersag
Sagen, hvor seks familier forsøges
smidt ud af boligforeningen pga. røve-
rier og overfald, blev nævnt i formand-
ens beretning. Der er afsagt dom i tre
af sagerne, og boligforeningen vandt
den ene af retssagerne i foråret, men
familien har anket. De to andre sager,
som boligforeningen tabte, har bolig-
foreningen anket – så sagen trækker
ud.
En mandlig beboer spurgte, om ikke
bare man flytter problemet: »Dem der
bliver smidt ud, flytter vel bare ind i en
anden boligforening, for kommunen
skal jo anvise dem tag over hovedet?«

Jesper Pedersen svarede, at det netop
er det spørgsmål, han har svaret på
flest gange i forbindelse med sagen.
»Men det er en hård straf at miste sin
bolig. Jeg er overbevist om, at har en
familie først én gang oplevet at blive
smidt ud, så ændrer de adfærd.« Han
tilføjede at Brabrand Boligforening via
samarbejdet Århus Bolig forsøger at
lave en fælles liste, så dårlige betalere
og folk, der er smidt ud af deres lejlig-
hed, ikke bare kan flytte ind hos en
anden boligforening i samarbejdet.
Men der er stadig lidt problemer i for-
hold til Datatilsynet.

Varmemålere
Bent Ole Pedersen undrer sig over, at
der ikke er individuel vand- og varme-
afregning. Der er ellers set eksempler
på afdelinger, hvor forbruget er sænket
med 50% efter skiftet til individuel
afregning.
Varmemester Kaj Berg forklarede, at
der ikke er batteri på målerne, og at
det er aftalt med kommunen at afregne

kollektivt, ud fra hvor stor lejligheden
er. Regnskabschef Grethe Dam fortal-
te, at der altid har været kollektiv
afregning i Drejergården; men lovede,
at foreningsbestyrelsen ville kigge på
tallene og sætte det på dagsordenen til

næste beboermøde. Driftschef Vagn
Jensen anbefalede, at målerne udskif-
tes sammen med andre afdelinger, som
sandsynligvis skifter ud om tre år.
Jesper Pedersen forventer, at der sker
noget i sagen om varmemålere i løbet
af kort tid, så der ikke skal gå et helt år
til næste ordinære afdelingsmøde.

Overskud
Regnskabschef Grethe Dam gennem-
gik afdelingens regnskab, der viste et
overskud på cirka kr. 100.000 i 2005 på
grund af lavere vandforbrug, større
renteindtægt, og så fordi der ikke rigtig
bliver brugt af de penge, som er afsat
til aktiviteter i afdelingen.
Bent Ole Pedersen ville vide, om der så
ikke var råd til huslejenedsættelse,
men desværre var Grethe Dam nødt til
at henvise til lovgivning om hen-
læggelser til planlagt vedligeholdelse
med en kommentar om, at beløbet
udlignes over 5-10 år.
Med faldende udgifter på budgettet til
administration og henlæggelser får

afdelingen en meget be-
grænset huslejestigning:
højst kr. 26,- om måne-
den for de dyreste lejlig-
heder.

Lys, vand, fliser
På beboermødet blev der
med dirigentens ord
»spredt eventuelt ud
over hele dagsordenen«.
Der blev nemlig stillet
spørgsmål om udluft-
ning i kælderrum, mang-
lende udelys, fyldte tag-
render, vandskade i etag-
eadskillelse og forslag til

ny flisegang over græsset. Disse
spørgsmål tages op med varmemeste-
ren. Endvidere blev der talt om, hvor-
dan der klages over nabostøj og om
prisen på antennesignal og program-
pakker.

ENDELIG EN AFDELINGSBESTYRELSE

8 - Drejergårdn

Foreningens afdelingsformand, Jesper Pedersen,
beretter om årets gang i Drejergården.

Følg med i hvad der sker i Gellerup  -  klik ind på

www.gellerupparken.dk
Se de fire nye farver, som beboerne kan vælge 

til opgangene, når der skal males



10 - Rødlundparken

der ikke er valgt en bestyrelse med fem
medlemmer.

Lokal rådgivning
Jens Høgh fra beboerrådgivningen for-
talte om den åbne rådgivning, der hol-

der til på Gudrunsvej.
Hver tirsdag eftermid-
dag kan beboerrådgiv-
ningen træffes i Holm-
strup, hvor der i løbet af
halvandet år har været
1-5 besøg hver gang,
dog 5-7 tirsdage uden
besøg. Derudover tager
han på hjemmebesøg.
I rådgivningen får bebo-
erne hjælp til bl.a. at ud-
fylde blanketter, skrive
ansøgninger til fonde og
breve til det offentlige.
F.eks. hjælp til at søge
om boligsikring.

Udsigt til flere akti-
viteter
Sidst på mødet blev der
en livlig diskussion om
aktiviteter og især mang-
el på aktiviteter i en af-
deling, der før har gen-
nemført store fester og
mange andre arrange-
menter.
Lise Ledet kunne som
ansvarlig for udlejning af
fælleshuset oplyse, at
der er to faste aktivite-
ter: harmonikaspillere

og gymnastik, men plads til meget
mere.
Hun foreslog, at der skulle lavet et
opråb til beboerne om muligheder,
f.eks. i beboerbladet Ny Sofus. Der er
mulighed for mange forskellige aktivi-
teter, f.eks. banko, fællesspisning,
fester til sommer, jul, Mortens aften
mv.
Rolf Larsen var varm fortaler for et
sommerarrangement, der ikke skal
være større, end der er kræfter til at
gennemføre. F.eks. børneaktiviteter en
eftermiddag og fællesspisning om afte-
nen: »Vi trænger til at få gang i aktivi-
teter og fællesskab«.

OGSA I DENNE AFDELING ER DER AKTIVITETER

af Kurt Døssing.

Har du lyst til at spille præmiewhist, så
skulle du komme til Lillering forsam-
lingshus hver tirsdag fra kl. 19.30 til ca.
22-23.00. Det hygger vi os meget med.
Der er 5 præmier, dit indskud er kr.
50,00 pr. gang. Du kan købe øl og
sodavand på stedet. Klubben har lige
haft 30-årsjubilæum og har haft et
meget stabilt medlemstal, dog har det
knebet lidt i denne sæson, så derfor

opfordringen til at få nogle nye med-
lemmer,
Og så skulle jeg sige fra de 3 kvindeli-
ge medlemmer, at der må gerne kom-
me nogle flere damer.
Interesserede, der gerne vil spille, kan
få yderligere oplysninger ved:
Poul Hoppe på telf. 8694 1408.
Ellers bare mød op, du er velkommen.

KORTSPIL I LILLERING/HARLEV

På mange af husene i Thorsbjerg falder pudset af.Grundige renoveringsarbejder er i gang på gavlene i Thorsbjerg.

AFDELINGSMØDE MED VEDLIGEHOLDELSE, FÆLLES DRIFT OG SOMMERARRANGEMENT

Tekst og foto: Ulrik Ricco Hansen

Thorsbjerg er den næststørste afdeling
på Holmstrup Mark med 142 lejlighe-
der og er tidligere kendt for at afholde
storslået sommerfest flere dage i træk.
Nu er aktivitetsniveauet svundet ind,
og kun seks beboere havde fundet vej
til afdelingsmødet mandag den 4. sep-
tember, hvor afdelingsformand Esben
Trige berettede om afdelingen, og Lise
Ledet var dirigent.

Legeplads og skrald
Esben Trige berettede: Ny legeplads er
først blevet færdig i 2006. Det er lige
før den bruges så meget, at den ikke
kan klare trækket. Måske skal der
udbygges med afskærmning. De øvrige
legepladser i afdelingen skal renoveres
i de kommende år.
Den nye legeplads med jordvold er en
praktisk anvendelse af den jord, som er
gravet ud i forbindelse med anlæggelse
af skraldeområder (affalds-øer), hvor
der blev anlagt fliser i 2004 og sat hegn
op i 2005. Områderne anvendes for-
nuftigt, selvom der ind i mellem er
problemer med storskrald, der ikke bli-
ver afleveret på genbrugspladsen. Til
tider er nogle af affaldscontainerne
overproppede, mens der står helt tom-
me containere ved siden af.
Den fælles genbrugsplads er delvis
finansieret ved at afskaffe de tidligere
blå containere. På genbrugspladsen
skal der i øvrigt indkøbes en mand-
skabsvogn med toilet.
»Pladsen fungerer godt med gode folk,
der sorterer og sorterer, så man næsten
ikke selv kan få lov at prøve…«

Byggearbejder
I 2005 blev der påbegyndt renovering
af murværk på gavle (puds der faldt
ned). Arbejdet vil tage lang tid, men
det ser ud til at være dygtige og om-
hyggelige håndværkere.
I nr. 93 er suppleringsrum ombygget til
en toværelseslejlighed for kr. 60-
70.000. Måske skal metoden bruges for

de andre suppleringsrum. Lise Ledet
foreslog omdannelse til gæsteværelser,
hvilket vil være en udvidelse af den
ordning, der p.t. forløber fint.

Samlet drift og evaluering
Afdelingerne på Holmstrup Mark er
driftmæssigt slået sammen til ét var-
memesterkontor i Holmstrup. Ordnin-
gen har kørt i over et år, og formanden
har ikke hørt klager, selvom der nu
altså er lidt længere hen til et person-
ligt møde med varme-
mesteren. Men en ny
mulighed er på vej: kon-
takt via e-mail.
Der mangler evaluering
af ordningen med fælles
drift. Samtidig kunne
beboerne blive spurgt
om, hvordan det er at bo
her, mangler, forslag til
forbedringer, husorden
mv.
Under beretningen fra
boligforeningen fortalte
Morten Fich om beboe-
rundersøgelserne i Hasselager og Sko-
vhøj. Afdelingssekretær Bent Mikkel-
sen tilføjede, at administrationen gerne
hjælper med flere undersøgelser, som
med tiden forventes gennemført i alle
afdelinger. Esben svarede, at Thors-
bjerg allerede har søgt administratio-
nen om hjælp til undersøgelse.

Hvad dækker vedligeholdelses-
kontoen?
Lise Ledet mente, at mange beboere
ikke er klar over, hvordan B-ordningen
fungerer, og hvad der kan betales over
vedligeholdelseskontoen. Varmemester
Mogens Rasmussen oplyste, at der på
varmemesterkontoret findes en lami-
neret liste over, hvad der kan dækkes.
Esben Trige bemærkede, at stort set
alle indvendige arbejder kan gennem-
føres via råderetskatalog, som er en
liste med arbejder, der kan udføres

ved, at lejeren låner penge i afdelingen
og betaler tilbage over huslejen. Eller
ved at beboeren selv betaler det hele,
og får godtgørelse ved fraflytning.
Esben tilføjede, at det er en opgave for
bestyrelsen at udforme kataloget med
tilføjelser til den lovsikrede råderet. I
øvrigt skal afdelingens ordens- og ved-
ligeholdelsesreglementer revideres, da
det nu er blandet sammen.

Flere penge til skrald
Budget og regnskab blev gennemgået
af Mikkel Herold, der fortalte, at husle-
jestigningen på 3,47% skyldes generel
prisudvikling især til renovation med
højere priser til renholdningsselskabet.
Lise Ledet bemærkede, at de penge,
som var afsat til fester og aktiviteter
ikke er blevet anvendt, »men så er de
blevet brugt til at dække andre poster.«

Valg til bestyrelse
I afdelingsbestyrelsen har der været
meget udskiftning, hvilket betyder, at
hele bestyrelsen var på valg. Esben Tri-
ge og Ulla Jellesen genopstillede, og
blev begge valgt for to år. Jytte Jørg-
ensen blev valgt, men ønskede, at det
kun skulle være for et år, og træder
således i stedet for en suppleant.
Bent Mikkelsen vil indkalde til ekstra-
ordinært medlemsmøde i foråret, da

BEBOERUNDERSØGELSE I THORSBJERG PA VEJ

AFDELINGERNEd

d

AFDELINGERNEd

d

24
SKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2006

25
SKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2006

12 - Thorsbjerg12 - Thorsbjerg

Er den første container fyldt - så prøv den næste.



AFDELINGERNEd

d

27
SKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2006

11 - Odinsgården

3 - Skovgårdsparken

boligforeningerne under Århus Bolig.
Når de stikker af fra lejligheden, ind-
drages deres bolignummer.

Huslejestigning
Det nye varmeanlæg er finansieret ved
egen henlæggelse, inddragelse af
andre henlæggelser og et realkreditlån.
Som tilskud til at afdrage på lånet
modtager afdelingen en kvart million.
Årets udgift til varmesystemet er såle-
des »kun« kr. 53.000. Samlet giver det
en huslejestigning på 3,7%.
Flere af de fremmødte beboere synes,
at det er en stor huslejestigning, og vil-

le gerne vide,
om ikke den
kan bringes ned
eller udlignes
mellem bolig-
foreningernes
afdelinger?
Bent Morten-
sen: »Stigning-
en er ikke plan-
lagt med vilje
for at genere
beboerne. De
offentlige ud-
gifter kan ikke
reguleres. Men
som beboer
kan man passe

bedre på bygningerne. I Gellerup har
de haft huslejestigning på 8%.«
Bent Mikkelsen: »Alle afdelinger er ju-
ridisk og økonomisk uafhængige. Der
er ikke noget der hedder solidarisk
huslejestigning, for Odinsgården har
sin egen separate økonomi. Det er et
lovkrav. Noget helt andet er at priorite-
re udgifterne. En opgave for en even-
tuelt kommende afdelingsbestyrelse.«
Inspektør Henrik Sørensen tilføjede, at
en mulig indtægt kan komme fra et
teleselskab som har henvendt sig for at
sætte en antenne op på en af bygnin-

gerne. Selskabet vil betale kr. 36.000
om året for at have antennen og et
antenneskab stående. Men det er også
en beslutning, som bør tages af en
afdelingsbestyrelse.

Fuldtallig bestyrelse
Efter mange spørgsmål blev der på
beboermødet endelig tid til valg, og
samtlige ledige poster blev besat.
Til afdelingsbestyrelsen valgtes Karina
Linnart, Bruno de Lehné, Kurt Møller
Nielsen og som suppleant Gitte Søren-
sen. Til Skræppebladet valgtes Ulrik
Ricco Hansen og til FAS valgtes Bruno
de Lehné.
Bestyrelsen vil gerne arbejde for, at
Odinsgården kommer ud af den isola-
tion, som flere beboere oplever. Der
skal ikke gå adskillige år mellem et
indlæg i Skræppebladet, der skal sæt-
tes aktiviteter i gang, og så skal der
samarbejdes med de andre afdelings-
bestyrelser på Holmstrup Mark.
Beboermødet sluttede med stor opti-
misme.

Regnskabsassistent Bent Mikkelsen svarede på spørgsmål fra bl.a. Lene Olm
og Gitte Sørensen
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DET NYE VARMESYSTEM ER STADIG BRÆNDPUNKT I EN AFDELING MED TRÆNGT ØKONOMI

tekst og foto: Ulrik Ricco Hansen

Til stor overraskelse for boligforening-
ens repræsentanter mødte 10 engage-
rede beboere op til foreningens nok
mest »skrabede beboermøde«, som
afdelingssekretær Bent Mikkelsen
betegnede det. Mens der blev stillet
ekstra bord og stole frem, gik en bebo-
er beredvilligt op i sin lejlighed for at
lave kaffe til mødet - for lidt til ganen
skulle der da være.
Afdelingen Odinsgård er et prisbeløn-
net byggeri fra 1990 med 103 boliger,
men uden afdelingsbestyrelse gennem
længere tid. Bent Mikkelsen påtog sig
derfor at berette om afdelingen ved at

sige, at der ikke var en afdelingsbesty-
relse.

Herefter forløb beboermødet med liv-
lig diskussion og mange spørgsmål om
økonomi og det nye varmesystem.
Odinsgård er opført med varmlufts-
system (kalorifer), men med økono-
misk støtte fra Århus kommune, Bra-
brand Boligforening, realkreditinstitut-
ter, Landsbyggefonden og egne midler

er afdelingen blevet bygget om og har
fået almindelige radiatorer.

Spørgsmål til varmesystemet
Bruno de Lehné: »Der blev sat radiato-
rer op sidste år. Hvordan kommer det
til at influere på huslejen? À conto-
indbetalingerne er jo de samme?«
Regnskabsassistent Bent Mortensen:
»Konsekvenserne blev godkendt på et
særskilt beboermøde. Fra den 1. januar
er der skiftet fra kollektiv varmeafreg-
ning baseret på kvadratmeter til indivi-
duel varmeafregning.«

Lene Olm:
»De nye radia-
torer er grim-
me og gam-
meldags. Jeg
har aldrig fros-
set med det
gamle system.
Det er som
om, alle dem,
der har brok-
ket sig, er flyt-
tet. Mon ikke
varmen er ste-
get. Jeg skal
nok betale kr.
1000 mere?«
Bent Morten-
sen: »Det er

vanskeligt at svare på. Man kan nok
ikke sige noget om varmeforbruget før
efter et år.«

Gitte Sørensen: »Kan vi ikke få elek-
troniske varmemålere?«
Varmemester Mogens Rasmussen: »I
dag kan der godt aflæses varmeforbrug
på måleren, der er placeret i skabet
over emhætten.«
På boligforeningens hjemmeside kan
der hentes en vejledning:

http://www.brabrand-boligforening.
dk/pdf/varmeanlaeg-odinsgaard.pdf

Kvalitet og tyveri
Morten Fich fra foreningsbestyrelsen
berettede om nybyggeri i Tranbjerg.
Bruno de Lehné spurgte: »Har bolig-
foreningen taget forholdsregler, så det
ikke kommer til at ligne Lindholm
Parken, hvor der skulle store renove-
ringer til allerede efter 10 år?«
Morten forsikrede, at »Der skulle gerne
være tale om langt bedre kvalitet i det-
te byggeri.«
Hvorefter han fortalte om statens tyve-
ri af lejernes penge i Landsbyggefond-
en.
Flere beboere spurgte, hvordan det kan
være, at en halv million boliger ikke
kan finde ud af at stå sammen, og
hvorfor der ikke bliver startet en
underskriftsindsamling?
Morten svarede, at der vil komme
artikler bl.a. i Skræppebladet. Sand-
synligvis vil der også blive indrykket
dagbladsannoncer ligesom sidste år.
Alle opfordres til at skrive læserbreve,
da det kan få Dansk Folkeparti til at
skifte mening, så de vil ændre i finans-
loven.

Økonomi
Regnskab og budget blev gennemgået
af Bent Mortensen, der påpegede fald i
udgift til el og vand, allerede inden der
er gået over til individuel afregning.
Det kan tyde på, at beboerne har spa-
ret på forbruget i de enkelte lejlighe-
der.
Bruno de Lehné havde noteret sig, at
der er store udgifter til inkasso-sager
og spørger: »Flytter beboerne ikke bare
ind i andre afdelinger og efterlader os
regningen?«
Bent Mortensen svarede, at skyldnerne
ikke kan få en ny lejlighed i en af

NY AFDELINGSBESTYRELSE
KAN FJERNE ODINSGARDENS ISOLATION

11 - Odinsgården

Aktive beboere i Odinsgård studerer regnskab og budget. Bl.a. ses Karina
Linnart, Bruno de Lehné, Kurt Møller Nielsen 

1. OG 3. DECEMBER

Pensionistfest 1/12- 2006 fra kl 18.00 i
skovgårdsparkens festlokaler, afholdes
sammen med AAB

Juletræsfest 3/12 fra 14-17 i skovgårds-
parkens festlokaler, afholdes sammen
med afdeling 2.

PENSIONISTFEST OG JULETRÆSFEST

TIL ALLE BEBOERE I AFDELING 3
Afdelingsbestyrelsen har stedfæstet sin holdning til det stigende problem 
med affaldshenkastning i området.
Det relevante personale i afdelingen er informeret.
HUSK, jo mere der svines i området, jo mindre tid har personalet til andre opgaver.!!!



... MED ANBEFALELSESVÆRDIG MUSIKALSK UNDERHOLDNING

af Bent Jensen

Fredag den 6. oktober startede vi efter
sommerferien med vores fællesspis-
ning igen nede i Sonnesgården.
Menuen bestod af en gang gule ærter
med medisterpølse og flæsk.

Da vi havde fortæret det, var der
underholdning med sange af John
Mogensen og Benny Andersen.
Det var en festlig fyr, som hed Jørgen
Skammerits, hvad han kunne fortælle
af historier og samtidig fortolkede
nogle af Johns og Bennys populære

sange, det var sådan, at jeg ikke tror, vi
nogensinde har moret os så godt som i
selskab med ham, så ham kan jeg
nemt anbefale til andre, hvis nogen
skulle mangle noget underholdning
engang.

FÆLLESSPISNING

NYE OG GENVALGTE MEDLEMMER I BESTYRELSEN

af Bent Jensen

Pkt. 1.Valg af dirigent: Bo Sigismund

Pkt. 2 Årsberetning fra afdelingsbesty-
relsen, det grønne udvalg, aktivitetsud-
valget, kælderudvalget og husudvalget.
Der var ingen kommentarer til nogle af
udvalgene, så de blev taget til efterret-
ning.

Pkt. 3 budgettet blev gennemgået af
vores kasserer, Gert Brügge, og økono-
mien er sådan, at vi forventer en husle-
jeforhøjelse på 1,27%, som svarer til en
stigning på kr. 50 om måneden for de
små lejligheder og lidt mere for de
større; men det må siges at være en
meget lille stigning i forhold til andre
afdelinger, og da der ikke var nogen

kommentarer
eller spørgs-
mål til bud-
gettet, blev
det enstem-
migt vedtaget.

Pkt. 4. Der var
indkommet 4
forslag. De
første 3 fra
Kjeld Green,
som forslog at
b e s t y re l s e n
blev reduceret

fra 7 til 5 medlemmer; men det blev
forkastet ved håndsoprækning. Det
andet forslag gik ud på vanding af
vores udeareal i tørkeperioder; men
det bør ordnes internt i det grønne
udvalg. Det 3 forslag gik ud på, at man
skulle rengøre grillen og service pænt
efter sig, når man har brugt det; men
det bør også klares intern i det grøne
udvalg. Det 4 forslag kom fra Birgitte
Greve og drejede sig om total forbud
mod rygning i fælleshuset; men da
hun ikke selv var tilstede ved mødet,
kunne hun jo ikke fremlægge det, og
da den politik, vi har på dette område
nu, fungerer udmærket, synes man
ikke, at vi skal ændre på den. Ved

afstemningen blev forslaget forkastet;
men 6 undlod at stemme.

Pkt. 5 valg til bestyrelsen. Der var 3 på
valg: Kirsten Jensen, Gert Brügge og
Bent Jensen. Kirsten ønskede ikke at
genopstille; men Gert og Bent ville
gerne fortsætte. Til bestyrelsen opstille-
de Hanne Hansen og Jan Svaneby
samt Gert og Bent. Efter stemmeop-
tællingen blev resultatet således: Gert
Brügge genvalgt, Hanne Hansen valgt,
Jan Svaneby valgt og Bent Jensen 1
suppleant.

Pkt. 6. Der skulle vælges en ny person
ind i FAS, da vores repræsentant Knud
Holt var udtrådt af bestyrelsen. Der
blev foreslået Bent Jensen, og han blev
valgt.

Pkt. 7. Eventuelt. Der var flere spørgs-
mål, som bl.a. »Hvorfor må der ryges i
et af vores gæsteværelser? Kunne
gæsterne ikke gå udenfor?«, og »Hvor-
for må man ikke grille på altangange-
ne?«. Da det er en flugtvej i tilfælde af
brand, må man ikke det.
Derefter sluttede mødet, og formanden
og dirigenten takkede forsamlingen for
god ro og orden.

REFERAT FRA AFD. 22 DEN 12/9-2006
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22 - Sonnesgården19 - Bronzealdervænget

SUCCES MED FÆLLESSPISNING – NYE REGLER FOR FÆLLES RENGØRING

tekst og foto: Ulrik Ricco Hansen

Bronzealdervænget er boligforenin-
gens eneste afdeling udelukkende med
ungdomsboliger, og disse er der 128 af.
På hver etage er der et lille fællesrum,
og det var i et af disse, der mandag den
11. september blev afholdt afdelings-
møde, hvor 5-6 beboere mødte op.
Morten Fich fra afdelingsbestyrelsen
var dirigent og berettede også om fore-
ningen.

Bedre sted at bo
Marit Asmussen fra afdelingsbestyrel-
sen berettede om året i afdelingen,
hvor afdelingsbestyrelsen har arbejdet

under mottoet »et bedre sted at bo« –
både med hensyn til fysiske forbedrin-
ger og på det sociale område.
Der er blevet bygget et knallertskur,
der også virker som aflastning af de
trængte cykelskure, idet beboernes
almindelige nøgle giver adgang. Alle
fællesrum har fået et billede på
væggen og det automatiske sluk af
lyset i fællesrummene er erstattet med
almindelige afbrydere, hvilket især er
praktisk ved fredagsbar og lignende.

Succes med fællesspisning
Sidste efterår blev der startet fredags-
bar op, men til sidst var det nærmest

kun afdelingsbestyrelsen, der mødte
op. Efter et beboermøde i marts med
20 deltagere blev der igangsat en
anden social aktivitet: månedlig fælles-
spisning, hvor 10-17 personer hygger
sig ved middagsbordet for kun kr. 20,-
pr. person, hvilket hænger fint sam-
men økonomisk.
Lørdag efter afdelingsmødet var der
sommerfest med 35 tilmeldte deltage-
re. Som noget nyt var der til sommer-
festen kun adgang for beboere.

Sikring af boligen
Formanden for afdelingsbestyrelsen,

Jørgen Lund, gen-
nemgik regnskab og
budget. Der har væ-
ret overskridelser i
regnskabet i forhold
til budgetteret pga.
udgifter til vedlige-
holdelse, vagt i julen
og indbrud i kælder-
rum.
»Det er vigtigt, at det
er sikkert at bo her,
for når der er ind-
brud, så flytter folk,«
sagde Jørgen Lund
der beskrev at det
samtidig har været en
ånd i afdelingen at

»nu er pengene der – så kan vi lige så
godt bruge dem«. Overskuddet bruges
til at betale af på dørtelefonanlæg, så
der i alt bliver en beskeden huslejestig-
ning på 30 - 45 kr. og et samtidig fald i
antennebidraget, der giver en endnu
lavere nettohuslejestigning.
I budgettet lægges flere penge til side
til planlagt vedligeholdelse, f.eks. ud-
skiftning af køkkener, når de bliver
slidt ned.

Flere timer til huller
Afdelingsbestyrelsen havde foreslået et
vedligeholdelsesreglement med præci-
sering af, at affald mv. ikke må stilles

på fællesarealerne. Ordningen med
mulighed for en fælles dybfryser på
hver etage er fjernet. I det nye regle-
ment er der indbygget en rengørings-
kalender, så der ikke er tvivl om, hvor-
når den enkelte beboer skal stå for
rengøring af fællesområderne. Afhæn-
gig af hvilken etage man bor på, skal
man tage rengøringstjansen 2 - 3 gan-
ge årligt.
Tidsrummet, hvor der må bores huller i
væggene, er forlænget, så det er lettere
at flytte ind og få sig indrettet i løbet af
f.eks. en weekend.

Kort tid i bestyrelsen
Da afdelingen kun består af ungdoms-
boliger, er det også den afdeling i Brab-
rand Boligforening, som har den
største flytteprocent. Det betyder, at
det kan være svært at finde folk til to år
i afdelingsbestyrelsen.
Andrea Møller ville gerne vælges ind i
afdelingsbestyrelsen, men da Marit
Asmussen oplyste at hun sandsynligvis
flytter til december, og Jørgen Lund er
færdiguddannet til næste sommer, be-
tingede Andrea sit valg af, at der bliver
afholdt beboermøde igen til foråret for
at få bestyrelsen fuldtallig.
Ingen stillede op som suppleant eller
til nogle af de andre ledige poster, selv-
om de øvrige repræsentanter fra bolig-
foreningen talte varmt for at lade sig
vælge.

Efter valget var der grovboller med til-
behør, hvor beboere hyggede sig med
varmemester Søren Hammel, inspek-
tør Henrik Sørensen, afdelingssekretær
Marianne Vengsgaard, Morten Fich fra
foreningsbestyrelsen, driftschef Vagn
Jensen samt Skræppebladets udsendte.

TRYGHED OG SOCIALE AKTIVITETER

Marit Asmussen berettede om afdelingen,
formand Jørgen Lund gennemgik regnskabet
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INTERFEMINA VINTER 2006/2007

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
Søndag
Kl. 10.30 – 11.30 
– Instruktør Paula Thobo-Carlsen

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.

Oplysninger:
Lissi Jensen 2629 3650
Helle Hansen 4071 8675

I GLOBUS1
Tirsdag
Kl. 1800 – 19.00 
Boksetræning for kvinder 
– instruktør Tage Nielsen

Onsdag
Kl. 17.00 – 18.00 
Puls + MBL (mave/balle/lår) 
- Instruktør Anne Lyager
Kl. 18.00 – 19.00 
Gymnastik med stor bold 
– Anne Lyager

Torsdag
Kl. 19.00-20.00 
Step + styrke- Fida Ibrahim

Fredag 
18.00-19.00  
Step + styrke- Fida Ibrahim

Søndag
Kl. 1200 – 13.00 
Puls + MBL (mave/balle/lår) 
- Instruktør Anne Lyager 
Kl. 13.00 – 14.00 
Pilates-inspireret workout 
- Instruktør Anne Lyager
Kl. 14.00 – 15.00 
Træning med stor bold  - Fida Ibrahim 
Kl. 15.00 – 16.00 
Step – Fida Ibrahim
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2 - Søvangen

DET VAR NÆSTEN SOM JULEAFTEN

af Peter Kjellerup Hansen

foto: Birthe Wisén

Det var en tirsdag aften. Det var sidste
tirsdag i september, og det var første
indkaldelse til fællesspisning i Søvang-
ens beboerhus.
Klokken nærmede sig 18. Beboerhu-
sets store lokale var ved at være fyldt
op med interesserede og afgjort for-
ventningsfulde beboere. Der skulle
nemlig ske noget helt nyt. Fællesspis-
ning med  to retter på menuen og det
for første gang i beboerhuset. Første-
retten var en god gammeldaws og vel-
duftende kamsteg, tilført rødkål, bru-
nede kartofler, skysovs og surt, fulds-
tændig som vor mor lavede den – ja,
nærmest som var det juleaften, og

andenretten
var æblekage
m/flødeskum
s u p p l e r e t
med  kaffe. Til
k a m s t e g e n
kunne man
købe øl
og/eller vin,
som man nu

havde lyst til. Stem-
ningen var hyggelig,
og - ja maden var bare
førs teklasses .
Arrangørerne
kan forvente en
gentagelse med
lige så stor suc-
ces. Næste gang
det sker, bliver
tirsdag den 28.
november klok-
ken 18, og der
kan reserveres
plads ved søn-
dagscaféen fra

den 19. til og med 22. november mel-
lem klokken 17.30 og 18.30. Menuen
bliver denne gang grønlangkål, brune-
de kartofler og hamburgerryg og til
dessert is-surprice og kaffe.

Desværre indeholder omtalen af bebo-
ermødet i afdeling 2 i oktobernumme-
ret et par fejl og misforståelser, som
hermed vil blive søgt rettet.
Under afsnittet »Lån til forbedringer«
1) :  »For nye køkkener kan vi yde ...
tilbagebetales via huslejen« skal erstat-
tes med: »Inspektøren vil komme ind
på emnet«.

2): »og samtidig måtte erkende, at den
mulighed ... varmtvandsmålere opsæt-
tes individuelt« skal erstattet med:
»arbejdet er forsinket«.
3): »Den viste på tilbagemeldingen ...
tilfredse med at bo her« skal erstattes
med: »Afdelingen vil gerne deltage i en
beboerundersøgelse lige som den, der

er foretaget i Rødlundparken og i Has-
selager«.
Tak til afdelingens sekretær Merete
Poulsen for hjælp til rettelserne og en
undskyldning til afdelingsbestyrelsen
og Skræppebladets læsere.

Peter Kjellerup Hansen  

Kl. 9.00 kørte vi med bus til Dovers-
odde Købmandsgård ved Limfjorden,
hvor vi spiste brunch. Kl. 12.00 kørte vi
til Vestervig Kirke og den lille fiskerby
Agger ved Vesterhavet med de sorte
huse. På Café Strandlyst fik vi kaffe og
kage. Herefter kørte vi til Låsby Kro, og

der ankom vi kl. 18.00, hvor vi fik gam-
meldavs oksesteg og hjemmelavet is,
og vi var tilbage i Brabrand kl. 21.00. Vi
syntes alle at vi havde haft en rigtig
god dag og med rigtig godt vejr.

N.B.Vi har holdt banko d. 3. september
2006, og d. 7. november er der banko
igen. Dørene åbnes kl.17.00. Der er
kvarter banko kl. 17.30, og kl. 18.30
begynder banko. Den 5. december hol-
der vi igen banko.

TIL FÆLLESSPISNING
EN DEJLIG JUBILÆUMSTUR, OG NU ER DER ATTER BANKO

af Bestyrelsen

20-ARSJUBILÆUM HOS PENSIONISTERNE I SØVANGEN

RETTELSE

AFDELINGERNEd

d

2 - Søvangen



HAR DU IDEERNE - VI HAR LOKALERNE

Har du idéerne, har vi lokalerne. Går du og tænker på at lave teater, starte sangkor, lave husflid eller lignende, kan vi
måske hjælpe med lokaler.
Vi kan også hjælpe, hvis I står og mangler øvelokaler til allerede igangværende projekter.
Kom og få en snak med husmanden.

Beboerhuset Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6B

8220 Brabrand

Aften
Mandag den 6. november, kl. 17.00:
Stuvet hvidkål m. frikadeller

Mandag den 13. november, kl. 17.00:
Hønsekødsuppe m. forret (halal)

Mandag den 20. november, kl. 17.00:
Nakkesteg, stegt som vildt m. kartofler

Mandag den 27. november, kl. 17.00:
Gullash m. kartoffelmos (halal)

Frokost
Fredag d. 3. november, kl. 12.00:
Hvidkålsuppe

Fredag d. 10. november, kl. 12.00:
Gammeldags kyllingesteg m. agurke-
salat (halal)

Fredag d. 17. november, kl. 12.00:
Brunkål med tilbehør

Fredag d. 24. november, kl. 12.00:
Bøf med bagte rodfrugter (halal)

Madklub i Caféé Vita
Hver torsdag, 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 ove middagen, er du
meget velkommen til at kontakte køk-
kenleder Michael Andersen på tlf.: 86
25 95 99.
Caféen er lukket mens vi har madklub.
Vi forventer at du som deltager, er med
til at lave maden.
Pris pr. gang er 25,- kr.

Banko i Caféé Vita
Banko startede den 5. oktober  

Hjemmeside
Livsværkstedernes hjemmeside er
kommet til live igen.
Log ind og se den, adressen er:

http://www.livsvaerkstederneigeller-
up.dk/
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GELLERUP PENSIONISTKLUB
NYT FRA PENSIONISTKLUBBEN

af Svend Erik Sørensen

Onsdag den 15. november 
kl. 14.00
Bankospil, husk brød til kaffen.

Onsdag den 29. november 
kl. 14.00
Underholdning med »Basserallerne«,
brød, kaffe og underholdning kun kr.
20,00.

Vi har lige været på vores Løvfaldstur,
hvor vi havde en dejlig dag i det Fyn-
ske. Vi var i Bogense, hvor vi spiste på
Hotel Bogense, hvor man spiser godt.
Efter middagen kørte vi så en tur. Vi
havde allieret os med en lokal guide.
Det er rart at have en lokalkendt med
på sådan en tur.

Til slut vil jeg takke alle deltagerne for
deres gode humør.

LIVSVÆRKSTEDERNE
CAFE VITA I NOVEMBER
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MASSER AF GYMNASTIK FOR KVINDER I GLOBUS1
BOKSETRÆNING OG STEP ER NYE AKTIVITETER I INTERFEMINA, DER OGSA INDBYDER TIL

DEN ARLIGE KVINDE-IDRÆTSDAG SØNDAG DEN 29. OKTOBER  

Af Sebastian Adorján Dyhr

Aerobic, step, big ball og boksetræning
er nogle af de aktiviteter, der er på træ-
ningsprogrammet, når kvindeidræts-
foreningen InterFemina med udgang-
en af oktober tager hul på vintersæ-
sonen med et fuldt program, der byder
på aktivitet i GLOBUS1 næsten hver
eneste dag ugen igennem.
Boksetræning er nyt på programmet,
og det kommer til at foregå tirsdag
aften fra kl. 18-19 i GLOBUS1’s kamp-
sportslokale. Instruktør er Tage Niel-
sen, der er ansat som aktivitetsmedar-
bejder i GLOBUS1. Han er selv bokser
og har i mange år fungeret som bok-
setræner, også for kvindehold. Tage
lover, at kvinder, der går til bokse-
træning, kommer i en rigtig god form.
Step er en anden ny aktivitet, som
InterFeminas instruktør Fida Ibrahim
vil stå for. Fida har i løbet af efteråret
deltaget i en lang række kurser, og hun
er vendt hjem med masser af inspira-
tion til at få kvinderne i vestbyen til at
få sved på panden og pulsen sat i vej-
ret. Det er også Fida, der kommer til at
stå for timerne med aerobic.
Anne Lyager er fast instruktør på gym-
nastikholdene, hvor alle kroppens
muskler bliver gået igennem. Og så
bliver der også mulighed for at melde
sig til Annes hold med de store gym-
nastikbolde.

Yoga, styrketræning 
og boldspil
Søndag formiddag er der fortsat mu-
lighed for at gå til yoga hos Paula, der
blandt andet lærer kvinderne at få
kontrol over deres vejrtrækning ved at
fokusere og koncentrere sig om ind-
og udånding.
For de kvinder, der ønsker at styrke-
træne med maskiner, er der mulighed
for det hver onsdag aften i Lokalcenter
Gellerups træningslokale, der ligger
lige ved siden af Gellerup Kirke. Her er
Lissi Jensen klar med instruktioner og
opmuntring til at give den en lille tand
mere, når vægtene skal løftes den sid-
ste gang.
Som noget nyt tilbyder InterFemina i
denne sæson også på boldspil i GLO-
BUS1 et antal lørdage fra kl. 12-14. Her
er alle medlemmer velkomne til at
møde op og være med til forskellige
boldspil: det kan både være volley,
basket, håndbold og fodbold. Og hvis
nogle kvinder ønsker det, så vil der
også af og til kunne spilles badminton i
hallen. Det annonceres med opslag i
hallen, hvornår der er InterFemina-lør-
dage med boldspil i GLOBUS1.

International Kvindeidrætsdag 
InterFemina åbner vintersæsonen
2006/2007 med at invitere alle kvinder i
vestbyen til en stor kvindeidrætsdag i

GLOBUS1 søndag den 29. oktober kl.
12-17. Idrætsdagen arrangeres i sam-
arbejde med idrætsorganisationen DGI
Østjylland, der i en årrække stod bag
»Den Internationale Kvindeidræts-
dag«, som blev holdt i Vestbyen.
Rent faktisk var det med udgangs-
punkt i kvindeidrætsdagen, at InterFe-
mina i begyndelsen af 2003 blev stiftet
med støtte fra Urbanprogrammet.
InterFeminas formål er at tilbyde idræt
til kvinder i Gellerup og omegn – og
give medlemmerne bedst mulig ad-
gang til at dyrke idræt under sociale og
kammeratskabsmæssige former. Inter-
Femina henvender sig til kvinder i alle
aldre og med alle etniske baggrunde.
Ud over gymnastikken arrangerer for-
eningen også lejrture og udflugter for
medlemmerne. Og i løbet af vinteren
vil InterFemina også indbyde alle med-
lemmerne til at deltage i et kursus om
kost og sund levevis.

Yderligere oplysninger hos formand
Lissi Jensen 2629 3650 eller kasserer
Helle Hansen 4071 8675,
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GELLERUP IDRÆTSSKOLE ET GODT TILBUD 
TIL ALLE STORE SKOLEELEVER

MASSER ER IDRÆTSTILBUD TIL UNGE, F.EKS. »BOKSNING FOR SJOV«
FOR BADE PIGER OG DRENGE I GLOUBUS1

af Helle Hansen

Hiphop, fodbold, »Noget for piger« og
»Boksning for sjov« for både drenge og
piger er på skemaet, når Gellerup
Idrætsskole i begyndelsen af november
tager hul på den foreløbige sidste
sæson.
Antallet af idrætstilbud til de ældste
skoleelever i Nordgårdskolen og Tovs-
højskolens distrikter er denne vinteren
større end nogensinde før. Og alle ele-
ver fra 6. – 9. kl. kan vælge frit mellem
idrætsskolens mange tilbud, som det
er gratis at gå til efter skoletid.
Det er Ungdomsskolen Nordgård/
Tovshøj, som gennem det sidste halv-
andet år har gennemført idrætsprojek-
tet Gellerup Idrætsskole i samarbejde
med en række lokale idrætsforeninger;
fodboldklubben ACFC og kvindegym-
nastikforeningen InterFemina og Brab-
rand BokseKlub, BBK. Og det har
hovedsagelig været de lokale idræts-
foreninger, der har været med til at
skaffe instruktører til idrætsskolens
forskellige hold.
Idrætsskolen, der i en to-årig periode
har været støttet af Integrationsmini-
steriet, har til formål er at få de unge
skoleelever til at dyrke mere sport og
samtidig inspirere dem til på sigt
måske at begynde at dyrke sporten i en
rigtig idrætsforening.

Heldagsskolen med idræt
Samtidig med at bevillingen til Idræts-
skoleprojektet er ved at løbe ud, har
styregruppen bag Gellerup Idrætsskole
taget initiativ til at indlede et samar-
bejde med Nordgårdskolen og Tovs-
højskolen, som efter sommerferien
næste år indfører heldagsskole for ele-
verne på alle klassetrin fra 0.-9. klasse
– det vil sige en skoledag hver dag fra
kl. 8.00 – 16.00.
Styregruppen ønsker at give erfarin-
gerne fra Idrætsskolen videre til de to
folkeskoler, så eleverne kan få mulig-
hed for at fortsætte med at modtage et

bredt tilbud om idræt, som det der i
dag tilbydes i idrætsskolens regi.

Håndbold for 3. klasser
Idrætssamarbejdet er så små allerede
tyvstartet med de to skoler, som allere-
de i dette år har indført heldagsskole
for 0. – 3. klasse. Begge skolers 3. klas-
ses eleverne deltager nemlig i et hånd-
boldprojekt, hvor henholdsvis alle
drengene og pigerne fra de to skoler
mødes til håndboldtræning i GLO-
BUS1 hver mandag og tirsdag formid-
dag. Sideløbende hermed tilbyder en
nystiftet idrætsforening, Gellerup
Idrætsklub, fra november håndboldt-
ræning for alle 3. klasser hver onsdag
eftermiddag i GLOBUS1, så eleverne
har mulighed for at melde sig ind i en
håndboldklub og med tiden har mulig-
hed for at komme ud og spille kampe.
Håndboldprojekt er støttet af Dansk
Idrætsforbund.

Gellerup Idrætsskoles 
idrætsskema 
I GLOBUS1
- Mandag kl. 16.00 til 18.00

Bordtennis
- Mandag kl.18.00 til 20.00

HipHop – Anne De Linde
- Tirsdag kl. 15.00 til 17.00

Fodbold for piger – Ann Katrin
Dybdahl

- Onsdag kl. 15.00 til 17.00
Dans og gymnastik for piger -
Anne Lyager

- Onsdag kl. 16.00 til 18.00
Bordtennis

-  Torsdag kl. 18.00 til 20.00
Kampsport

- Fredag kl. 16.00 til 18.00
»Piger i bevægelse«- Ann Katrin
Dybdahl

- Fredag kl. 16.00 til 18.00  
»Boksning for sjov« piger og
drenge - Tage Nielsen

I Nordgårdhallen
- Mandag - torsdag kl. 15-17 

Fodbold for drenge – Mac og
Abbed



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 alle-
tiders mulighed for at berige dig
selv og Ladens Folkekøkken med
lækker »ikke-dansk« mad. Arbej-
det er frivilligt, så hygge og sam-
vær 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 november 2006

Onsdag 1 Stegt kylling
Torsdag 2 Brændende kærlighed
Fredag 3 Svensk pølseret

Mandag 6 Grønlangkål m/skinke
Tirsdag 7 Brunkål m/flæsk og pølse
Onsdag 8 Kalkungryde
Torsdag 9 Boller i karry
Fredag 10 Mortens and

Mandag 13 Stegt medister
Tirsdag 14 Grønkålssuppe
Onsdag 15 Koteletter
Torsdag 16 Frikadeller
Fredag 17 Lasagne

Mandag 20 Dansk bøf
Tirsdag 21 Skipperlabskovs
Onsdag 22 Høns i asparges
Torsdag 23 Ovenstegte ribben
Fredag 24 Ungarsk gullash, m/kartoffelmos

Mandag 27 Gule ærter m/flæsk & pølse
Tirsdag 28 Sammenkogt ret m/ris
Onsdag 29 Forloren hare
Torsdag 30 Kogt skinke m/gemüse

Ret til ændringer forbeholdes

Ladens folkekøkken

EFTERLYSNING 

- TIL TVÆRKULTUREL JAMSESSION

Hvis der er nogen, der hjemme hos sig selv eller

sammen med andre er amatørmusikere, vil Nabo-

skaberne 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

FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE

Vil du vide, hvad det er?

Har du lyst til at være FRIVILLIG?

Ku´ du tænke dig at give en

HJÆLPENDE HÅND?

Kender du nogen som har brug for hjælp?

Kontakt FRIBØRSEN
Foreningskonsulent
Jabbar Yazdani
jy@friboersen.dk
50 51 86 19

Spanien 63, 1. sal
8000 Århus C
Tlf.: 86 19 32 66

www.friboersen.dk
www.hvemhjaelperhvem.dk
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Åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag kl. 06.00 – 12.00
Mandag - svømning voksne over 15 år kl. 15.00 – 17.00  
Onsdag tillige kl. 14.00 – 16.00
Onsdag - Kvindesvømning kl. 16.00 – 18.30 
Lørdag - Kvindesvømning kl. 15.00 – 18.00
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

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:

Indsendt af:       NAVN:

ADRESSE:

Løsningen sendes til SKRÆPPEBLADET, GUDRUNSVEJ 2, KLD., 8220 BRABRAND, så vi har den senest torsdag den 16. november kl. 19

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i oktober var

»RANDERS«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

ANNA CECILIE SKOV SØRENSEN
Udsigten 40

8220 Brabrand

NURHAN BAHANI
Gudrunsvej 28, 6. th.

8220 Brabrand

REEM HAMID
Lenesvej 5, 1. th.
8220 Brabrand

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



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. 6019 9504 /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, 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 oktober
Søndag 29. 12.00: Kvindernes Idrætsdag GLOBUS1 side  33

Aktiviteter i november
Tirsdag 14. : Generalforsamling Antenneforeningen side    4
Onsdag 15. 14.00: Banko, Gellerup Pensionistklub side  32
Onsdag 29. 14.00: Banko, Gellerup Pensionistklub side  32

Aktiviteter i december
Fredag 01. 18.00: Pensionistfest Skovgårdsparken side  27
Søndag 03. 14.00: Juletræsfest Skovgårdsparken side  27
Søndag 17. 14.00: Juletræstfest Toveshøj side  23


