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Forleden dag talte jeg i anden anledning med en beboer i en af de
ældre afdelinger. Vi snakkede om, hvorfor der ikke var så meget
stof i Skræppebladet fra lige hendes afdeling, hvad der fik mig til
at fortælle om, hvorfra bladets stof egentlig kommer.

Og da jeg jævnligt hører beboere undre sig over, hvorfor der ikke
skrives så meget om deres afdeling men til gengæld meget om
nogle andre afdelinger, er det nok værd at gentage her:

Skræppebladet er et beboer- og foreningsblad, som der står i kole-
fonen lige her til venstre for. Det betyder altså blandt andet, at det
informerer beboerne om, hvad der sker i adminstrationen og afde-
lingerne af mere officielle ting; men det betyder også, at bladet
produceres af beboerne selv hvad angår det journalistiske indhold.
Foreningens sider skriver de selv; men alt det andet er beboernes
eget ansvar.

Der bliver valgt redaktionsmedlemmer på beboermøderne, og
hver afdeling kan have mindst én repræsentant i redaktionen; men
der er flere afdelinger, der ingen har. Og hvis bladet skal være
spændende at læse for beboere i alle afdelinger, er det mit indtryk,
at der også skal være stof fra alle afdelingerne. Der sker nok ikke
lige så meget  i de mindste afdelinger som i de største; men lidt må
der kunne skrives, og der er også mellemstore afdelinger, der nær-
mest aldrig har stof i bladet.

Vi i redaktionen kommer gerne ud og laver en reportage fra en
begivenhed; men vi er nødt til at vide, at den finder sted. Det kan
afdelingsbestyrelserne fortælle os; men det kan den enkelte bebo-
er også meget gerne gøre.

Det er i øvrigt mit indtryk, at portrætter af aktiviteter, personer og
steder er populært læsestof; men måske tager jeg fejl? Måske er
det noget helt andet, I gerne vil læse i vores bebeoerblad? Lad os
det vide, og send meget gerne forslag til emner eller steder, perso-
ner og aktiviteter, som vi kan beskrive eller tage op i bladet.

I dette nummer er der faktisk flere læserbidrag, idet vi har modta-
get flere fotos og reportager fra de nys afholdte fastelavnsfester,
hvad der i øvrigt har inspireret et redaktionsmedlem til at skrive
om baggrunden for fastelavn.

Har du selv lyst til at skrive, men ikke til at sidde i redaktionen, er
du alligevel altid velkommen til at sende stof til bladet.

Så fat pennen, eller helst tastaturet, og giv os og alle de andre
beboere stof til eftertanke og fornøjelse.

Med gode forårsønsker
Sebastian

LEDEREN
Om at være med
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GANG I GELLERUP
MED OUTLANDISH OG 14 FESTIVALDAGE

MUSIK OG KULTUR SKAL GØRE 14 DAGE I JUNI TIL EN STOR SOMMERFEST FOR BEBOERNE 
I GELLERUP OG TOVESHØJ OG RESTEN AF ÅRHUS

af Helle Hansen 

Måske kommer Outlandish, måske
kommer Johnson, LOC, Jokeren og
alle de andre rappere. Måske kommer
Julie, Rasmus Lyberth og Richrd Ragn-
vald. Endnu er det alt for tidlige at
offentliggøre et endelig program, men
en ting er allerede sikkert, der kommer
til at ske ting og sager i Gellerup og
Toveshøj i juni.
Drømmen hos de mange, som allerede
nu er involveret i at arrangere en festi-
valen »Gang i Gellerup« lyder på 14
dages festival med centrum på fest-
pladsen i Gellerup og sideløbende tre
store koncertdage på den store boldba-
ne neden for Kælkebakken midt i Gel-
lerup med plads til flere tusinde glade
tilhørere både fra Gellerup, Toveshøj
og resten af byen.
Hoved-ideén med en stor sommer-
koncert/festival er at holde fast i den
gode ånd fra »Vågn Op-koncerten«,
der blev holdt i GLOBUS1 lige inden
jul. 
Dengang var det rapperen og skuespil-
leren Chadi AK, der sammen med sin
kammerat Oscar på 11 dage fik det
flotte koncertarrangement op at stå.
De to koncertarrangørere er også med
til at stå bag sommeren festival- og
koncertdage. Og de er for øjeblikket i
gang med at planlægge et tre dages
koncertarrangement, som forhåbentlig
bliver med den populære gruppe Out-

landish som et af de helt store hoved-
navne.

Positive oplevelser til alle
Det er en lang række professionelle og
frivillige ildsjæle i Gellerup, der er gået
med ind i at arrangere sommerens fes-
tival Cirkus Tværs, Klubberne i Geller-
up, Legepladsen, biblioteket, Gellerup-
scenen, områdets skoler, boligafdelin-
gerne Toveshøj og Gellerup, Naboska-
berne, kirken, socialcentret, nærpolitiet
og Gellerup Fællesråd.
Formålet er at lave en stor event, som
kan være med til at give de unge i Gel-
lerup en positiv oplevelse af at bo, hvor
de bor – og gøre dem stolte af deres
område. Og samtidig vil man også
inviterer hele byen til Gellerup for at få
nogle gode oplevelser.
Den store planlægningsgruppe er i
gang med at søge støtte til sommer-
festen hos både Integrationsministeriet
og Århus Kommune.

Noget for enhver
Der er lagt op til, at festivalen skal by-
de på noget for enhver, både for børn
og unge, voksne og gamle. Kvinder og
mænd, gamle og nye danskere.
Cirkus Tværs er klar på at slå deres
teltlejr op på festpladsen i 14 dage, og
teltet kommer til at danne ramme om
en stor del af aktiviteterne. Her er
blandt andet planer om at lave en sko-

lernes dag med skoleudveksling og
besøg mellem klasserne på skolerne i
Gellerup og andre skole, måske. En
skolebands koncertdag. Der vil også
blive lavet talentkonkurrence for lokale
talenter i Brabrand, hvor vinderne får
æren som opvarmningsband til de sto-
re koncerter på boldbanen. Måske
kommer der et stort kaffebord for lo-
kalcentrene i Brabrand/Gellerup, hvor
Unge for Unge varter op til sang ved
Richard Ragnvald. MGP-konkurrencer,
Cirkus workshops, forestillinger og de-
batmøder og idrætsaktiviteter er nogle
af de andre forslag, der arbejdes videre
med.

Meld dig, hvis du vil være med
Er der nogen, der har lyst til at være
med til at lave festival i Gellerup, så er
det bare at sige til. Der bliver brug for
masser af frivillige hænder både til det
ene og det andet både før, under og
efter festivalen.
Nogle skal være vagter, andre skal ser-
vicere, holde rent, føre regnskab eller
lave pr – det bliver ikke kedeligt at væ-
re med til at sætte Gang i Gellerup på
den gode måde.
Vil du vide mere, kan du kigge på festi-
valens nyåbnede hjemmeside 
www.gangigellerup.dk - eller du kan
kontakte naboskaber Ann Katrin på tlf.
86 261016 eller formand for Gellerup
Fællesråd Helle Hansen tlf. 40718675.

RETTELSER TIL INDSTIK

Vi skal meddele alle foreninger og deres brugere, at alle henvendelser angående det indstik, vi
bringer to gange om året, for eftertiden skal sendes til:

Brabrand Boligforening 
att. Marianne Steenberg
mast@bbbo.dk

4
SKRÆPPEBLADET MARTS 2007

KRONPRINSESSE MARY BESØGER GELLERUP
FØRSTE KONGELIGE BESØG I DET MEGET OMTALTE BOLIGOMRÅDE

af Helle Hansen

Tirsdag den 6. marts kommer Gellerup
til at stå på den anden ende i tre timer,
mens Kronprinsesse Mary er på besøg
– et besøg, som Kronprinsessen selv
har ønsket at aflægge for med egne
øjne at opleve livet i Gellerup.
Dagen starter med, at Kronprinsessen
om formiddagen bliver modtaget på
rådhuset af borgmester Nikolai Wam-
men og alle rådmændene. Her vil hun
få en kort orientering om Århus Kom-
munes arbejde med en ny integra-
tionspolitik.
Derefter vil Kronprinsessen med Niko-
lai Wammen som guide blive kørt ud
til Gellerup, hvor hun i løbet af besøget
vil komme til at få et varieret indtryk af
livets gang i Gellerup, næsten fra fød-
sel til død.

Lidt før klokken 12 ankommer Kron-
prinsessen til det første besøg, som er i
Idrætsbørnehaven ved GLOBUS1. Her
skal hun hilse på de mindste genera-
tioner, som bruger en masse energi på
sport og bevægelse. Herefter vil hun
komme til at hilse på nogle af områ-
dets aktive unge i projektet Unge for
Unge, der har som mål at være med til
at forebygge kriminalitet blandt unge.
Næste stop bliver på iværksættercent-
ret Nyvirk ved Bazar Vest, hvor Kron-
prinsessen vil høre om, hvor stor suc-
ces man har med at hjælpe folk i gang
med at starte selvstændig virksomhed.
Derefter er det indlagt et besøg i selve
Bazar Vest, hvor Kronprinsesse Mary
vil blive budt på frokost.

Dagens sidste besøg bliver på Lokal-
centret Gellerup, hvor hun skal hilse
på nogle af områdets ældste, inden
hun efter programmet vil tage afsked
med Gellerup kort før klokken 15. 
Så der er lagt op til en begivenhedsrig
dag for både store og små i Gellerup
på den tidlige forårsdag – og i høj grad
også en oplevelsesrig dag for Kron-
prinsesse Mary.

TILBAGE TIL RØDDERNE
DENNIS SØGER NYE UDFORDRINGER PÅ SIN HJEMEGN

Af Jens Skriver

Efter knap to år som uddeler i Holm-
strup overtager Dennis Brun Jensen
stillingen som uddeler i Nr. Halne.
Han vender i allerhøjeste grad tilbage
til rødderne, for han er opvokset i Nr.
Halne og udlært i Brugsen her. Nr.
Halne ligger 12 km. nordvest for Aal-
borg/Nørresundby. Det har næsten
altid ligget i kortene, at Dennis, der nu
er 38, skulle i lære i Brugsen. Hans
bedste kammerat, der er to år ældre,
stod i lære i Brugsen, så da han var
udlært, stod uddeleren og manglede
en elev. Det blev helt naturligt Dennis,
og det har han aldrig fortrudt. »Jeg er
rigtig glad for at arbejde i Brugsen«,
siger han. Efter han var blevet udlært,
har han arbejdet ni forskellige steder,
deriblandt et halvt år som uddeler i
Agersted, og de sidste fem år, før han
kom til Holmstrup, var han uddeler i
Havndal.

Holmstrup
Han bor i Hobro og har været rigtig
glad for at arbejde i Holmstrup. »Det er
et dejligt sted og nogle rare menne-
sker«, siger han. »Jeg synes, det er rart
at se, lokalbefolkningen bakker op om
Brugsen, og det håber jeg, den vil blive
ved med. For mig har det været vigtigt
at sørge for, at butikken er fyldt op
med friske varer hver dag, og jeg har
lagt vægt på, kunderne føler sig godt
tilpas, når de kommer og handler«.
Han har opnået, det han forventede:
En butik der kan løbe rundt og har et
rimeligt udbud af dagligvarer. I be-
gyndelsen faldt omsætningen en lille
smule. Nu er den stigende igen. Brugs-
en i Holmstrup har ni ansatte. Tre på
fuld tid og seks på deltid.

Nr. Halne
Der er muligheder i butikken i Nr.
Halne, hvor han kender mange men-
nesker, og det er en by i udvikling. Der
er 42 byggegrunde til salg på det
attraktive sted tæt ved Aalborg. Brugs-
en er en Dagligbrugs, og butiksarealet
er omtrent dobbelt så stort som i
Holmstrup. Der er dagligvarer med
nonfood (husholdningsartikler og pyn-
teting), egen bagerovn (bake off), post-
hus, tips og lotto samt håndkøbsud-
salg. De ansatte er nogle stykker flere
end i Holmstrup. »Jeg glæder mig til
de nye opgaver. Det bliver spænden-
de«, siger han

Dennis takker meget for to gode år i
Holmstrup og håber, beboerne fortsat
vil støtte Brugsen.  



sedler (20 krone-sedlen var udsmykket
med gråspurve).
Gråspurven bliver delvis erstattet af
den nære slægtning, skovspurven,
men på Holmstrup Mark er der stadig
mange gråspurve og skovspurven er
sjældent set.
De to fugle minder meget om hinand-
en både i udseende og sang. Selv er-
farne ornitologer kan næsten ikke høre
forskel, så det handler om at se fugle-
ne, der begge kan lide at samles i flok-
ke i buske og pippe i kor.
Gråspurven har fået sit navn på grund
af den grå isse, som hannerne har. Hos
skovspurven er både pande og isse
brun, ligesom hele fuglen har brune
toner. 
Den lette måde at kende en gråspurv
på, er altså at den er grå oven på hove-
det. Problemet er at det kun er han-
gråspurvene som er grå. Hunnerne er
ligesom skovspurven brune. Til gen-
gæld har alle gråspurve lille lys plet
over/bag øjet, (mange hunner har nær-
mest et lyst bånd henover øjnene) og
de har ikke en kraftig sort plet på kind-
en, som skovspurven har.  Altså sort
kindplet = skovspurv.

Andre spurvefugle
Gråspurven er ikke den eneste spurve-
fugl, du kan se om vinteren. Gråkragen
holder også ud vinteren igennem. Den
er næsten altædende, opsøger mange

mulige fødesteder hver dag, og den er
derfor let at opleve. 
Du kan også se en flok råger, som er
sorte fugle, der enten er landet på et
græsareal eller midlertidig har indtaget
et tag eller have, som var de ansøgere
til en genindspilning af Alfred Hitch-
cocks »Fuglene«.
Dagen før Skræppebladets deadline
midt i februar har jeg set en stæreflok.
Selvom det har været mild vinter, har

jeg ikke set stærene i de mørkeste må-
neder, så de har nok været en tur syd-
på til et varmere sted, måske England.
Du kan sikkert også nå at se dem i den
gul- og hvidplettede vinterdragt: Hold
udkig efter en flok i træer og nær søer.
Medbring kikkert.

Stormågen holder til sammen med hættemåger i vinterdragt på Holmstrup Markdam.

INSPIRERENDE KUNSTUDSTILLING 
I HOLMSTRUP BEBOERFORENING

PER GUDMUND ANDERSEN OG BØRGE FLYVHOLM PRÆSENTERER VÆRKER

af Jens Skriver

Indtil 16 marts kan værker af Per Gud-
mund Andersen og Børge Flyvholm
ses i Holmstrup Beboerforening.
Per præsenterer nonfigurative relieffer,
hvorpå han fabulerer i alle nuancer af
kraftige farver, men farvevalget på de
enkelte relieffer er af passet således, at
de fremstår meget harmoniske.

Børge fabulerer med figurer og symbo-
ler. Et billede viser tydeligt hans store
interesse for musik. Selv kalder han
det »Forspil til en jazzopera«. En gam-
mel, afdød ven er afbildet på »Kors og
bånd og stjerner«. Andre titler er
»Madonna« og »Trobadour der spiller
på vaskebræt«.

Det vil være en god idé at lægge turen
forbi Holmstrup Beboerforening.
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MÅGER OG SPURVE PÅ HOLMSTRUP MARK
HÆTTEMÅGEN HAR INGEN HÆTTE, OG KUN HALVDELEN AF GRÅSPURVE ER GRÅ

Tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Det er let at se fugle på det store na-
turområde på Holmstrup Mark. Om-
rådet strækker sig mellem Jernaldervej
og Edwin Rahrsvej som et grønt bælte,
og i en række artikler følger vi områ-
det, der kun ligger få skridt fra afdel-
ingerne Toveshøj, Bronzealdervænget,
Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård. 

Mange fugle
For fuglene er der også kun få skridt
eller flyvemeter mellem forskellige fø-

demuligheder og ynglepladser. Her i
den kolde tid af året spiller vores fugle-
fodring en vis rolle, men det vigtigste
for fuglene er den meget varierede
natur, som findes inden for kort
afstand.
Mange af Danmarks almindeligste
fugle kan du opleve på Holmstrup
Mark, selvom trækfugle som sanglær-
ke, fiskehejre og svartbag er rejst syd-
på. 
Svartbagen er landets største måge,
der har et imponerende vingefang på
over halvanden meter. Vingerne er
sorte og har en hvid kant. Næsten hele
sommeren kan du se en ved Spiral-

søen, Holmstrup Bassin eller Grimhøj
Sø.

Uden vinterhætte
Andre måger holder til på Holmstrup
Mark hele året rundt. Du kan i den
varme del af året opleve en stor flok
hættemåger på f.eks. græsarealerne,
hvor der ellers spilles fodbold, bag El-
lekærskolen, Tovshøjskolen og Skjold-
høj Skole. Her finder mågerne insek-
ter, orme, snegle mv. Da de også godt

kan lide vandlevende dyr, holder de
ofte til nær søer og moser. Men også
affald fra mennesker giver meget føde
til hættemågerne, som kan ses nær
affaldscontainere i hele landet. F.eks.
bag Grimhøj på affaldspladsen for
Bazar Vests grønthandlere.
Har du de seneste måneder kigget
efter en måge med brun hætte, har du
ledt forgæves. Hættemågen har nemlig
kun den mørkebrune hætte om som-
meren, og selv her er det kun de ældre
fugle, som har chokoladefarvet hoved.
I øvrigt findes der også andre måger
med hætte, men de er enten sjældne
eller lever nær kyster.

Stor og lille måge
Har du set en flok måger på Holm-
strup Mark er det nok hættemåger. De
kan lide godt udsyn og plads omkring
sig, så det er ikke usædvanligt at se
dem på de store søer som Holmstrup
Bassin og Holmstrup Markdam, der
her om vinteren næsten flyder sam-
men til én sø mellem Bjergkammen,
Tovshøjskolen og Bronzealdervænget.
Hættemågerne har ofte selskab af nog-
le få andre, men større måger. Det er

overvintrende stormåger, der om vin-
teren ligner en stor udgave af en hæt-
temåge.
Ligheden forsvinder dog i marts eller
april, hvor hættemågerne begynder at
få hætte. De unge stormåger er grå,
men bliver også hvide med grå vinger,
ligesom de ældre. Og inden yngle-
sæsonen begynder, flyver de som regel
ud til kysten.

Gråspurv og skovspurv
Fra mange steder i landet er der meld-
inger om at gråspurvene forsvinder el-
ler er i kraftig tilbagegang. Engang var
gråspurven landets mest almindelige
fugl, men siden er den forsvundet fra
både småøer, landområder og penge-

Gråspurvene findes oftest nær menneskeboliger, som her på en tagrende i Holmstrup.



VINTERTØJET PÅ CATWALKEN
MODESHOW I GLOBUSTEKSTIL VISTE ALSIDIG PRODUKTION FRA SYVÆRKET I GLOBUS1

af Helle Hansen

I vinterferien inviterede syværkstedet
GlobusTekstil til modeshow i GLO-
BUS1. Her kunne publikum nyde sy-
kvindernes flotte produktion, som er
blevet syet hen over vinteren. Der var
både kjoler og frakker, jakker og sæt og
masser af spændende tilbehør, som
blev vist frem af flotte modeller på
catwalken.

Modeshowet blev åbnet af rådmand
Gert Bjerregaard, der bød velkommen.
Han roste sy-projektet, der har haft til
huse i GLOBUS1 i halvandet. 

Det er modelsyerske Amira Amin, der
er daglig leder af Tekstilværkstedet.
Sammen med sin kollega, Amal Ah-
mad, tre-fire kvinder i aktivering og
nogle unge piger, har de syet, malet,

broderet, hæklet og
design, det spænd-
ende tøj
Efter modeshowet
kunne publikum selv
komme på catwal-
ken og købe noget af
det populære og
spændende tøj.

Amira Amin (med mikrofonen) havde travlt
med at klæde sine flotte modeller på.

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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DEN ROMANTISKE VAGABOND
OM EN DØGENIGT AF JOSEPH VON EICHENDORFF 

Af Bo Nake 

Mens vi venter på foråret, kan vi for-
drive tiden med en af den tyske ro-
mantiks smukkeste fortællinger, der
endnu gnistrer af sol og livsmod, men
som også gennemtrækkes af de dunk-
lere understrømme, der er et af tegne-
ne på den gode litteratur. 

Hippien
Det drejer sig om Joseph von Eiche-
ndorffs novelle fra 1826 om døgenig-
ten eller den romantiske hippie, der
sorgløst vandrer ud i verden med sin
violin, da hans far, mølleren, ikke læn-
gere vil forsørge sin dovne søn. Og
sparket bagi kommer den store
lømmel godt tilpas, for som
foråret bryder frem, er vandrelyst
og trang til eventyr det, der fyl-
der hans sind. Døgenigten er
en af de enfoldige, som holder
søndag hver dag, og som
nærer så stor tillid til det, der
kommer, at det aldrig kan gå
helt galt, selv om det kan se
sort ud nu og da. Og det er
netop hans tillid, der betyder,
at han kommer gennem alle
omskiftelser som et rigere
mennesker.
Den unge mand er ikke kom-
met langt på sin vandring,
førend han bliver indhentet af en
vogn med to fornemme damer.
Døgenigten forelsker sig straks i den
yngste, og da de tager ham med på
bagsmækken, flasker alt sig på bedste
vis. Damernes mål er et slot uden for
Wien, og rejsen forløber som en rus.

Småborgerlige fristelser 
På slottet får døgenigten først en
bestilling som gartnerens dreng og
siden som bommand, dvs. opkræver af
lokale afgifter. Med hans gemyt er det
skønt at være gartner, selv om ikke alt
er ideelt. Som søndag eftermiddag når
han ligger på græsset og betragter de
drivende skyer, mens han bakker på
sin pibe. Så ville det være bedre at
være en håndværker, der kan holde blå
mandag næste dag, tænker han, mens

svendene trækker i det pæne tøj for at
tage ind til byen til dans. Da han bliver
bommand, er det naturligvis en for-
fremmelse, men det er ikke problem-
løst. For læseren fornemmer i disse af-
snit, at den sorgløse yngling giver
plads til ny sider i sit væsen som f.eks.
visse småborgerlige ambitioner, der
uvægerligt følger med den ny position. 

Forelskelsen 
Dette er dog kun småting. Det, der
optager døgenigten mest, er hans for-
elskelse i den unge dame, Aurelie, han
først mødte på sin vej. Han ved ikke
meget om hende, udover at hun er
vidunderlig, og at han elsker hende.
Det er smerteligt, for hvorledes skulle
en så fin pige kunne gengælde et
jævnt menneskes følelser? Og her ind-
ser vi, at det er alt for overfladisk at
betragte døgenigten som den sorgløse,

der altid vandrer i solskin. Pludselig
føler han, at han slet ikke passer nogen
steder: »Det er ligesom, jeg alle vegne
netop lige var kommet for sent, lige-
som hele verden egentlig slet ikke rig-
tig havde regnet med mig.« Helt galt
går det, da han ser en flot officer ved
Aurelies side og tror, at det er hendes
forlovede. Døgenigten må væk fra slot-
tet, men som en flygtning, der ikke
kan udholde det sted, hvor han længes
efter at være. 

Omvejen er den lige 
Den næste del af bogen er fuld af

omskiftelser, ny og forskellige men-
nesker, eventyrere som han selv,

og nogle af dem i forklædning. I
denne del bevæger forfatteren
sig langt fra den oprindelige
tyske romantik og frem til en
fortælleform, der ligner surre-
alismen. Rejsen fører ham til
Rom, men er just den omvej,
der skal føre ham tilbage til
Aurelie. For de forklædte, der
følger ham på hans vej, viser
sig at være venner, som selv
må flygte for at beskytte deres
kærlighed. Og døgenigtens

vandringer afsløres nu som en
del af deres egen redningsplan.

Så da døgenigten med ny og
gamle venner endelig kommer til-

bage til slottet uden for Wien, går
den fulde sammenhæng op for ham.
Aurelie er i virkeligheden slet ikke
nogen uopnåelig adelsfrøken, men
portnerens niece, der som forældreløs
voksede op hos grevinden på slottet.
Hermed er der ikke længere noget, der
står i vejen for døgenigten og Aurelies
lykke: 

»Hun smilede stille og så så uendelig
venligt og mildt på mig, og langt borte
blev musikken ved at spille, og ovre fra
slottet steg ildkuglerne op i den stille
nat over havens dunkle træer, dybt
dernede bruste og rislede Donau – og
nu var alting så godt, så godt!«
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NABOSKAB FOR EN BEDRE INTEGRATION
EN SITUATIONSRAPPORT FRA EN GÅTUR

af Peter Kjellerup Hansen

Søndag den 21. januar 2007 ved mid-
dagstid samledes vi en lille gruppe en-
tusiaster – og jeg var med denne gang
som repræsentant for Brabrand Fælles-
råd – for bedre integration i det nye-
tablerede »8220-Naboskab giver kend-
skab«. Mødestedet,  ret så relevant for
sagen, var  »Livsværkstederne« i City
Vest.

En »Goddag-nabo-runde«
Efter en kort informerende introduk-
tion af initiativtager Hanne Marklund
blev vi budt på sandwiches og alkohol-
frie drikkevarer, og så var det ellers
meningen, at vi skulle i gang. Vi blev
delt op i 12 hold med to i hver. Hvert
hold skulle besøge et bestemt antal
beboere dækkende området Gellerup
og Gammel Brabrand, og med henblik
på »goddag-nabo-runde«, have samta-
ler og interviews med  tilfældig udvalg-
te for en vurdering af, hvad der kunne
være vejen frem mod en bedre integra-
tion og en bedre kommunikation mel-
lem indvandrere og danskere. Efter ca.
21⁄2 time var det planen, at vi skulle
vende tilbage med feedback på vores
»runde-oplevelser«, som så efterfølg-
ende skulle samles op og bearbejdes til
videre handling.

Kold men menneskevarm 
oplevelse
Sammen med Marianne Schulz, som
jeg gik runden med, havde jeg trods

klimamæssige kuldegrader nogle gode
oplevelser med mange initiativforslag
fra de for os helt ukendte mennesker.
Vi koncentrerede os alene om Eng-
dalsvej og var inde på besøg 4 steder -
faktisk kunne man godt sige 6; for hos
to af dem var naboen på besøg -
Særlig hos en familie fik vi nogle ret-
ningsgivende forslag, så som bekæmp-
else af de fremmedes frygt for og følel-
se af ikke at kunne strække til, her-
under i arbejdssituationer,  gradvis fri-
gørelse fra de etniske rammer og kul-
turfordomme. Men løsningerne på,
hvordan det skulle gøres, kunne de
ikke se, ville være nemme, som det er i
dag. Og dog!  foreslog de, man kunne
starte med at sprænge ghettodannel-
serne, og sprede de fremmede ud og
rundt mellem danskerne i en tæt og
menneskevarm form for naboskab. »På
Engdalsvej er de i hvert fald velkom-
ne« lød det.

Sammenføring gennem idræt
og fællesaktiviteter
Hos de øvrige, vi besøgte, og som
mødte os med lige så stor posivitet og
interesse for vores »runde-projekt« –
fandt vi lige så initiativrige forslag. Her
centrerede disse sig om det holdnings-
mæssige med inddragelse af skoler og
sportsklubber. Således mente en fami-
lie, at et koordineringsmiddel kunne
være »Brabrand IF« og ellers fælles
bidrag til etablering af venskabsfamili-

er gennem naboskaber, f.eks. mellem
Gellerup og Gammel Brabrand. Det
skulle medierne og dagspressen efter-
følgende følge op på og gerne gennem
den arabiske lokalradio, som findes i
Gellerup. Hos en anden familie ud-
trykte man stor velvilje overfor ven-
skabsfamilier danskerne og de frem-
mede imellem, og i tilknytning hertil
foreslog de en gradvis sammenføring
af de etniske foreninger og danske
aktivitetsklubber, hvor det var person-
lige møder og dialoger frem for skriftli-
ge udmeldinger, de mente, gav det
bedste resultat. Dette formidlet hen-
holdvis via skoler og med f.eks. »Glo-
bus 1« som fast træfpunkt.
Således beriget med et væld af positi-
vitet over for de »fremmede« eller ny-
danskerne fra de få familier, vi talte
med, vendte Marianne og jeg tilbage til
vores udgangspunkt på Livsværkste-
derne med et overvældende indtryk af,
at interessen for at komme hinanden
ved trods de kulturelle forskelligheder
er eventyrlig stor - eller også har vi blot
været heldige med valg af vores »Tour-
de-Round«   

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

www.gellerupparken.dk
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NABOSKABS-IDÉERNE SPIRER FREM
IDÉKOMITE SKAL VÆRE MED TIL AT FÅ IDEERNE TIL AT VOKSE
I DIALOGPROJEKTET »8220 NABOSKAB GIVER KENDSKAB«

af Helle Hansen

Efter to omgange ringen på dørklok-
kerne i Gellerup og Gl. Brabrand er de
aktive borgere i dialogprojektet »8220
Naboskab giver kendskab« klar til at
gå i gang med at kigge nærmere på en
masse gode idéer til at skabe et godt
naboskab.
Idéerne er alle spontant kommet frem
enten på dørmåtten eller hen over en
kop kaffe ved køkkenbordet i forbind-
else med nogle af de op mod 200 uan-
noncerede besøg, der har fundet sted i
de to bydele over to søndage.
»Dørklokkestemmerne er alle borgere i
Gellerup og Gl. Brabrand, der har haft
lyst til at være med til at prøve at få de
to meget forskellige bydele i postnum-
ret 8220 til at tale sammen. To og to, en
fra hver sin bydel, har de nu to gange
været rundt at ringe på dørene hos folk
for at indsamle idéer til, hvordan vi får
en bedre dialog med hinanden,« for-
tæller Hanne Marklund, der er pro-
jektleder i »8220 Naboskab giver kend-
skab«. 
Det er de to fællesråd i Gellerup og
Brabrand, der står bag projektet, der er
støttet af Integrationsministeriets dia-
logpulje. 

Idé-komite og arbejdsgrupper
»Næste skridt i projektet er nu, at der
bliver nedsat en idé-komite udvalgt
blandt nogle af deltagerne projektet.
Komiteen får til opgaver at gennemgå
de mange spændende idéer og påhit,
som er kommet frem ved vores stem-
men dørklokker,« fortæller Hanne
Marklund og tilføjer, at nysgerrige kan
læse mere om de mange idéer på pro-
jektets hjemmeside www.8220nabo.dk,
hvor idékommiteens udvalgte idéliste
også vil kunne ses.
»Hvis man har lyst til at være med –
eller er nysgerrig, så er man også
meget velkommen til at møde op til
vores næste åbent hus arrangement i
vores lokale i City Vest – oven over
posthuset. Det foregår mandag den 12.
marts kl. 17-19. Her vil der være
mulighed for at melde sig som aktiv i

nogle af de arbejdsgrupper, som vi skal
have nedsat, som får til opgave at være
med til at få idéerne til at spire og gro,«
siger Hanne Marklund.

Forankring i fællesråd og hos
andre
Dialogprojektet »8220 Naboskab giver
kendskab« udløber inden sommerferi-
en, og inden da skal projektet afholde
et større dialogarrangement i bydelen.
Formen, hvor og hvordan sådan et
arrangement kommer til at se ud, er
endnu ikke fastlagt. Det skal de aktive
borgere i projektet være med til at til-
rettelægge i løbet af foråret.
»Når dialog-projektet løber ud til som-
mer, så kommer det ikke til at betyde
slut for dialogen mellem de to bydele.
Tværtimod så skal vi i de kommende
måneder også være med til at finde ud
af, hvor og hvordan de enkelte idéer
og arbejdsgrupper kan blive forankret,
så de kan leve videre. Det kan måske
blive under et af de to fællesråd, men

man kunne også sagtens forestille sig,
at en idé lever videre under biblioteket
eller en helt tredje samarbejdspartner,
måske en idrætsforening eller en sko-
le,«  forklarer Hanne Marklund.
I skrivende stund har idé-komiteen
ikke været samlet, men nogle af de
større idéer, som den blandt andet skal
tage stilling til, er en priskonkurrence
om godt naboskab i 8220, et walk ’n’
talk-arrangement rundt om Brabrand
Sø og måske frivillige partnerskaber,
afslører Hanne Marklund, der normalt
kan træffes om tirsdagen på projekt-
kontoret i City Vest, over posthuset –
eller via tlf. 2212 6243.
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ORIENTERING OG FØLELSESLADET DEBAT
OM EN MOSKE I GELLERUP

ISLAMISK KULTURCENTER INDKALDTE TIL STORMØDE TIRSDAG DEN 23. JANUAR 2007 OMKRING
MOSKE-PROBLEMATIKKEN I GELLERUP, OG DET GIK IKKE STILLE AF

af Peter Kjellerup Hansen

Den store sportshal i Globus1 på
Gudrunsvej summede af intens
fremmødeaktivitet, og alle pladser-
ne var ved at være besatte, da
medlem af byplanlægningsudvalg-
et i Århus Kommune N. E. Borum
på vegne af Islamisk Kulturcenter
ca. kl. 19 bød velkommen til bebo-
ermøde omkring projekt »Moske i
Gellerup«. TV var mødt frem, lo-
kalradioen var der, politikere tone-
de frem fra baggrunden, politiet
stod beredt i kulissen, og pressen
var mødt talstærkt op. Skræppe-
bladet var der også. Mødets efter-
følgende punkter forløb som intro-
duktion og orientering under over-
skriften demokratisk høring fulgt
op af debat. Men uden afstemning
om projektet.

Byrådet har besluttet det
Under introduktion fremhævede
N. E. Borum, at idéen med en
moske som en del af integrations-
intentionerne i særlig Århus Vest-
området skulle omfattes af ligeligt
»plads til alle er lig plads til en
moske«.  At der skulle være plads
til den islamitiske tro på lige fod
med alle andre trosretninger under
henvisning til den danske toleran-
ce omkring trosfrihed. I forlængel-
se heraf kom det frem, at den kon-
krete plan for opførelse af en
moske var besluttet af Århus Byråd
allerede i 2001. Man manglede
blot at finde arealet. Selve oriente-
ringen fokuserede på placeringen
af moskeen. Om den skulle place-
res nord for eller syd for Globus1.
Men der var et problem – det blev
vist på overhead-plancher – at hele
arealet nord for og centreret om-
kring Globus 1ejes af Brabrand
Boligforening, og de er ikke til
sinds at sælge til moskeopførelse.
Det syd for Globus1  og som ejes
af Århus kommune  er kun en lille

»flig« på hjørnet af Silkeborgvej
og Ringvejen, og kan langtfra
opfylde de forventlige krav til en
moskes opførelse. 

Begrænsede kriterier
Derfor er man fra Kommunens
side stærkt ude at lede efter et
passende areal, og her inddrog
efterfølgende B. M. Wolff fra
Kommuneplanlægningen forskel-
lige forslag, som han havde drøf-
tet i samarbejde med de muslim-
ske trossamfund i Danmark. Dog
uden der forelå noget konkret.
Det kom frem, at der var nogle
retningsgivende normer, som
skulle opfyldes, f.eks måtte byg-
geriet ikke overstige et arealom-
fang på 3500 kvadratmeter, og det
måtte ikke give anledning til støj-
forurenende klager, som de
gængse højtalertransmitterede
bønner hver time døgnet rundt
kunne give anledning til. Disse
med eventuelle andre forslag til
byggearealer skulle munde ud i en
proces, hvis forløb skulle være
1) »forhøring« inden for 8 uger,
2) efterfølgende stillingtagen hos
Byrådet, 3) beslutning om kom-
muneplantillæg, 4) forarbejdning
til lokalplanlægning og 5) endelig
byrådsbeslutning til placering af
moskeen.

Synlighed omkring samek-
sistens
Efter disse to indledende var der
åbnet op for »godterne«. Der var
for og imod en moske - i høj grad.
Det sørgede næste indlægsholder
for. Han hedder Sami Saydani og
er formand for 25 islamiske for-
eninger i Danmark. Han fokuse-
rede på fremhævelsen af en
moske som stærkt udtryk for lige-
værdighed, der skulle danne byg-
gesten for sameksistens, og et

BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDEN VINDER EUROPÆISK
PRIS FOR ENERGI- OG MILJØVENLIGT BYGGERI

EU-KOMMISSIONEN HAR TILDELT SHE-PROJEKT DEN PRESTIGEFYLDTE EUROPÆISKE PRIS FOR BÆRE-
DYGTIG ENERGI 2007, DEN SÅKALDTE »SUSTAINABLE ENERGY EUROPE AWARD 2007«.

af Sebastian A. Dyhr

SHE står for Sustainable Housing in
Europe, og samarbejdet arbejder for at
gøre energi- og miljøoptimeret byggeri
til dagens standard. Dette samarbejde
består af almene boligselskaber fra Ita-
lien, Frankrig, Portugal og Danmark.
Og i Danmark er det Boligforeningen
Ringgården fra Århus, der er med. 

Prisen, som SHE vandt inden for »pri-
vat-offentligt partnerskab«, blev uddelt
den 1. februar til repræsentanter for
SHE-samarbejdet ved afslutningen af
en ugelang konference for bæredygtig
energi afholdt af EU-kommissionen.
Dommerkomiteen udtalte blandt and-
et som begrundelse: 
»SHE udgør et lysende eksempel på et
privat-offentlig partnerskab, hvor soci-
ale boligselskaber på lokal, regional og

europæisk niveau har indgået samar-
bejde med byggefirmaer, videnskabeli-
ge institutioner og tekniske organisa-
tioner for at demonstrere værdien af
bæredygtige bygninger og samfund.
Ved afslutningen af projektet vil 600
familier i Danmark, Frankrig, Italien og
Portugal leve i bæredygtige boliger.«

Boligforeningen Ringgården har i åre-
vis arbejdet for udbredelsen af miljø-
og energivenligt byggeri og har allere-
de opført adskillige boligbyggerier, der
i praksis har vist sig at være særdeles
energibesparende Det drejer sig kon-
kret om 130 almene familieboliger, der
i 3 forskellige boliggrupper skal opfø-
res i Århus-forstaden Lystrup. 

40 af de 130 boliger bliver såkaldte
passivhuse, der er så energieffektive, at
der slet ikke indlægges traditionel var-
me. Passivhuse introduceres hermed
for første gang i Danmark. Projektet
opføres udelukkende af træ, og alt
tyder på, at husene vil blive præfabri-
keret af et tysk specialfirma og trans-
porteret til Lystrup og opført på få
dage.

Den europæiske energipris er den
anden store pris, Boligforeningen
Ringgården modtager for deltagelsen i
SHE-projektet. I 2006 modtog Ring-
gården den danske »Energisparepri-
sen« for sin indsats for det miljø- og
energivenlige byggeri.

synligt monument for forskellighedens
fællesskab i kulturen i Århus, som
skulle føre frem til en integrationens
sejr. En moske udtrykte i hans bevidst-
hed  en samhørende dialog på tværs af
de etniske forskelle med det intensive-
rende formål at skabe arbejde til alle.
Han fornægtede, at moskeen skulle til-
trække muslimer fra nær og fjern »som
en magnet«, og angreb kraftigt Bra-
brand Boligforening for ikke at ville
sælge deres del af jorden til projekt
moske. Sluttelig anfægtede han også,
at prisen for moskeens opførelse ikke
ville overstige 50 millioner kroner,
hvoraf der allerede var indsamlet de
600.000, kroner. Det fik de fremmødte
på banen.

Tumultariske scener
Tidligere bestyrelsesmedlem i afdeling
4 Erik Ilsøe nævnte stor uvilje mod at
placere en moske lige der, hvor de

havde tiltænkt den, og betvivlede det
lovlige i, hvis Kommunen skulle eks-
propriere den del af arealet, Brabrand
Boligforening ejede, til opførelse af en
moske. Michael Hertel, bestyrelses-
medlem i Afdeling 4, Gellerupparken,
støttede helhjertet projekt moske og
planerne om en byggerealisering ved
siden af Globus1. Fra bøgernes verden
var statsbibliotekar Lars Otto Kristen-
sen ligeledes uvillig til placering af en
moske lige ud til Ringvejen, men ikke
uvillig til opførelse af en moske et
andet sted, muligvis i Hasle. Det fik
Torben Pedersen op af stolen. Han er
medlem af foreningen »Århus mod
moskeen«, og han havde ikke ti-
lkendegivet sine mening i mere end et
par minutter, da der lød kraftig »Buh«
fra flere sider i salen, Da dette ikke lod
til at standse hans meningstilkendegi-
vende udtalelser mod moskeen, men
snarere animerede ham til  tenderende

kraftige angreb mod mosketilhæng-
erne kom en lille flok, der ikke sympa-
tiserede med disse udtalelser, i sluttet
trop ind fra venstre og styrede med
olme målbevidste skridt mod hr. Pe-
dersen. Samtidig rykkede politiet
mandstærk frem fra højre, lige så mål-
bevidste mod denne lille flok, og så fik
det ellers fart. Hr. Pedersen blev bedt
om at gå ned på sin plads, mens andre
tilkendegav, at vi havde ytringsfrihed i
Danmark. Politiet tog håndfast om-
kring de provokerede, og lempede
dem - temmeligt ulempeligt - ud ad
sidedørene, mens hr. Pedersen blev
ført på plads fulgt af kraftige tilråb.
Hvad der derefter skete, var jeg ikke
vidne til. Jeg måtte hjem. 
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Beboerrådgivningen har atter brugt ef-
teråret og vinteren til at søge penge til
hjælp til ferier. Formålet med vores
ansøgninger er at kunne hjælpe socialt
og økonomisk trængte børnefamilier
til en mulighed for at komme på ferie.

Det er med glæde, at vi kan fortælle, at
Arbejdsmarkeds FerieFond har givet
tilsagn om en væsentlig støtte til vores
Sommerferieprojekt. Udover AFF så
har vi modtaget et mindre bidrag fra
Socialministeriet, ligesom vi mangler
endelig svar fra et par mindre fonde. 

Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal
børnefamilier muligheden for et betalt
ferieophold samt i et vist omfang hjælp
til betaling af transportudgifter efter
nærmere fastsatte retningslinjer. 
Er I en børnefamilie – har I lyst til at
holde en uges ferie sammen – og kni-
ber det med at få råd, så er dette tilbud
måske noget for Jer? Tilbudet hen-
vender sig til alle forældre – også til
dem, som ikke bor med barnet til dag-
ligt.

Der ydes kun støtte til ferie i
Danmark. 
I mange år har vi samarbejdet med
Dansk Folkeferie, da mange beboere
har været glade for deres feriecentre og
de mange muligheder for børnene,
som centrene rummer. Hvis I selv har
en anden god idé til et feriested, så kan
dette også være en mulighed.

Hvem kan komme i betragt-
ning.
Tilbudet er rettet mod børnefamilier i
afdelingerne: Skovgårdsparken, Gelle-
rupparken, Holmstrup, Odinsgård
samt Thorsbjerg - da det er disse afdel-
inger, der betaler til Beboerrådgivning-
en. Herudover har børnefamilier i
afdeling 5. Toveshøj mulighed for at
ansøge hos beboerrådgiver Maryam
Fereidanian.
For at komme i betragtning skal man
opfylde Fondens økonomiske ret-

ningslinjer. Det handler primært om
det rådighedsbeløb, som familien har
tilbage, når de faste udgifter er betalt.
Retningslinjerne er rummelige og fe-
rie-tilbudet vil derfor kunne nå en bred
kreds af børnefamilier.

Hvis du/I har behov for økonomisk
støtte for at kunne realisere ferieøn-
skerne sammen med børnene, så kon-

takt os i Rådgivningen for at ansøge/få
foretaget en vurdering af muligheder-
ne for at få bevilget et betalt ferieop-
hold.

Hvordan søger man.
Interesserede familier fra de afdelinger,
der har mulighed for at søge, bedes
henvende sig i Beboerrådgivningen,
Gudrunsvej 16, 1. th. i tidsrummene:
tirsdag 10 -12 samt torsdag 15 -18.
På Holmstrup er der også mulighed for
at søge i tirsdags-rådgivningen 15 – 17
på Jernaldervej 245, 1. lej. 6. Du er
naturligvis også velkommen til at ringe
for at aftale et andet tidspunkt.

Beboere i afdeling 5, Toveshøj skal
henvende sig hos beboerrådgiver Ma-
ryam Fereidanian i beboerhuset Laden.
Maryam kan træffes tirsdag 10 – 12
samt torsdag 15 – 17. 

Dokumentation for indtægter og ud-
gifter de sidste tre måneder skal med-
bringes til brug for udfyldelse af et

ansøgningsskema samt beregning af
familiens rådighedsbeløb. 

Ansøgningsfristen er fredag den 30. marts
2007. 

Hvem får et tilbud.
Beboerrådgivningen vil udvælge
blandt de familier, der opfylder krave-
ne. Der vil foregå en vis social vægt-
ning af ansøgningerne (nyelig skils-
misse, dødsfald, alvorlig sygdom m.v.),
så husk at oplyse herom. Ligeledes vil
ansøgere, der har været afsted inden-
for de sidste 2 år, komme bagerst
blandt ansøgerne.

NYT FRA BEBOERRÅDGIVNINGEN
SOMMERFERIETILBUD TIL BØRNEFAMILIER

af Jens Høgh, (tlf. 8625 2126) & Maryam Fereidanian (tlf. 2018 5424)
Beboerrådgivere
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TOTAL MÅNEFORMØRKELSE 
NATTEN MELLEM 3 OG 4 MARTS

ØNSK KLART VEJR TIL DENNE AFTEN.

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

Månen skinner i virkeligheden ikke.
Den kaster kun Solens lys tilbage.
Månen viser faser, alt efter hvor den
befinder sig i forhold til Solen og Jor-
den. Er den mellem Solen og Jorden,
er den næsten ikke synlig, og der er
nymåne. Er den på den anden side af
jorden, er der fuldmåne. En månefor-
mørkelse indtræffer, når Solen, Jorden
og Månen står på linje. Da vil Jordens
skygge dække for solens lys. Jorden
kaster en skygge ud i rummet, der
rækker tre gange afstanden mellem
Jorden og Månen. Man skulle tro, at
måneformørkelse indtraf ved hver
fuldmåne, men det er langtfra tilfæld-
et. Tværtimod er måneformørkelser
forholdsvis sjældne. Det skyldes, at
månens bane hælder godt fem grader i
forhold til ekliptika. Ofte er der tale om
en partiel måneformørkelse, hvor kun
en del af Månens skive er dækket af
Jordens skygge.

Total måneformørkelse.
Denne gang er der imidlertid tale om
en total måneformørkelse, hvor hele
Månens skive vil være dækket. Hele
formørkelsen vil vare fra kl. 21.16  den
3 marts til kl. 3.26 den 4 marts , mens
den totale formørkelse vil vare fra kl.
23.44 til kl. 00.58. Selv om der tales om
en total måneformørkelser, er det ikke
ensbetydende med, at Månen er så
godt som usynlig. Den vil kunne ses i
et kobberfarvet rødt lys. Det skyldes, at
Jordens atmosfære lader Solens røde
lys slippe igennem.

Observation
Til observation af en måneformørkelse
er en astronomisk kikkert absolut ikke
nødvendig. Det hele kan ses med det
blotte øje, og vil man se klippeformati-
onerne på Månen tydeligere, er en
håndkikkert med prismer velegnet.
Efterhånden som formørkelsen skrider
frem, vil klipperne kaste skygger, så
deres konturer ses usædvanlig tydeligt.

En måneformørkelse kan beundres af
alle uanset interesse for og kendskab
til astronomi i øvrigt.

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB



»FED VINTERFERIE« I YGGDRASIL
PIGERNE HYGGEDE SIG I YGGDRASIL

af Ann Katrin Dybdahl / Naboskaberne

Naboskaberne havde i år valgt at åbne
beboerhuset Yggdrasil for piger i vin-
terferien. Her skulle der være hygge og
kreativ udfoldelse gennem hele ugen.
Sammen med de andre institutioner
fra området indgik pigeaktiviteterne

som en del af vinterferieprogrammet
’Fed Ferie’. Fed Ferie skulle sikre, at
der var noget sjovt at lave for alle i vin-
terferien, og at aktiviteterne skulle
være nemme at finde i et fælles pro-
gram.

Amal og Amira fra Globus Textil havde
i denne uge flyttet deres kreative værk-
sted over i Yggdrasil, og det var en
sand succes! Sammen med ca. 40 piger
var de med til at gøre huset levende
hver dag. Der blev der fremstillet
smykker, malet på lærreder, filtet og
tegnet – og så blev der hygget, snakket
og spillet spil gennem hele ugen. Flere
kvinder fra området kom forbi Yggdra-
sil og hjalp til med aktiviteterne. Om
onsdagen forvandlet Amal og Amira
Yggdrasil til en stor eksotisk madople-
velse, hvor de sammen med pigerne
og os fra Naboskaberne lavede arabisk
mad hele dagen. Sikke en fantastisk
oplevelse! Det har været en fornøjelse
at have områdets piger på besøg i
huset og vi håber at vi får mulighed til
at gentage arrangementet!

RØGMIS ER HJEMME IGEN
SIDSTE MÅNED FREMLYSTE VI EN KAT, SOM HELT KLART SAVNEDE SIT HJEM. HISTORIEN ENDER GODT,

FOR DEN RØGFARVEDE MIS ER HJEMME IGEN PÅ BENTESVEJ!

af Bo Sigismund

Redaktionsvagten mødte to piger, der
havde fået øje på en forkommen lille
mis i det rædsomme vejr. Hverken
Bent eller jeg selv bor i afdeling 4
længere (vi har været naboer i nr. 8 for
cirka 15 år siden); men vi måtte jo gøre
noget ved sagen. Så det blev mig, der
har 4 katte selv, der tog katten med
hjem. 
Det var en tillidsfuld og venlig lille kat,
helt sikkert en der var sluppet ud og
ikke en af de fritløbende; de skal nok
finde et tørt og varmt sted, når der er
brug for det. Og jeg vidste af erfaring,
hvad det betyder, når ens kat er for-
duftet – både for en af Birgittes og
mine egne og en ,som tidligere kom til
os. Katten var ikke øremærket, så først

prøvede jeg at ringe til internatet i
Tingskoven for at høre, om den var
efterlyst. Uden resultat. Katten kunne
jo lige så godt bo hos os, indtil vi fandt
ud af, hvor den havde hjemme; altså
lavede jeg løbesedler og satte dem op i
opgangene, på Shell (inden nedrivnin-
gen), i Netto og i nabolaget. Så skulle
Skræppebladet i trykken – og så fandt
jeg på at sætte historien i bladet med
billede og det hele. Og der kom flere
løbesedler op med billede på. Imens
havde vores plejekat det fint med vores
voksne katte på 9, 7 og 4 år. Han fandt
mad, vand og kattebakke med det
samme og var rolig og nem.
Aldrig så snart var bladet delt ud, før
telefonen ringede hjemme hos Birgitte

og mig. Kattens ejerinde var ikke i
tvivl, og hun havde savnet den i et par
uger, inden den havde truffet mig. Bir-
gitte kørte mis hjem, og ganske rigtigt:
Både katten selv, familien og husets
anden kat kunne straks glæde sig over
gensynet. Yderligere ringede der to
andre kattevenner, der gerne ville
overtage ham, hvis det ikke skulle lyk-
kes at finde hans hjemsted. De fik i
stedet katte fra internatet.
Det er ikke obligatorisk at have sin kat
øremærket; men det er en god idé. Der
er en online database på www.kattere-
gister.dk  hvor man både kan fremlyse
og efterlyse forsvundne katte. Det sker
jo af og til. Dyrlægen klarer sagen
(som en mis!) uden indlæggelse.

16
SKRÆPPEBLADET MARTS 2007

17
SKRÆPPEBLADET MARTS 2007

ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I FORÅRET 2007
HERVED INDKALDES TIL ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES §21 SAMT DE
BESLUTNINGER, DER ER BLEVET TAGET PÅ DE ENKELTE AFDELINGSMØDER OMKRING AFHOLDELSE AF
ORDINÆRE AFDELINGSMØDER.

FORELØBIG DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2006
4. Evt. forslag
5. Eventuelt

DENNE DAGSORDEN GÆLDER FOR FØLGENDE AFDELINGER
Afdeling VII/XV, Hasselhøj/Hasselengen
torsdag den 12. april 2007 kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus, Hasselhøj 203

Afdeling XXII, Sonnesgården
onsdag den 11. april 2007 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER, 
DER OGSÅ HAR VALG TIL AFDELINGSBESTYRELSEN M.FL. OM FORÅRET:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2006
4. Evt. forslag
5. Valg:

a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
b. Repræsentant til FAS (i afdelinger med ulige nummer)
c. Repræsentant + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med ulige nummer)
d. Evt. andet
6. Eventuelt

DENNE DAGSORDEN GÆLDER FOR FØLGENDE AFDELINGER:
Afdeling V, Toveshøj
Torsdag den 12. april 2007 kl. 19.00 i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B

Afdeling VI, Holmstrup
Tirsdag den 10. april 2007 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

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

Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelserne
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TRE ERHVERVSLOKALER TIL LEJE
LEJEN ER FAVORABEL, OG DER ER VAND, VARME OG LYS

af Marianne Stenberg

Har du brug for mere plads? Går du
rundt og mangler lokaler til at drive
erhverv?
På Annettevej i Søvangen udlejer
Brabrand Boligforening tre store
erhvervslokaler til en gunstig leje.

De trænger til en kærlig hånd, og der
kan blive tale om, at lejeren skal inve-

stere i istandsættelse, alt efter hvilken
form for erhverv man ønsker at drive.
Der er ikke tale om lokaler, der er
egnet til butik, da der er adgang gen-
nem kælder, og der derfor ikke kan
indrettes decideret butiksfacade.
Da lokalerne som sagt trænger til ved-
ligeholdelse, vil lejen ikke være særlig
høj. 

Er du interesseret eller vil bare gerne
vide mere, er du meget velkommen til
at kontakte administrationschef Rune
Utoft på tlf. 89 31 71 10.
Lokalerne er henholdsvis 36, 31,5 og
40m2. Der er vand, varme og lys, som
afregnes efter forbrug.

Kig også ind på

www.bbbo.dk
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LÆSERBREVEn

n

Landsbyggefonden ?
Som menneske kommer man let til
kort, når man prøver at »forstå« noget.
Det er nok Guds mening. Trods det, og
trods adskillige forsøg, har jeg endnu
ikke fået en eneste forståelig forklaring
på fænomenet Landsbyggefonden.
Dog forstår jeg, at det er noget med
penge – lejernes penge. Men betroede
midler, som bestyres ansvarsfrit, får let
det dårligste frem i mennesker. Og lur
mig, om ikke tømningen af denne hot-
te fond vil vise, hvordan man som lejer
betragtes som en nyttig idiot i en
»større« sags tjeneste for Staten og
dens Samfunds selvskabte sociale
dårligdomme.
Denne Landsbyggefonden er i tidens
dårlige ånd blevet indfedtet i så megen
politik, pølsesnak, og løgn og latin, at
vi lejere står til at tabe. Fonden (penge-
ne) mangler »vagthunde« og brugbar
lejer-information her og nu for at kun-
ne »forstå«, tage stilling og protestere.
Behøver vi i grunden at have denne
fond? Måske var det bedst at nedlægge
den, for så at fordele pengene mellem
lejerne til en rigtig stor forbrugsfest.

Erling Melgaard Jarsbo
Udsigten 13

Kanal med lokal-TV forsvandt
Må lige komme med en kommentar til
den ellers udmærkede artikel i det nye
nummer af Skræppebladet, »Kanal
med lokal-TV forsvandt« (s.19).

Jeg har selv været godt træt af, at man
ikke kunne modtage denne kanal, dog
ikke pga. lokal-TV, men fordi jeg elsker
science fiction, og de har dedikeret
hele søndag aften til denne genre. Men
jeg synes, I burde nævne, at man jo
faktisk fortsat kan modtage kanalen,
selv om det evt. bliver lidt mere be-
sværligt, og kvaliteten (acceptabelt)
ringere. For SBS-net ligger jo, hvor den
gamle org. TV-Danmark kanal lå, og
kan således tages med stueantenne.
Jeg har forlængst smidt denne væk,
men et ophængt kabel over TV'et kan
gøre det, bare man bruger lidt tid på at
søge kanalen, og vende ens antenne/
kabel så signalet optimeres. Kablet kan
tilsluttes direkte til TV, og så må man

hen at skifte kabel hver gang, man vil
skifte fra og til SBS.

Eller man kan gøre som jeg, og forbin-
de antennekabelet til en gammel vi-
deomaskine, man tilslutter sin TV, og
så modtage signalet (forstærket) gen-
nem denne via en scart indgang på
TV'et. Så kan TV'ets antenneindgang
anvendes hele tiden til Stofanet, og det
tager kun et enkelt tryk at se SBS-net
(nåhja, og så lige strøm på videoen).

Signalet modtages muligvis ikke lige
godt over alt i afdelingerne, men det er
da bestemt et forsøg værd, hvis man vil
se SBS-net. Vi modtager i farve, og
med så lidt »sne«, at man hurtigt
glemmer det.

Den synes jeg lige, I bør give videre...

V.h. Stig Bach, Hasselager

Vi takker for oplysningen, og iler med at vide-
rebringe den.

/red

Overudviklingens laveste 
stadium
Gellerupparken blev i sin tid fyldt op
med udlændinge, fordi de fleste dan-
skere nødigt ville bo der, og fordi man-
ge valgt at flytte i parcelhus i stedet for. 
Grundidéen bag byggeriet blev altså
ikke til virkelighed, nemlig at alminde-
lige mennesker fra trange lejligheder i
midtbyen skulle flytte ud i store velind-
rettede boliger i Gellerup.
Derudover passede de store lejligheder
perfekt til de store udenlandske famili-
er. Brabrand Boligforening fik løst et
truende udlejningsproblem, og kom-
munen fik løst et boligproblem.
I flere kommunistiske lande (underud-
viklingens højeste stadium) sagde
man: Det er ikke betonblokkene, der er
hovedproblemet, men det sociale ind-
hold i disse.
Det forekommer logisk, at sociale pro-
blemer skal løses via en social indsats.
Har indsatsen på dette område været
stor nok? Det er svært at måle og lige
så svært at svare på.
Hvad man mere præcist kan sige, er, at
der er blevet gennemført omfattende
renoveringer over hele Danmark. Dy-

namit er stort set ikke blevet anvendt,
selv om det har været på tale flere gan-
ge. En centrumdemokrat ville have
revet Holmstrup ned, men de røg jo
også ud af Folketinget. I stedet blev der
brugt over 200 mill. kroner på renove-
ring, og resultatet blev herefter: Skide
flot og godt! Hvad ville det have bety-
det at splitte en betonlandsby med 800
beboere?
Efter at de omfattende renoveringer
var blevet gennemført over hele landet,
blev der lavet en evaluering, hvor man
bl.a. konkluderede, at man fremover
burde satse mere på en boligsocial ind-
sats. Dette er vel også sket. Der er altså
tegn på, at overudviklingens højeste
stadium ikke accepterer den sociale
massegrav uden sværdslag og en stor
økonomisk indsats.
Men at smide hele familier ud af deres
lejlighed, fordi et af børnene er blevet
en rod, kan vel ikke kaldes en  social
indsats, men vel nærmest nødværge.
Man kan sige, at BB har grebet til for-
tvivlelsens selvhjælp, selv om det fore-
kommer at være en noget udansk
løsning.
Skal der bygge en ny kirke i Gellerup?
Måske moske? Spøg til side! Religion
er jo en meget alvorlig sag, især når
det drejer sig om muslimer.
BB vil ikke have en moske. De mener
det alvorligt med integrationen! Socialt
set er det vel fornuftigt, at religiøse
mennesker har et anstændigt helligt
sted at forsamles i stedet for et fugtigt,
ildelugtende kælderrum. Men kommer
der så endnu flere muslimer til områ-
det?
Nogen mener, at »ghettoerne« vil for-
svinde af sig selv, fordi der kommer så
få flygtninge til landet, og fordi mange
flytter, når de får mulighed for det.
Måske kunne BB få løst et udlejnings-
problem endnu engang ved at sælge
jord til en moske?
I Skræppen stod der, at sandheden er,
at ghettoen vokser, men hvad skal vi
med sandheden!
En tosset kan jo stille flere spørgsmål
end ti kloge kan svare på, og sådan er
der så meget.

Flemming Storvang, Jernaldervej 255



Afdelingsbestyrelsen i afd. 1 indbød
traditionen tro til fastelavnsfest med
tøndeslagning i garagegården faste-
lavns søndag.
Vejret var fint: Køligt, men næsten
vindstille. Deltagerne mødte op kl. 10.
Der var 33 børn – og ca. 50 voksne.
Mange af børnene var flot klædt ud, og
formanden fik hurtigt en fin rød næse.

Der var ophængt 4 tønder: 2 små og 2
store. Regler for tøndeslagningen var
strenge, men retfærdige: Den, der slog
tønden ned, blev kattekonge, og den,
der slog slaget, før tønden faldt ned,
blev kattedronning.

Vindere blev:
Kattekonge / Kattedronning

I aldersklassen
0 - 5 år Oliver /  Lasse
6 - 14 år Isabella / Josafina
0 - 40 år Michaela / Frederikke
40 - 100 år Kurt / Børge

Der skete ingen alvorlige ulykker, men
Lasse blev ramt af tønden og blev nødt
til at græde lidt. Snart var han dog
klar igen, og han gav tønden et
ordentligt gok oveni og blev katte-
dronning i sin aldersgruppe.
Der blev uddelt præmier til vinderne,
hvorefter alle gik over til selskabsloka-
let og cykelkælderen, hvor der var
dækket op og pyntet med balloner.
Afdelingsbestyrelsens medlemmer og
deres ægtefæller serverede fastelavns-
boller, varm og kold kakao, kaffe og
æblejuice; der var slikposer til børnene,
og de afkølede voksne fik en dr. Niel-
sen til halsen.
Det blev en rigtig
hyggelig formid-
dag, og nu glæ-
der vi os allerede
til næste års fa-
stelavnsfest.

AFDELINGERNEd

d
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ALLE HAVDE EN DEJLIG DAG

af Inger Bloch

foto af Asger Frederiksen

1 - Hans Broges Parken

TØNDESLAGNING I HANS BROGES PARKEN

HVORFOR DEN FASTELAVN?
EN HISTORISK BESKRIVELSE OG FORKLARING

af Peter Kjellerup Hansen

Midtvejs mellem Jul og Påske fejrer vi
»fastelavn«, og hvorfor det? Jo, oprind-
elsen hertil fortaber sig i urkristen-
dommen, da Jesus befalede at faste 40
dage og nætter før Påske. Senere er
det overført til den katolske liturgi med
første navngivne dag forbundet med
faste og efterfølgende »fastelavn«:
»Askeonsdag«.

OPRINDELSEN 
Men ordet »fastelavn« er ikke kun for-
bundet med faste. Egentlig betyder
ordet ‘nedgang/nedstigning’, forbund-
et med afholdenhed og er uden reli-
giøs kerne i sin oprindelse. Derimod er
der et tidligt islet af kultisk vårfest med
indhold i frugtbarhedsrituale tilknyttet
Sct. Valentin, som så er ført videre gen-
nem Vikingetidens og Middelalderens
fastelavnsfejring og frem til vore dage
som start på fasten. Navnet »fastelavn«
stammer oprindelig fra tysk »fastel-
abend« = »aften før faste« og videre til
»faste-lagen« = »festlig lag«. Således er
ordet »Fastelavn« i dag  forbundet med
»fest og fornøjelse«.

GRUSOM DYREMISHANDLING
Af de mange skikke og ritueller, som er
forbundet med »fastelavn«, er »faste-
lavnsriset« det ældste.Det kan føres til-
bage til Jesu lidelse før korsfæstelsen,
da han blev pisket med et knippe ris-
grene. I katolsk tid blev det brugt til en
revselsesrensning, en bod før fasten,
senere er det som underholdning ble-
vet brugt til »at rise af sengen« det vil
sige en morgenvækning på sengen,
hvor ægtemanden risede hustruen »ud
af fjerene«. Men riset var altid pyntet
med forskellige smågodter. At »slå kat-
ten af tønden« med mulig oprindelse i
1508, bragt hertil  af hollandske emi-
granter, som  kaldte det »stikken til
stråmanden«, er lykkeligvis i dag et
ordsbegreb. Men »spøgen« har rod  i
en grusom dyremishandling: Man luk-
kede flere levende katte ind i en tønde,
som skulle slås på og spiddes fra
hesteryg, indtil tøndens bund faldt af,
og de overlevende og af skræk stresse-
de katte faldt ud og sprang til alle

sider.  Tilsvarende to andre folkeforly-
stelser, der aldrig var gået igennem vor
tids dyreværnslov: »at jage hanen« og
»Gåserenden«. De to sidste indgik som
almindelig bestanddel i middelalde-
rens og renæssancens falstelavnsløjer,
men kun for en kortere periode.
Kåring af »Kattekonge« og »Katte-
dronning« er noget senere. her er vi
fremme i 1700-årene.

FASTELAVNSBOLLERNE 
De mere delikate »fastelavnsboller« var
ikke så meget et festligt måltid den-
gang, som vi kender det i dag, men
indgik som en del i fastens indledning.
Det vil sige, hvor den katolske fastetid
varede en uge, fra søndag til søndag,
var den første søndag ved navns næv-
nelse en »flæskesøndag«, hvor man
både spiste og drak umådeholdent.
Efterfølgende mandag »blå mandag«
eller »fri mandag«, den egentlige
fastelavnsdag, i dag kendt ved navn
som konfirmanders store fridag, var
højdepunktet med gøgl, teater, musik,
ringridning, dystløb, tant og fjas, efter-
fulgt af såkaldte »hvid tirsdag«. Denne
var den sidste dag inden fasten, og da
stod menuen på »forbrugsaftrapning«:
varm mælk og hvedebrød med en god
klat smør indbagt - sådan som vi i dag
kender en god fastelavnsbolle med
creme eller flødeskum. »Hvid tirsdag«
var start  til aflad for vellevned, og man
drog  på bodsgang. I dag er det børn,
som går rundt i fantasirige forklæd-
ninger, stemmer dørklokker og synger
fastelavnssange i håb om at få noget
med sig til at »stå imod fasten«. Helt
frem til 1900-årene var den skik ret
almindelig hos almuen, og det i en
form for almisse - eller »tiggergang«.

»AT LØBE FASTELAVN«
Men ingen fastelavn uden udklæd-
ning. I de katolske lande har man i
århundreder i forbindelse med opstart
til fasteperioden holdt store karnevaller
(af det latinske »carnem levare« = »at
fjerne kødet«), hvor folk drog ud i
byerne i forskellige og mangeartede
forklædninger og teede sige værre end

de vilde vikinger, når de gik bersærk.
Det kunne de, netop fordi de var ud-
klædte, og dermed anonyme. Disse
karnevaller bredte sig også i Norden,
og havde sin storhedstid her i 16-1700-
årene under dække af, f.eks. maskebal-
ler og »at løbe fastelavn«. Under først-
nævnte lykkedes det nogle sammen-
svorne adelsmænd at myrde den sven-
ske kong Gustav 3. i 1792, og 20 år tid-
ligere var et maskebal opstart til hofre-
volutionen i Danmark 1772, hvor da-
værende statsminister dr. Struensee
blev styrtet og senere henrettet. »At
løbe fastelavn«, grundlaget for vor tids
fejring af fastelavn, udviklede sig fra at
man optrådte i latterliggørelse af sig
selv – at gøre sig til nar gennem latter-
lige og bizare udklædninger – til det, vi
kender i dag, hvor det handler om at
konkurrere om at vise sig i den bedste
og mest geniale udklædning. Hertil må
man sluttelig respondere, der mangler
ikke idéer for fantasien.  
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Fastelavnsfest på Toveshøj 
Endnu engang tak til forældre og børn
for den gode opbakning til vores
fastelavnsfest.

Afd. V Inga Bech  

5 - Toveshøj

23 - Skovhøj

FASTELAVN

2 - Søvangen

BÅDE BØRN OG VOKSNE BLEV VEL BESPIST

af aktivitetsudvalget

Løndag d. 17. februar havde afd. 23
fastelavnsfest, hvor børnene slog kat-
ten af tønden i deres festlige dragter.
Der blev slået ordentlig til tønden, som
var sej at få hul på; men endelig lykke-
des det, og godterne væltede ud.

Kattekonge blev Mathias Juul Møller
Kattedronning blev Andreas Juul Møl-
ler.
Imedens børnene slog katten af tønd-
en hyggede, de voksne sig med kaffe
og fastelavnsboller.

De bedste udklædte var Alexander
From og Emma Nielsen (på billedet
nedenfor).
Børnene på billede til venstre er Victor,
Mikkel, Alexander, Hanna, Mathias
Andeas, Emma og en lille Mariehøne.

Der var naturligvis en stor godtepose
til alle.
En rigtig hyggelig eftermiddag syntes
alle.

FASTELAVNSFEST SKOVHØJ AFD.23

FÆLLESSPISNING, SØNDAGSCAFÉ OG VÆRKSTED

af afdelingsbestyrelsen & beboerhusudvalget

MARTS- TILBUD I SØVANGEN

Der er fællesspisning på Birgittevej 1 A
Tirsdag d. 27. marts kl. 18.00
Menu: Karry-gryderet m/ris, sveske-
trifli og kaffe.
Tilmelding ved søndagscaféen og den
følgende onsdag fra kl. 17.30 – 18.30.

Søndagscafé 
d. 18. marts kl. 14.00
Ingen tilmelding, alle er velkomne.

Værkstedet i kælderen er klar
til brug
Har du noget du gerne vil have gjort,

Men ikke har værktøj til det, så er der
forsk. håndværktøj og el-høvl m.m.,
som du kan bruge på stedet.
Karl vil være der mandage, onsdage og
fredage fra kl. 10.00 og til ca. 15.00, i
hele marts og april md.
Efter aftale vil der også være åben en
aften el. to.
Karl vil være jer behjælpelig ved brug
af el-værktøjet.
Det er hjælp til selvhjælp.
Der er adgang for både kvinder og
mænd.

Vel mødt

SØDALSKOLEN LAGDE RUM TIL EN DEJLIG DAG

af Birthe Wisén

Fastelavnsfest for Søvangen, afdeling
II, blev afholdt på Sødalskolen. 

Kattekonger og -dronninger: 
0 - 5 år:

Isabel 4 år og Karen 11⁄2 år
6 - 10 år:

Rasmus 8 år og Josephine 8 år
11 - 18 år

Annette 16 år og Thomas 12 år

Hos de voksne var det Henrik og
Freddy.
Der var tilmeldt 61 børn, men ca. 10
var syge. Der var lige så mange voksne
som børn.
Det var tryllekunstneren ALHAMBRA,
der underholdt os.

FASTELAVN I SØVANGEN
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7/15 - Hasselhøj/Hasselengen

AKTIVITETERg

g

Boksetræning for kvinder
Tirsdag Kl. 18 – 19  

Puls + MBL(mave/balle/lår) 
Onsdag Kl. 17 – 18  

Yoga for Kvinder 
Fredag kl. 17 -18

Pilates for Kvinder
Onsdag  Kl. 18.00 – 19.15

Motion med maskiner
i Lokalcentret v/ Gellerup Kirke
Onsdag: kl. 18.00–19.30

Oplysninger: 
Lissi Jensen 2629 3650
Helle Hansen 4071 8675
www.interfemina.dk

IDRÆTSFORENINGEN INTERFEMINA
FORÅRSSÆSON 2007 I GLOBUS1
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GELLERUP IDRÆTSKLUB HOLDER GENERALFORSAMLING
Gellerup IdrætsKlub holder foreningens første ordinære generalforsamling 

Tirsdag den 27. marts kl. 19.00 
i GLOBUS1, Gudrunvej 3A.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 18 år. For medlemmer under 18 år har forældrene
eller værge stemmeret. 

Venlig hilsen pva. GiK’s bestyrelse
Helle Hansen, kasserer tlf. 4071 8675.

Festen var rigtig hyggelig med varm
kakao og fastelavnsboller, og der blev
kåret en kattekonge, -dronning og
bedste udklædning i hver aldersgrup-
pe.
Alle børnene fik selvfølgelig udleveret
en slikpose, da festen var ved at være
forbi.

0-5 år:
Bedste udklædning: Oliver
Kattedronning: Casper
Kattekonge: Tobias

6-9 år:
Bedste udklædning: Alexander
Kattedronning: Tomas
Kattekonge: Tomas

10-13 år:
Bedste udklædning: Marie
Kattedronning: Helle
Kattekonge: Maria

14-99 år:
Bedste udklædning: Eva
Kattedronning: Jørgen
Kattekonge: Ole

DER VAR 50 FREMMØDTE BØRN OG CA. 50 VOKSNE TIL FASTELAVNSFEST

af Willy Werell

FASTELAVN I HASSELAGER
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Mandag den 5. marts, kl. 17.00:
Ribbensteg m. kartofler & rødkål

Mandag den 12. marts, kl. 17.00:
Gullash m. kartoffelmos (halal)

Mandag den 19. marts, kl. 17.00:
Boller i karry med ris

Mandag den 26. marts, kl. 17.00:
Bøf med løg & kartofler (halal)

Fredage i marts
Fredag d. 2. marts, kl. 12.00:
Koteletter m. flødestuvede kartofler

Fredag d. 9. marts, kl. 12.00:
Kalkunbryst m. ris & grøntsager (halal)

Fredag d. 16. marts, kl. 12.00:
Varm kartoffelsalat m. medister

Fredag d. 23. marts, kl. 12.00:
Grøntsagsgryde (halal)

Fredag d. 30. Marts, kl. 12.00:
Rullesteg

Madklub i Café 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 over middagen, er du
meget velkommen til at kontakte
Køkkenleder Michael Andersen på tlf.:
86 25 95 99.
Caféen er lukket, mens vi har mad-
klub. Vi forventer at du som deltager,
er med til at lave maden.
Pris pr. gang er 25,- kr.

Banko i Café Vita
Torsdage i lige uger er der banko i Café
Vita i Livsværkstederne i City Vest, fra
kl. 13 til kl. 15.
Det koster 8 kr. pr. plade.
Kom og vær med i hyggeligt samvær,
med spændende præmier.

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

LIVSVÆRKSTEDERNE
CAFÉ VITA I MARTS

AKTIVITETERg

g
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FESTLIG FAMILIESVØMNING I 
GELLERUP BADET TIL BILLIG PENGE

FAMILIER KOMMER BILLIGT IND FREDAG EFTERMIDDAG

af Helle Hansen

Svømmehallen byder fremover på bil-
lig svømning for hele familien hver fre-
dag eftermiddag fra klokken 15-17. 
Her koster det det 10 kroner for voks-
ne og 5 kroner pr. barn at svømme –
lang under en tredjedel af normalpri-
sen… så her er tale om et tilbud, der
vasker sig…
Til gengæld er badet nu lukket for
offentlig svømning om tirsdagen.

Kvindesvømning to gange om uger
Gellerup Badet har også udvidet tiden,
hvor badet kun er åbent for kvinder.
Det er onsdag eftermiddag fra klokken
16-18.30 og lørdag klokken 15-18.

Lørdag d. 21. april 2007 kl. 13.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referant.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlægning af regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen for 2 år.

På valg er Ole, Karen Margrethe og Karsten.
7. Valg af suppleanter for 1 år.
8. Valg af Bilagskontrollant for 2 år og en supple-
ant for 1 år.

På valg er Elmer.
9. Eventuelt, udflugter og julefrokostudvalg.

OBS. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Vel mødt fra Bestyrelsen. 

GELLERUPBADETS 
VENNERS 

GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING I
»LØRDAGSKLUBBEN «

Støtteforeningen Gellerupbadets Venner indkalder til
ordinær generalforsamling

Torsdag den 15. marts kl. 19.00 
i GLOBUS1, Gudrunvej 3A.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Støtteforeningen vil orientere om efterårets sparerunde
og konsekvenserne heraf. 
Brugere af Gellerup Badet opfordres til at møde frem og
melde sig ind i støtteforeningen – det koster at være med
til at bakke op om svømmebadets fremtid.

Venlig hilsen pva. Bestyrelsen - Helle Hansen, sekretær 40718675.

Hvis der er nogen, der hjemme hos sig
selv eller sammen med andre er ama-
tørmusikere, vil Naboskaberne og Livs-
værkstederne gerne høre fra jer
Det kan være arabisk – tyrkisk – dansk
– afrikansk – grønlandsk eller alt muligt
andet.

Det drejer sig om frivilligt at spille, syn-
ge 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

EFTERLYSNING - TIL TVÆRKULTUREL JAMSESSION



Maden bliver severet fra 
kl. 17.00 til kl. 18.00

Priser
Voksne 25 kr.
Børn 12 kr.

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

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

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

Madplan for februrar 2007

Torsdag 1 Koteletter i fad
Fredag 2 Lasagne

Mandag 5 Skipperlabskovs
Tirsdag 6 Svensk pølseret
Onsdag 7 Dansk Bøf
Torsdag 8 Ugens Fiskeret
Fredag 9 Stuvet hvidkål m/medister

Mandag 12 Kalkunsnitzler
Tirsdag 13 Boller i Karry
Onsdag 14 Sydhavskylling m/ris
Torsdag 15 Kogt skinke m/gemuse
Fredag 16 Spagetti m/kødsovs

Mandag  19 Kalkun i Karry
Tirsdag 20 Stegt Flæsk
Onsdag 21 Karbonader m/grønsager
Torsdag 22 Stegt Kylling m/agurkesalat
Fredag 23 Ugens fiskeret

Mandag 26 Græsk Farsbrød
Tirsdag 27 Frikadeller m/rødkål
Onsdag 28 Forloren Hare
Torsdag 29 Stegt medister m/rødkål
Fredag 30 Høns i asparges

Ret til ændringer forbeholdes

Ladens folkekøkken

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 øvelo-

kaler til allerede igangværende projekter.

Kom og få en snak med husmanden.

Beboerhuset Tousgårdsladen

Edwin Rahrs Vej 6B
8220 Brabrand

GENERALFORSAMLING 
I TOUSGÅRDENS VENNER

Generalforsamlingen i Tousgårdens
venner, der var annonceret til 22.
februar, er blevet udsat på ubestemt
tid p.gr. af vejrforholdende op til
mødet.

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 
Onsdag tillige kl. 14.00 – 16.00
Onsdag - Kvindesvømning kl. 16.00 – 18.30 
Torsdag kl. 14.00 – 19.00
Festlig familie fredag kl. 15.00 – 17.00
Lørdag og søndag kl. 10.00 – 15.00
Lørdag - Kvindesvømning kl. 15.00 – 18.00

Priser:
Voksne kr. 31,00
Rabatkort voksne 12 bade kr. 310,00
Børn og pensionister kr. 17,00
Rabatkort børn og pens. 12 bade kr. 170,00
Festlig familie fredag børn/voksne kr. 5,00/10,00
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 15. marts  kl. 19

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i februar var

»LEGETANTE«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

REEM HAMID
Lenesvej 5, 1. th.. 
8220 Brabrand

ANNA & KAREN BOYE
Langelandsgade 128

8000 ÅrhusC

CAMILLA SØMOD
Rødlundvej 48

8462 Harlev JC

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

børnesidez

z



AFDELINGSFORMÆND
Afdeling 1, Hans Broges Parken:

Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:
Birthe Wisén, tlf. 86 25 36 71

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:
Hasse Vind, tlf. 86 17 99 95

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:
Karsten Sørensen, tlf. 22 47 58 01

Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen

roedlund@stofanet.dk 

Afdeling 11, Odinsgård:
Karina Linnar

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Esben Trige, tlf. 86 24 51 67 / afdelingtolv@stofanet.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. 22 13 52 28
l.vendelbo@vip.cybercity.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

www.hermannielsen.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

Beboerrådgivning Toveshøj
Maryam Fereidania træffes i Tousgårdsladen 

tirsdag 10-12 / torsdag 15-17

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 / Fælleshuset Yggdrasil
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

Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08

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

Formand: Freddy Pedersen, Sigridsvej 49

Aktiviteter i Marts
Torsdag  15. 19.00: Generalforsamling Gellerupbadets Venner side  26

Tirsdag  27. 19.00: Generalforsamling Gellerup Idrætsklub side  25

Fredag 30. : Ansøgningsfrist Beboerrådgivning sommerferie side  15

FORÅRETS AFDELINGSMØDER - se hvor og hvornår på side !6

Aktiviteter i Marts
Lørdag  21. 13.00: Generalforsamling i Lørdagsklubben side  26


