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Kronprinsesse Mary på besøg i Gellerup



En boligafdeling er et minisamfund. Naturligvis kan det ikke af-
spejle hele det dankse, nutidige samfund eller overhovedet gælde
som repræsentativt, men selv den mindste afdeling rummer en
form for fællesskab eller fælles interesser. Ud af det kan der opstå
så meget, og som regel tænker vi da på noget godt i forbindelse
med stedet, hvor vi bor.

Men for at der skal opstå noget som helst, der giver et boligområ-
de sin karakter, skal der handles bevidst med de ydre forudsæt-
ninger. Det begynder med, at man taler sammen, får lyst til at tale
mere, finder fælles interesser, og er der ellers ildsjæle nok, kan der
på kort tid opstå forbløffende meget fælles liv og identitet. Så giver
fællesskabet den enkelte beboer noget igen, og den positive cirkel
er i gang.

I denne fase handler det om at vande de planter, der gror! For en
stærk identitet som boligområde er den bedste forebyggelse af de
negative kræfter. Her tænker jeg ikke på regeringen og de borger-
lige partier; ydre fjender er som regel til at få øje på. Nej, afdelinger
med problemer er dem, hvor der mangler idéfolk, aktivister,
igangsættere og beboere, der lægger deres fritid og kræfter i at
være et hjul i afdelingens maskineri.

Nogle nye afdelinger får en svær begyndelse med megen utilfreds-
hed, gennemtræk af beboere, måske tekniske problemer, frustra-
tioner og opgivenhed, der let ender i kværulanteri. Men andre
mister efterhånden taget i en tidligere stærk beboerkultur, og det
er også en begyndelse på nedturen!

Hvad med at gribe i egen barm? Hvor er det, at vi spilder gode
kræfter, og hvor er det, at vi forsømmer udviklingen af talenter for
konstruktivt fællesskab i afdeligerne og blandt beboerne? Måske
var det værd at se på afdelingernes udvikling indefra i stedet for
stadig at fokusere på social statistik fra offentlige myndigheder.
Vist er den nødvendig og vigtig som kilde, men den rummer ikke
hele sandheden. Skræppebladet er blevet kritseret for at skrive for
meget om Gellerup. Der sker en rasende masse på godt og ondt i
Gellerup; ander steder er der totalt stillestående og måske tænker
de beboere, at det er da bedst sådan. Men en passiv afdeling
(ingen nævnt, ingen glemt) er socialt sårbar over for både sociale
og økonomiske forandringer. Alle oplever vi en integrationsproces;
ikke kun nydanskere, for vi tager farve af vores omgivelser, dér
hvor vi bor. Men hvad hvis omverdenen er farveløs?

De, der mødes og skaber noget sammen i opgange, blokke og
afdelinger, er vores vækstlag og vores chance. Styrk dem – det er
altid umagen værd. Vi har organisationen og pengene, så lad os se
græsrødderne gro. Som enkeltpersoner bliver vi magtesløse.

Bo Sigismund

LEDEREN
Ude i afdelingerne

af Bo Sigismund
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MEYERNE KOMMER SNART, 
OG VEJLEDNINGSCENTERET FORTSÆTTER
21 NYANSATTE SOCIALE VICEVÆRTER PÅ VEJ TIL GELLERUP OG TOVESHØJ,

OG VEJLEDNINGSCENTERET FOR UDDANNELSE OG ARBEJDE RÅDGIVER 
I ENDNU TO ÅR FOR LANDSBYGGEFONDS-MIDLERNE

af Helle Hansen

Endnu er Meyerprojektet blot nogle
tanker og ideer på et stykke papir, som
afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken
har været med til at udvikle i løbet af
de sidste to-tre år. Men efterhånden,
som tiden går, ser det nu endelig ud til,
at det bliver en realitet, at der fra efter-
året kan ansættes et korps af sociale
viceværter, der skal hjælpe med at få
styr på affaldsproblemerne – ikke bare
i Gellerup, men også på Toveshøj.
Samtidig ser det også ud til, at Vejled-
ningscenteret for uddannelse og arbej-
de på Dortesvej 23 kan få økonomi til

at fortsætte deres flotte arbejde i
mindst yderligere to år.
Det er tilsagnet om støtte til Gellerup
på 10,5 millioner kroner fra Landsbyg-
gefondens pulje til indsatser i socialt
belastede boligområder, der giver af-
delingen mulighed for at ansætte op
mod 21 såkaldte Meyere, der skal være
med til at gøre Gellerup og Toveshøj til
renere og pænere steder at bo. 
Foreløbig er der den 1. marts blevet
sendt en ansøgning om støtte til pro-
jektledelse og et uddannelsesprogram
til de nye medarbejdere af sted til Inte-
grationsministeriet, og der er også søgt

om midler til Vejledningscentrets fort-
sættelse.
Svaret fra Integrationsministeriet ven-
tes medio maj, og så skal de to projekt-
ansøgninger endnu en gang sendes
ind til Landsbyggefonden, før der sidst
på efteråret kan ventes et endeligt svar
og dermed grønt lys for at gå i gang
med at ansætte Meyere. Og Vejled-
ningscentret får besked, om det overle-
ver som det gode tilbud til områdets
unge, som det er.

opmærksomheden på Lokalcenteret i
Tilst i den anden ende af linje 74. Også
for dem bliver der brug for mindst to
linjer og ventetid.
»Det bliver træls, når linje 74 holder
op. Den har været god til at nå områ-
dets steder, fordi vi ligger i et isoleret
hjørne af Århus,« siger Ib.
»Jeg har selvfølgelig deltaget i protest-
erne og skrevet under på underskrifts-
indsamlingen henne i LokalBrugsen.«

Ikke kun elever
Byrådet begrundede nedlæggelsen af
linje 74 med at »udover skoleelever og
gymnasieelever er der kun ganske få
andre passagerer på linjen.«
»Det passer nu ikke. Der var mange
andre end skoleelever med bussen«,
siger Ib og tilføjer med at smil:
»Det var en af de busser, hvor man
kunne få en siddeplads. Og jeg har
aldrig prøvet at køre i en tom bus. Der
var altid mindst nogle stykker med.«
Ib Skøt, der har boet i Holmstrup i 17
år, har en imødekommende mening
om Århus Sporveje:
»Det seneste år har været et forstyrret
år – både chaufførstrejke og vejrfor-
hold. Men ellers synes jeg, de yder en

god service,« siger Ib, der er glad for at
køre med bus. Det er ikke de ansatte
hos Sporvejene, der er skyld i forring-
elserne. 

Århus Sporveje er nu en del af Midt-
trafik. Linje 2 er nedlagt, og der er
ændringer på de fleste linjer.

Læs mere på
http://www.midttrafik.dk/via320.html
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FARVEL TIL LINJE 74
DEN LOKALE BUS I VEST ER NÆRMEST NEDLAGT. 

DET GIVER BESVÆR OG EN TIMES EKSTRA TRANSPORTTID

af Ulrik Ricco Hansen

foto: Ulrik Ricco Hansen & Bo Sigismund

Da Århus Kommune i efteråret bebu-
dede store besparelser, var der næsten
ingen ende på protesterne. De store
grupper af børneforældre, biblioteks-
brugere og andre skabte mediestorm
med store protest-aktioner. 
Selvom politikerne ikke vil indrømme,
at de bliver påvirkede af store protest-

er, har vi nu et ikke længere lukning-
struet bibliotek et Åbyhøj, og adskillige
institutioner udsættes ikke for de plan-
lagte besparelser.
Tilbage er de mange små grupper af
borgere, som er ramt af besparelser.
F.eks. brugerne af Sporvejenes linje 74.
Linjen blev i første omgang sparet

væk, men efter protester og admini-
strative hensyn bliver den nu blot
»omlagt«. Men omlæggelsen betyder,
at den kører en anden rute og kun
frem en gang om morgen og tilbage en
gang om eftermiddagen.
»Det er jo kun en ekstra skolebus«,
fnyser Ib Skøt, som Skræppebladet har
besøgt et par uger før den nye køre-
plan. I mange år har han været flittig
bruger af linje 74 fra Holmstrup til
Brabrand Syd. Denne del af ruten eksi-
sterer ikke efter sommerplanens ikraft-
træden den 25. marts. 

En time længere
To-tre gange hver uge kører Ib Skøt fra
Holmstrup til aktivitets- og værestedet
»Biffen«, som holder til i lokalerne for
den tidligere biograf, »Vest Teatret«.
Linje 74 kørte lige til døren, men nu
skal der to ruter ad omvej, ventetid og
en gåtur til for at komme frem. 
Det er en vigtig del af Ibs hverdag at
kunne komme frem og deltage i aktivi-
teterne i Biffen. Aktivitetscenteret er et
af kommunens fire dagtilbud for per-
soner med psykiske vanskeligheder,
som har behov for særlig støtte og
aktivering i hverdagen.
»Nu tager det en halv time ekstra at
komme frem, og det er ind omkring
Den Gamle By. Jeg har allerede afprø-
vet det,« siger Ib, der plejede at tage
afsted omkring kl. 8.30. 
Nu må han påregne en halv times ek-
stra transport både morgen og aften.

Tilst er værre
»Jeg har nogle kammerater som både
kommer i Biffen og kører med linje 74.
Der er en, som kører med linje 74 fra
Tilst. Men han har dårlige ben, så jeg
frygter, at han er nødt til at holde op
med at komme i Biffen. Eller i hvert
fald deltage færre gange« siger Ib, der
overvejer, om han selv skal begynde at
cykle.
»Der er også slemt for de ældre, som
skal til Havkær«, siger Ib og henleder

Ib Skøt har for sidste gang tjekket køretider for linje 74 i Sporvejenes køreplan
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nye husmand, Lonnie Hedegaard, er
glad for.

Nyt syn på integration
»Jeg er glad for at være startet på noget
nyt. Og det, at jeg er ny, er måske en
fordel – jeg har i hvert fald ikke for-
domme om, hvad der ikke dur, fordi
det ér prøvet,« siger Lonnie Hede-
gaard, der er 42 år, uddannet social-
rådgiver og har erfaring fra arbejde i
forvaltning og på døgninstitution. 
»Under min uddannelse lavede jeg
projekt om beboerhuse, og jeg er sik-
ker på, at jobbet som husmand lige er
mig. Jeg kan lide tanken omkring
beboerhuset og vil gerne arbejde med
integration,« siger hun og uddyber:
»Integration skal ikke bare ses med
danske øjne – dem og os. For integra-
tion er jo de ting, vi er enige og fælles
om. F.eks. en rar hverdag, børn, mad,
ja, et godt liv. Det kan godt være, at vi
har forskellig religion – og hva´så?«

Husmand – eller husmor
Jobbet som husmand besættes ofte af
mænd, men nogle i bestyrelsen for
Tousgårdens Venner ønskede en kvin-
de, og med en uges erfaring i Laden,
kan Lonnie kun fortælle positivt om
sin nye hverdag.
»Jeg er kvinde og gør ting anderledes
end mænd – fordi jeg er kvinde,« for-
tæller hun og viser kaffestuens nye

blomsterduge med levende lys og pot-
teplanter.
»Heldigvis kan jeg selv vælge, hvor
hårdt jobbet skal være. Hvis det er
fysisk hårdt, er det jo bare mit job at få
andre til at gøre det. F.eks. hjælpe med
rengøring eller skrue noget ned fra
loftet.«
»Men det er psykisk hårdt – især fordi
det er så nyt. Natten efter første dag på
jobbet drømte jeg om tal og regnskab-
er. Der mange mennesker at holde styr
på, og der er vist rum i huset, hvor jeg
endnu ikke har været,« griner hun.

Nye aktiviteter 
Lonnie er fuld af ideer til nye tiltag i
Laden. F.eks. en systue for kvinder,
gymnastik for dagplejere og børn,
sommerfester og breakdance eller
knallertværksted for unge
»Jeg er meget for børn. Det er jo her
det hele starter,« siger hun og fortsæt-
ter:
»Med en systue kan kvinder uanset
baggrund fokusere på noget fælles. Jeg
forestiller mig ikke et kursus, men en
aktivitet man kan komme og gå til,
som man har lyst. Jeg har allerede talt
med beboerrådgiver Maryam om at
samarbejde omkring netop systuen.
Det er nok lettere at få kvinder til at
deltage, når der også står en kvinde
med iransk baggrund bag.«

Kom og vær med
Et andet område, som Lonnie gerne vil
udbygge, er samarbejdet med områ-
dets foreninger og øvrige aktiviteter.
Selvom hun er opvokset og bor i Åby-
høj og gennem tiden har besøgt bl.a.
legepladserne i Gellerup med sine
børn, er det hele stadig nyt.
»Jeg vil også gerne arbejde for at få fle-
re i aktivering. Så hvis der er nogen,
som gerne vil i aktiveringstilbud, skal
de blot kontakte deres sagsbehandler.
Der er mulighed for aktivering med
ned til f.eks. halvanden times arbejde
om dagen.«
Der er også plads til flere brugere i La-
den. Og der er ikke kun åbent om afte-
nen, når folkekøkkenet serverer. Der er
faktisk mulighed for at komme og få
en gratis kop kaffe, læse avis og få en
snak med andre beboere hele dagen.

»Laden« ligger ved gangbroen over Edwin
Rahrsvej i nr. 6 B. 
Huset er åbent hver dag fra kl. 10, og hus-
manden kan træffes på tlf. 86 25 91 58.

HJEMMESIDE:
http://www.tousgaardsladen.dk 

DEN NY UDDELER I HOLMSTRUP
LOKALBRUGSEN HAR FÅET UDDELER MED STOR ERFARING

af Jens Skriver  

Henrik Andersen, 43 år, har taget over
som uddeler i Lokalbrugsen i Holm-
strup. Han har en lang karriere bag sig
inden for brugsbevægelsen. I 5 år var
han uddeler på Anholt og derefter i 8
år souschef i en stor Superbrugs i
Hornslet. I 2002-04 forsøgte han sig
med noget lidt andet og drev Gruberts
Vinhandel i Guldsmedegade. Siden var
han vikar i fem forskellige Daglig-

brugser. »Men nu trænger jeg til fast
grund under fødderne«, siger han.
Han bor i Hammerum, og turen på
arbejde tager en time hver vej. »Det er
en god måde at slappe af på. Jeg ind-
stiller mig på at skulle i gang med
noget andet og skubber problemerne
fra mig«, siger han. Han har kone og
to børn, og i fritiden er han holdleder
for et 2. divisionshold i håndbold for
herrer i HCMidtjylland. »Vi har tre

kampe tilbage. Vinder vi blot et point,
kommer vi op i 1. division«, fortæller
han. »Det er utroligt spændende og
meget afstressende«.
Han forventede at møde en masse
søde mennesker i Holmstrup, og den
forventning er allerede opfyldt. Til
gengæld satser han på at levere en god
butiksstandard. 
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VAGTSKIFTE I LADEN
BEBOERHUSET TOUSGÅRDSLADEN HAR FÅET NY HUSMAND

af Tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Bent Hansen har i 12 år været hus-
mand i Laden, men er nu gået på ef-
terløn. Hans efterfølger, Lonnie Hede-
gaard, har en uge været den nye hus-
mand, da Skræppebladet møder dem
begge til en rundvisning og en snak
om Laden før, nu og fremover.

Chef i laden
Jobbet som husmand er et job som
daglig leder med ansvar for både det
praktiske og administrative i beboer-
huset. Det er også et job, som sjældent
skifter hænder, og Bent Hansen er den
tredje i rækken, siden beboerhuset åb-
nede i 1986. Inden da havde det funge-
ret som fælleshus i boligforeningen,
men under lidt mere primitive forhold. 
»I 1970-erne blev der afholdt store
fester, men det var på lerklinet gulv,«
fortæller Bent, der med de mange års
daglige færden i huset har sat sig ind i
Ladens historie.
Han har været med til at gøre klar til et
utal af bryllupper og andre fester, som
afholdes i den store sal på med plads
til 120 personer. 
»Når folk lejer lokalerne, er vi jo en
slags støttepædagoger, der står for ind-
køb, borde mv. Og som er til rådighed

for dem, der afholder arrangementet,«
smiler Bent.
»Jeg kan huske et af de store arrange-
menter. Det var da Fritidsforeningen
og FAS havde 40-årsjubilæum i 1996.
Det foregik over flere dage med busser,
der hentede beboere fra alle afdeling-
er,« siger Bent. Han er også med fra kl.
5 om morgenen, når alle 170 ansatte i
boligforeningen inviteres til årlig mor-
genkaffe i december.

Kommunal støtte
For husmanden begynder den normale
arbejdsdag kl. 9, og husmanden er den
eneste fastansatte. Derudover er der
ofte en eller flere ansatte i aktiverings-
tilbud, ligesom huset kun kan fungere
ved hjælp af de mange frivillige, der
giver en hånd med. 
Beboerhuset er åbent for alle – ikke
kun for områdets beboere. Selvom det
er Brabrand Boligforenings afdeling V,
Toveshøj, der ejer bygningen, er det
Tousgårdens Venner, som driver bebo-
erhuset. De har lejet sig ind, og får
driftstilskud af Århus Kommune.
Kommunen betaler husleje, lys, vand
og løn til husmand. Resten af udgifter-
ne skal dækkes på anden måde, og her

er det især indtægter fra udlejning,
som sikrer, at der er penge til f.eks.
vedligeholdelse og rengøring.

Over 100 ansigter om dagen
Der er mange faste aktiviteter i Laden.
Og det er et hus med masser af men-
nesker – cirka 4.000 personer om
måneden ifølge den seneste optælling. 
»Banko er der fast hver onsdag. Det
har der altid været, og det bliver der
nok ikke lavet om på,« siger Bent og
begynder at remse nogle af de mange
af aktiviteterne op:
Pensionister hver tirsdag til morgen-
kaffe, lørdagsklubben med endnu flere
pensionister, vietnamesisk forening i
edb-lokalet i weekenden, irakiske mu-
slimer om torsdagen og irakiske krist-
ne om fredagen, og hver dag mødes
Brabrand Ungdoms- og Kulturfor-
ening. 
Tidligere har der været idræt for pen-
sionister, og Brabrand Oplysningsfor-
bund har afholdt kurser, ligesom År-
hus Købmandsskole har afholdt it-kur-
ser. 
Der selvfølgelig folkekøkkenet, som
har åbent hver dag, og som noget for-
holdsvis nyt er beboerrådgiveren for
afdeling V flyttet ind på 1. sal.
Deruover er der dem, der bare kigger
forbi i løbet af dagen, får en kop kaffe
og hjælper lidt til.

Svært at stoppe helt
Bent Hansen har en baggrund i for-
skellige brancher, hvilket har rustet
ham godt til jobbet som husmand.
Han er udlært maskinmester, har sejlet
i mange år og også været på Grønland
i mange år. Inden han begyndte i
Laden havde han en grillbar i seks år. 
»Det bedste i jobbet som husmand er
de enormt mange interessante menne-
sker – uanset herkomst – jeg har
mødt,« siger Bent. Han tilføjer, at det
nok bliver lidt ensomt, når han holder
helt.
Han er stoppet som husmand, og er
nu blevet en af de mange frivillige,
som hjælper lidt til, hvilket især den

Goddag og farvel i Laden. Bent Hansen har efter 12 år som husmand givet nøglerne videre til
Lonnie Hedegaard
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EN HELTS VREDE OG HÆVN
OM HOMERS ILIADE 

af Af Bo Nake 

Sex og vold har altid optaget menne-
sker, og vi er så heldige, at et af de
største digte i europæisk litteratur, Ho-
mers Iliade fra det 7. årh. f.v.t., giver en
indgående skildring af disse emner. Ili-
aden taler til menneskets krybdyrhjer-
ne, dvs. den del af hjernen, der stimu-
leres af voldsskildringer, men den gør
det så formfuldendt og på et så højt
kunstnerisk niveau, at man altid vil
vende tilbage til den. 

Vreden 
»Vreden« er det første ord i Homers
heltedigt om de græske kongers krigs-
togt mod Troja. Den trojanske prins
Paris har bortført den græske konge
Menelaoses hustru Helena, og nu har
grækerne belejret Troja i ti år under
anførsel af Menelaoses bror Agamem-
non. Vi kommer ind i handlingen på et
tidspunkt, hvor grækerne har proble-
mer. Guden Apollon har ramt den
græske lejr med en pest, fordi Aga-
memnon har hånet Apollons præst,
der bønfaldt Agamemnon om at give
ham sin datter, kongens krigsbytte, til-
bage. For at mildne gudens vrede sæt-
ter Agamemnon pigen fri, men han
kræver til gengæld den pige, som den
bedste af de græske helte, Achilleus,
har taget som sit rov. 

Ære 
Da Agamemnon måtte give efter for
kravet fra Apollons præst, led Aga-
memnons ære afbræk, og han forsøgte
da at genvinde noget af sin tabte ære
ved at tage noget af Achilleuses. Blandt
de græske helte er ære noget, som der
aldrig er nok af, og derfor må de stri-
des om den. Men Agamemnon er gået
for vidt. Krænkelsen er ubærlig for
Achilleus, og han kan kun komme
ovenpå ved at trække sig ud af kampen
i vished om, at han er uundværlig.
Achilleus har dog også en mor, gud-
inden Thetis, og hos hende kan helten
græde ud. Vi må ikke misforstå dette.
Grækerne fandt det ikke skamfuldt at
give udtryk for følelser.  

Guder og mennesker 
Det kan være en fordel at have en gud-
inde som sin mor. Thetis har nemlig
adgang til Olympen, hvor guderne bor.
Her hygger de sig med fest, sex, slad-
der og intriger. Så de har let ved at
sætte sig ind i menneskenes proble-
mer. Den øverste gud, Zeus, lover The-
tis, at grækerne skal få en forskrækkel-
se. Han vil tillade trojanerne at få
fremgang, så længe Achilleus holder
sig uden for slaget. Men den overord-
nede plan er, at grækerne skal sejre til
sidst. Den plan vanskeliggøres ved, at
de forskellige guder deler sig i grupper
og tager parti for hver deres side og
tager aktivt del i kampene. 

Hektor 
Trojanernes bedste mand er Hektor, og
for os ligner han måske mere en rigtig
helt end den selviske Achilleus. Hektor
er ikke kun en fremragende kriger på
slagmarken, men også en trofast æg-
temand og kærlig far på borgen i Troja.
I det hele taget er trojanernes samfund
mere kultiveret end de rå grækeres, og
måske det også er derfor, at deres sam-
fund er dømt til undergang. Alligevel
ser det en tid ud, som trojanerne skal
få overtaget. De trænger grækerne til-
bage til deres lejr, hvor deres skibe lig-
ger, og får næsten stukket det hele i
brand. Omslaget kommer først, da
Achilleuses ven Patroklos bliver dræbt i
kamp med Hektor. Nu forvandles
Achilleuses vrede til sorg og rasen over
vennens død, og herefter er det ikke
vanskeligt for grækerne at overtale
Achilleus til at vende tilbage til slag-
pladsen. 

Hævnen 
Den endelige tvekamp mellem Achil-
leus og Hektor er digtets højdepunkt
og en af verdenslitteraturens flotteste
kampskildringer. Achilleus jager Hek-
tor tre gange rundt om byen, inden
han gør det af med ham. Men Achil-
leuses hævntørst slukkes ikke med
denne sejr. Hans rasende sorg er så
uendelig, at han også må ydmyge

Hektor ved at lade hans lig blive slæbt
rundt om Patrokloses gravhøj. Ingen
ville nogensinde få fred, hvis Zeus ikke
på dette tidspunkt griber ind, og får
Achilleus til at holde inde og lader
ham møde Hektors far, kong Priamos.
Trojanernes konge kommer ene mand
ud til grækernes lejr for at bede om sin
søns lig. Denne sidste scene er meget
ophøjet, for det er gennem mødet med
sin fjendes far, at Achilleus bliver
bevidst om sin egen menneskelighed.
Digtets sidste tema er forsoning, men
det er med bevidstheden om de store
tab, som begge sider har lidt. 
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LØVEN
MED EN HÅNDKIKKERT KAN STJERNEBILLEDET UDFORSKES

af Jens Skriver
Astronomiklub Capella

En aften i marts så jeg Sirius stå meget
klar i syd, men vinterens stjernebille-
der er nu ved at vige plads for forårets.
Et stjernebillede, der hører foråret til,
er Løven, som befinder sig på dyre-
kredsen eller ekliptika. Det befinder sig
lidt neden under Store Bjørn. En for-
årsaften vil Store Bjørn være syd for
Nordstjernen, og derefter
følger Løven, der har et
meget karakteristisk udse-
ende. Stjernebilledet er let
kendeligt ved forkroppen,
der har form som et om-
vendt spørgsmålstegn eller
et segl. Faktisk lever stjer-
nebilledet op til sit navn og
kan godt minde om en hvi-
lende løve eller sfinksen.
Forpoterne eller det ne-
derste punkt i det omvend-
te spørgsmålstegn udgøres
af stjernebilledets største
stjerne Regulus. Den er
nummer 21 på listen over
de mest lysstærke stjerner
og befinder sig 84 lysår
borte.

Løven indeholder mange galakser og
to kendte variable stjerner, hvis lysstyr-
ke periodevis varierer. En håndkikkert
er tilstrækkelig til at se meget af det
interessante i Løven.

Spændende begivenheder:
Optimale muligheder for at observere Pluto.
Den 18 marts passerede dværgplaneten Pluto
en lysstærk stjerne. Derved var der optimale
muligheder for at observere Pluto fra meget
store observatorier på Jorden. Kun derved kan
dværgplanetens atmosfære undersøges. I den
kommende tid vil Pluto passere flere andre lys-
stærke stjerner.

Saturnformørkelse
Først i marts samtidig med måneformørkelsen
indtraf en Saturnpassage, da månen passerede
hen forbi planeten Saturn, der ikke var synlig
en god halvtimes tid.

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

PRISKONKURRENCE OM DIALOG I 8220 

»8220 Naboskab giver kendskab«
fortsætter med at skabe grobund for at
styrke dialogen og det gode naboskab
mellem borgerne i Gellerup og Gl.
Brabrand.

Priskonkurrence undervejs
Midt i april offentliggøres en priskon-
kurrence, der har til formål at få alle
borgere i byudelen – unge som gamle
– til at tænke dialog mellem de to
bydele. Vinderne af priskonkurrencen
offentliggøres på den dialogdag, som
midt i juni skal afslutte projektet. 

Det betyder ikke, at det er slut med
dialogen mellem de to bydele. Tværti-
mod er planen, at de mange forslag og
ideer, som er opstået under projektet,
skal forankres, så de kan leve videre og
bringes til live. Det bliver en opgave for
de to fællesråd i Gellerup og Brabrand,
som står bag projektet.
Interesserede kan læse nærmere på 

www.8220nabo.dk 
eller kontakte projektleder 
Hanne Marklund på 
tlf. 22126243

af Sebastian Adorján Dyhr
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LÆS MEGET MERE OM DIN AFDELING I SKRÆPPEBLADET
TRE HURTIGE METODER TIL AT FÅ MERE FOKUS PÅ LIGE DET STED HVOR DU BOR

af Ulrik Ricco Hansen /Skræppebladets redaktion

De fleste beboere kigger i og læser ofte
i Skræppebladet. Det er f.eks. sådan en
som dig, der læser denne tekst. Du kan
godt lide at holde dig lidt orienteret
om, hvad der sker i dit nærmiljø. Men
igen tænker du at »de kunne nu godt
skrive lidt mere om min afdeling«. Og
du er ikke alene. Der er rigtig mange
beboere, der tænker lige som dig, og
derfor får du her en opskrift på, hvor-
dan du kan læse mere om din afdeling.

1: Giv redaktionen et praj
Ofte sker der aktiviteter i din afdeling,
som Skræppebladets frivillige redak-
tion ikke kender til. Det kan være fordi
der ikke er valgt et redaktionsmedlem
fra din afdeling, eller det kan være at
du kender mere til begivenheder og
fænomener end redaktionen. 
Ring eller skriv til os og fortæl om
kommende arrangementer. Er der run-
de fødselsdage? Eller markante per-
sonligheder eller aktiviteter som ikke
er omtalt for nylig i Skræppebladet? 
Redaktionens medlemmer tager gerne
ud til alle afdelinger, så det er let at få
os på besøg. Hvis du vil gøre det
ekstra-nemt for Skræppebladet, stiller
du selv op som kontaktperson, så vi
ved, hvem vi skal ringe til – og måske
har du selv lyst til at blive interviewet?

2: Skriv til Skræppebladet
Naturligvis bringer vi læserbreve og
kommentarer – send endelig flere. Du
kan også sende en pressemeddelelse
om din aktivitet, eller du kan skrive
enkelte artikler eller en serie af artikler
med et bestemt tema. 
Skriv om stort og småt fra din afdeling
evt. med fotos/illustrationer, du står
bag. 
Eller fordyb dig lidt i et emne med en
lokal vinkel: Se verden ifølge en af
aktiviteterne i din afdeling (du skal
helst være aktiv i aktiviteten). Eller
skriv om noget, der optager dig, og
som nogle andre beboere finder inter-
essant.
Eller skriv fra hjertet – små noveller
eller digte kan også finde vej til Skræp-

pebladets spalter. Især hvis redaktion-
en må skrive lidt om dig.

3: Bliv en del af redaktionen
Har du lyst til at skrive og påvirke ind-
holdet i et beboerblad i 5.500 trykte
eksemplarer til over 15.000 beboere
samt 40.000 medlemmer og en masse
internet-brugere? 
Som redaktionsmedlem bestemmer du
sammen med den øvrige redaktion
stort set alt omkring Skræppebladet.
Selvom det er et foreningens- og be-
boerblad, er det redaktionen som su-
verænt bestemmer det meste: Søger
du indflydelse, eller har du bare lyst til
at være med i en redaktion i et semi-

professionelt medie, er Skræppebladet
et godt valg.
Redaktionen består dels af valgte per-
soner, som er valgt af de enkelte afde-
linger i boligforeningen, dels af andre
frivillige, som selv har meldt sig til
redaktionen. Også du kan blive redak-
tionsmedlem fra dag til dag.
Redaktionsmedlemmer har indflydelse
men også et ansvar. Til sammen skal
redaktionen dække hele boligforening-
en, så som redaktionsmedlem vil du
blive sendt ud på opgaver. Men du vil
også lære mere om journalistik, inter-
views og medieproduktion.
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INITIATIV OG GROKRAFT PÅ TOVESHØJ
NYT OM AFDELING 5

af Jens Skriver

Afdelingsbestyrelsen på Toveshøj har
lige fået en ny formand, Hasse Vind,
men umiddelbart får man det indtryk,
at afdelingsbestyrelsen i høj grad fun-
gerer som en gruppe. Alle beslutninger
drøftes grundigt i fællesskab. Tradi-
tionelt har hvert medlem sit ansvars-
område, men nu er bestyrelsen fælles
om meget, og en ny fordeling kan først
forventes efter det nært forestående
beboermøde. Dog tager Hasse og Bent
Aa. Hansen sig især af det boligtek-

niske, Henning Thomsen af økonomi-
en og byudvalget, og aktiviteter er Jørn
Frandsens, Inga Bechs og Ibrahim
Abou Chakers område, mens Søren
Løkkegaard sidder i baghånd.

Initiativer
Der er mange initiativer i gang. Reg-
lerne for tildeling af lejligheder er ved
at blive ændrede. Affaldsdepotet skal
bygges om. Afdelingen er også med i
Meyerprojektet. Det vil indebære, at
der skal ansættes 4-5 viceværter mere
på Toveshøj. Og så er der hele område-
planen med forslag om forretninger
m.v.

Besøg i Mjølnerparken
Det, der lige for øjeblikket har gjort
størst indtryk på afdelingsbestyrelsen,
er et besøg i Mjølnerparken i Køben-
havn sammen med bestyrelsen for
Gellerupparken. Her lærte man mange
ting. Byggeriets tilstand var som i
1960’erne. 94% af beboerne er på
overførselsindkomst, og 7-8% er dan-
skere. Kameraovervågning af kældre,
opgange, elevatorer og affaldsplads har
haft sin virkning. I hvert fald henkastes

der nu ikke affald fra andre end bebo-
erne.

Toveshøjs beboerrådgivning
Hele afdelingsbestyrelsen fungerer
som socialudvalg for afdelingens bebo-
errådgivning, men Toveshøj vil kun
udstikke de overordnede retningslinjer
for sin nye beboerrådgivning. Der har
aldrig været utilfredshed med kvalite-
ten af det arbejde, den fælles beboer-
rådgivning ydede, men det gamle so-
cialudvalg havde arbejdsgiveransvar,
og på Toveshøj mener man ikke, ledel-
sen af socialudvalget kan adskilles fra
boligforeningens øvrige administra-
tion. »Hvem er økonomisk ansvarlig

nu?«, spørges der. Som det er nu i den
gamle beboerrådgivning, skal compu-
tere ordnes af socialudvalget. På Toves-
høj finder man, det skal kunne ske af
boligforeningens administration.

Nyeste aktiviteter
Afdelingsbestyrelsen konstaterer, at
den nye beboerrådgivning fungerer
godt, og der er mange besøgende.
Men der efterlyses hjælp til beboer-
rådgiveren. Hun vil gerne i kontakt

med alle kulturelle grupper, så det bli-
ver muligt at arrangere en multikultu-
rel festival, men der mangler medlem-
mer til et festudvalg. Tanken er, at
festudvalget selv skal komme med for-
slag, der så kan blive koordinerede.
Datoen for arrangementet ligger fast.
Det er den 2 juni. Interesserede er
meget velkomne til at ringe. Forinden
afholder afdelingen en beboerfest den
19 maj, og der vil til sommer blive
arrangeret en kulturuge sammen med
Gellerup med koncerter og aktiviteter.
Toveshøj yder således et markant bi-
drag til den mangfoldighed, der ken-
detegner boligforeningen og området.
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KRONPRINSESSE MARY HILSTE PÅ GELLERUPS UNGE
EFTER EGET ØNSKE BESØGTE KRONPRINSESSEN KONTAKTSTEDET FOR AT MØDE OMRÅDETS UNGE

tekst og foto af Helle Hansen

Rygtet om, at de unge i Gellerup er
med til at gøre en indsats for at gøre
området til et bedre sted at bo, er nået
helt til kongehuset. For da Kron-
prinsesse Mary skulle besøge Gellerup,
bad hun specielt om at få lov til at
mødes med de unge i projekt Unge for
Unge og Outsiders to Insiders fra
Bispehaven. 

Kronprinsessen mødtes med
de unge i Kontaktstedet i
Gellerup midt på dagen
under sit tre timers lange be-
søg i bydelen. Der var afsat
en halv time til mødet, hvor
de unge fortalte om deres
arbejde i Gellerup, der invol-
verer godt 100 unge frivillige

med forskellige etnisk baggrunde, bå-
de drenge og piger.
Kronprinsessen spurgte ind til de ung-
es arbejdsopgaver, som blandt andet
går ud på at virke som rollemodeller
for de mindre børn i Gellerupområdet.
Og hun hørte, at de aktive unge også
havde taget deres tørn af vinterens
mange brandvagter, da Gellerup i jule-

tiden var ramt af massevis af kælder-
brande. 
Mary roste de unge og sagde, at det er
et flot arbejde, de udfører. Inden hun
forsvandt videre ud på turen rundt i
Gellerup, stillede Kronprinsessen op til
fotografering sammen med den store
gruppe af unge, der havde deltaget i
mødet, der blev holdt, uden at pressen
i øvrigt var til stede. 

DERFOR HOLDER VI PÅSKE
EFTER EGET ØNSKE BESØGTE KRONPRINSESSEN KONTAKTSTEDET FOR AT MØDE OMRÅDETS UNGE

af Peter Kjellerup Hansen

Påsken er almindeligvis forbundet
med Kristi lidelse. Fra Det Nye Testa-
mentes lidelseshistorie  har  forskeliige
ritueller og traditioner gennem århun-
drederne udviklet Påsken  til at være
årets første og længste højtidsfejring,
som vi kender den i dag.

Fra offerfejring til dåb
Men fejringen af Påske ( “Pesach” =
“Pasche” = “Påske”) har rødder tilbage
længe før Kristus færdedes blandt os.
Oprindelig var Påsken en kultisk offer-
fest til forårets komme og afslutning
på 40 dages faste, hvorunder jøderne
overvejende havde levet af usyret brød
“Mazzoth”. Offerhandlingen foregik
ved ofring af et lam, som indviet til
Jahve, Jødernes Gud blev slagtet og
spist ved påskefestens begyndelse -
Når vi idag spiser lam i forbindelse
med Påsken er lammet ifølge Det nye
Testamente symbolsk med Kristus
=“Guds Lam” (”Agnus Dei”) - Senere
fejrede jøderne Påsken i samvær med
de oldkristne for at mindes det jødiske
folks udvandring fra Ægypten, og
samtidig vandt de første dåbsritueller
indpas.   Dengang tidsplaceredes
Påsken til at starte 1. fuldmånedag
efter forårsjævndøgn. Senere på et kir-
kemøde i Nikæa i år 325 resolverede
man, at “Påskedag “ skulle være 1.
søndag efter forårsfuldmåne, og i år
525 beregnede  (iflg. overlevering)
abbed Dionysios “Den Lille”  Påsken
til at vare en uge indenfor datoerne
28.marts til 25. april.

Påskedagenes rituelle 
betydning
“Påskeugen” også kaldt “Den stille
Uge” indledes med “Palmesøndag”,
rituelt og som navnet omhandler med
indvielse af palmegrene - og ikke som
antydet iflg. Det ny Testamente, at Kri-
stus blev hyldet med palmegrene
under sit indtog i Jerusalem. I den
katolske tid rundt om i Europa var dis-
se palmegrene erstattet med pilegrene
i blomst. Denne smukke tradition
gjaldt også i Norden, helt frem til

Reformationens indførelse i 1536, og
er stadig at opleve, f.eks. i England. De
efterfølgende dage, er, hvor de fejres,
og det er bl.a. i Skåne og sydlige Sveri-
ge,  meget lig navnedagene fra
“Fastelavn”. Det er dage som “Blå
Mandag”, “Hvide Tirsdag” og “Aske
Onsdag”, alle med klar relevans til
“Fasteperioden”. Efterfølgende dage -
og ugen ud - er med klar henvisning til
Kristus´ tilfangetagelse,lidelse, dom og
henrettelse. “Skærtorsdag” var før Kri-
sti  en højtideligholdelse af “en svar
kamp” mellem lysets og mørkets mag-
ter. Lyset  symboliseret ved det gryen-
de forårs eneste plante kålen, som til-
beredt på rigtig vis værnede mod syg-
dom og andet djævelskab. Mørkets
magter var Den Ondes disciple, hekse-
ne. “Skærtorsdag” var den dag, hvor
apostlene blev “tvættet”  = renset for
deres synder. En sådan“tvætning”
foregik ved at Kristus egenhændigt
vaskede deres fødder. - Et rituel, som
foregår den dag i dag i de katolske lan-
de,og hvor selv paven har medvirket i
rollen som Kristus og udvalgte præster
var apostlene. I England var det
monarkerne op gennem århundreder,
som vaskede fødderne på deres under-
såtter, også særligt udvalgte. De efter-
følgende 3 dage “Langfredag”,
“Påskelørdag” og “Påskedag”  blev i 2.
århundrede fastsat til udelukkende
helligholdelse af Kristus. således at
“Skærtorsdag” er første egentlige hel-
ligdag i Påsken.

Mysteriespil, æg og gækkebrev
I forbindelse med afholdelse af Påsken
kan man opleve, og udpræget i de
katolske lande, de såkaldte “Mysteri-
espil”. Det er små religiøse dramaer,
ofte fremført som tableauer og inspire-
ret fra den liturgiske vekselsang. De er
meget lig “Krybbespil” som ikke er
ualmindelig at opleve i Norden, og har
sin oprindelse fra Påskesøndags
“Intruitus”-kirkehandling. Overordnet
er indholdet i mysteriespillene centre-
ret omkring Kristi opstandelse
(“Quem queritis” = “Hvem søger I”),

og som skriftlig kilde kan de dateres
tilbage til 1. halvdel af 13. århundrede
- da Korstogene stod i “blomst” - dels
med tekst alene, dels tilført enkel ora-
torielignende musik. Disse “Mysteri-
espil” eller “Påskespil”, opføres altid,
fast Påskedags morgen, og hyppigst
som friluftsspil. Men ingen rigtig
Påske uden et stort chokolade-
påskeæg, når man nu ikke kan opleve
et mysteriespil. Oprindelig er ideen
med æg på en Påskemorgen lige så
gammel som da Moses førte jøderne
ud af Ægypten. Påskeægget var den-
gang, rituelt en forbindelse til en fjern
frugtbarhedskult. Men så i Middelal-
deren, i den katolske tid, blev ægget af
Kirken ophøjet til at symbolisere Kristi
opstandelse, og indført i Påskens
madindvielse. Dengang var de ikke af
chokolade, men kunne som hårdkogte
håndmalede æg trilles (“trautes”) ned
ad en bakkeskråning, som en del af en
tidlig dansk middelalderskik. Yngste
fastankrede tradition i forbindelse med
påskeritueller er “Gækkebrevet”. Der
er en teori om, at det første kom til
Danmark som “Gækkevers” fra Tysk-
land i slutningen af 1700-årene, og
hurtigt bredte sig som anonymt
afsendte hilsner, hvor modtageren
skulle betale med et kys, hvis det ikke
lykkedes at gætte, hvem afsenderen
var. Det er dog blev ændret forbedret
med et chokoladeæg. De første og
dekorerede gækkebreve, som vi ken-
der dem idag begyndte at blive
udbredte i slutningen af 1800-årene,
da en skillingeviseforfatter og for-
lægger Julius Strandberg (1834-1903),
fik syn for, at der måtte være penge i
“gækkebreve”, og startede en masse-
fabrikation med salg for øje.

Så langt så vidt med ønske om en
Glædelig Påske. 
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Brændende suppe
Hvis ikke fortryllende fuglesang, blom-
ster, forårsbuske eller saft allerede har
lokket dig ud i naturen, er her mit sid-
ste argument for at trave skønne na-
turoplevelser til sig: Det er jo ikke sær-
lig varmt endnu, men du kan hente en
halv suppe til hele familien. Besøg et af
skovområderne, og du vil finde en
masse friskgrønne brændenælder, som
i april og begyndelsen af maj er super-
lækre. De har både smag, vitaminer og
helsende egenskaber. Og brænde-
nældeskud forhandles ingen steder –
så du skal selv ud og tage for dig.
Tag handsker på og pluk så meget
grønt med hjem, som du skal bruge
(eller kan finde). Du behøver ikke at
være bange for, at der ikke er nok til
den næste, for brændenælden har
utrolig livskraft især her i foråret.

Opskrift til fire
200 g brændenælder (en lille posefuld)
1 løg
1 fed hvidløg
1 liter bouillon (eller vand + to bouil-
lonterninger)
1 spiseske olie
salt

Skyl den indsamlede brændenælde,
fjern de groveste stængler og hak bla-
dene fint (igen med handsker). Svits
løgene kort i olien, tilsæt hvidløg og
brændenælder og rør rundt. Efter et
par minutter tilsættes bouillon og efter
et opkog smages til med salt. Server
gerne med brød, f.eks. smurte flûtes-
stykker. 
God tur og velbekomme.

Der er friske små skud af brændenælde at hen-
te i langs skovstierne. Prøv en lækker suppe.

SEX SNAKKER JEG MED VENNERNE OM 
UNGES HOLDNING OG ERFARING MED SEX VISER GOD OPLYSNING - OG OVERRASKELSER

tekst og arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

I efteråret gennemførte  Sundheds-
styrelsen en undersøgelse, hvor knap
4000 unge mellem 15 og 24 år svarede
på spørgsmål om sex: holdning, viden
og erfaring. Undersøgelser gennem-
føres normalt på en gruppe, der re-
præsenterer hele befolkningen, men
for at øge viden om unge med indvan-
drerbaggrund blev særligt mange i
denne gruppe spurgt, og de har bi-
draget med næsten en tredjedel af sva-
rene. Dermed bliver undersøgelsen
ekstra-relevant for beboere og rådgive-
re i og omkring Brabrand Boligfor-
ening.

Sex-overskrifterne
Hovedkonklusionen er at »de fleste
unge passer godt på sig selv og er vel-
oplyste. Flertallet har forstået budskab-
erne om prævention, seksuelt overfør-
te sygdomme og graviditet.« Den må-
de de fleste unge får deres viden om
sex på er ved at spørge vennerne.

Men du har måske allerede set nogle
af undersøgelsens overraskende punk-
ter i dagspressen:

75% unge med indvandrerbag-
grund er imod homosex.
Unge med indvandrerbaggrund er
bedst til at bruge kondom.
Få indvandrerunge i fast forhold bru-
ger regelmæssigt prævention.
Unge der ikke bruger kondom tror ik-
ke, de kan få en sex-sygdom.
Unge med indvandrerbaggrund siger,
at de ikke ved nok om prævention og
sexsygdomme

Bag de korte overskrifter gemmer sig
naturligvis mere nuancerede svar. Ty-
pisk bliver »over halvdelen af unge
med indvandrer baggrund« til » ind-
vandrerunge«. Men tendensen er rigtig
nok. Der er både ligheder og forskelle
mellem unge med og uden indvan-
drerbaggrund. Heldigvis er lighederne

i overtal, som det også fremgår af
hovedkonklusionen.
Undersøgelsen viser også af f.eks.
unge piger med indvandrerbaggrund
langt oftere end andre unge piger føler
sig presset til sex. Og selvom mange
unge har en tidlig seksuel debut, er der
langt mellem oplevelserne i de unge år.

Læs mere
I næste nummer af Skræppebladet kan
du læse mere om undersøgelsen, som
er foretaget af lektor ved Aalborg Uni-
versitet, Lisbeth B. Knudsen, for Sund-
hedsstyrelsen. Du kan se hovedpunk-
ter og hente hele rapporten på 139
sider fra:

http://www.sst.dk/Nyheder/Sene-
ste_nyheder/abort_sexvaner_ung2006.
aspx
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FORÅRET INDTAGER NATUREN PÅ HOLMSTRUP MARK
HENT INGREDIENSER TIL EN LÆKKER SUPPE I SKOVEN

Tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Allerede i december var det, som om
foråret var på vej. En ordentlig snedyne
sidst i februar fik sat skik på årstiderne,
selvom den ene måned efter den and-
en slår nye rekorder i varme og nedbør.
Haverne på og ved naturen på Holm-
strup Mark har længe kunnet fremvise
blomster, både i buske som f.eks.
troldnød eller kinesisk troldhassel.
Mest tydelig er de lave planter som
vinca, der har stået i med blå blomster
længe, selv under sneen. Og der er de
velkendte forårsplanter som f.eks. kro-
kus, vintergæk og selvfølgelig erantis
som flere steder er forvildet ud i natu-
ren. I april afløses de af påskelilje og
andre løgplanter.
De vilde blomster er ikke meget for at
sende blomster ud på denne årstid, så
der, hvor der er mest friskgrøn nyvækst
at se, er ved bredderne af søerne, hvor
du bl.a. kan se vandrøllike på vej. Den
kendes let på de fint forgrenede blade,
der næsten minder om dild – men
altså under vandet. Den er let at finde i
Holmstrup Bassin neden for ungdoms-
boligerne på Bronzealdervænget. I lø-
bet af sommeren får den fine lyserøde
blomster over vandet.

Fuglekvidder
Når det er april, er foråret for alvor
kommet i gang. Sangfugle pipper og
fløjter løs i fra buske og træer, som
begynder at få blade. Du kan f.eks.
høre bogfinken i et af de små skovom-
råder, hvor den synger den karakteri-
stiske trille, der minder om »det-det-
det-ka’-jeg si’-li’-så-tit-det-ska-være«.
Musvitten holder ofte til i buske nær
boliger, og kan høres fra veje og stier,
når den synger højt og melodisk. Den
synger forskelligt men ofte sangen,
som nogle husker som »tify-tify-tify...«
eller »fytii-fytii-fytii...« Jeg husker det,
som om, den siger sit navn meget hur-
tigt: »musvit-musvit-musvit-musvit...« 
April er måneden, hvor vi kan høre
allermest til musvitten, som vinteren
igennem har været en flittig gæst ved
foderbrætter. Den minder om blåmej-
sen, men kendes let på sit sorte hoved

– blåmejsen er mere Zorro-typen med
et sort bånd omkring øjnene.

Gæslinger er hanner
Træerne er selvfølgelig i gang med
blomstring. For de arter, der satser på
vindbestøvning, kan det være en fordel
med blomster, når der ikke er blade,
som vanskeliggør, at pollen kan blæse
fra de som regel store han-blomster til
de lidt mindre hun-blomster. Hassel
og rød-el har længe været i gang og er
snart afblomstret. De næste på banen
er piletræerne (og -buskene), som har
så »nuttede« blomster, at de ofte får en
plads i vasen på spisebordet. De kaldes
selvfølgelig også noget så sødt som
»gæslinger«, da de er små, dunede og
grå ligesom gåsens unger. 
Det er ikke alle piletræer, du kan finde
gæslinger på. Mange piletræer er nem-
lig ligesom hos mennesket enten han
eller hun. Og det er han-blomsterne
som er gæslinger, mens hun-blomster-
ne er mindre og langt mere diskrete. 
Du kan se flere forskellige slags pil ved
f.eks. Grimhøj Sø, ligesom de findes
nær de fleste af afdelingerne på Holm-
strup Mark. De er plantet, fordi pil
suger meget vand til sig og hjælper
med at holde stier og grønne arealer
tørre.
Sidst på måneden (eller midt i?) be-
gynder forårsbuskene at blomstre: For-

sytia, kirsebær, mirabel og de første
æbletræer. Og så er der ingen i tvivl
om, at foråret er på sit højeste.

Forårs-björk
Birketræerne springer også ud i løbet
af april, og for birken er det sandt, at
når foråret kommer, så stiger safterne.
Der bliver virkelig tryk på saften i bir-
ketræet – faktisk så meget at man kan
tappe et glasfuld på rimelig kort tid.
Men der er få store birketræer i natu-
ren på Holmstrup Mark (men de er
der). De skal være 10 m store for at det
er lovligt at klippe grene af, så den
bedste chance er Hundeskoven og
True Skov. Men har du en have med et
birketræ, eller kan du få tilladelse af
varmemesteren i afdelingen, er her
opskriften på et dejligt glas forår: 

Find en gren på knap to cm i diameter
og klip den af cirka fem cm fra stam-
men. Sæt en tom plastikflaske fast
med elastikker, så saften fra den over-
klippede gren kan dryppe ned i din fla-
ske. (Brug ventetiden til at gå en tur og
kom tilbage). Drik det som det er, eller
køl det ned. Du kan også hælde det i
en gryde og koge det lidt ind, så det
bliver sødere, men drik det alligevel
afkølet. 
I øvrigt hedder birk noget andet i Sve-
rige og Island, hvor det kaldes björk.
Så måske ved du, hvilken kendt sang-
erinde der kunne kaldes frøken Birk?

Fra birketræet kan en gren i denne tykkelse
levere en herlig forårsdrik.

Vinca Minor kaldes også for vintergrøn. Den
har ikke alene grønne blade hele vinteren, den
har også længe været i blomst.



Brabrand Boligforening rummer mas-
ser af kældre og de bærer en del af sej-
ren for 2. Verdenskrig. I sidste nummer
af Skræppebladet kunne du læse om
ledige lokaler til udlejning. Her bringer
vi en succeshistorie fra et af de andre
kælderlokaler, hvor der været plads til
en 27-årig velkendt selvmordsbomber.
Det er Reksnad Nekkanimud, som den
1. april i et år har fået ly i en ulovlig
kælder i boligforeningen. Og naturlig-
vis kunne dette kun få en glædelig
udgang.

»Jeg har aldrig før følt mig løk’ligere.
Rebet er taget fra mine skuldre. Og jeg
har nu et ur, hvor jeg kan se, hvad
klokken er,« fortæller en vanvittig glad
og uforståelig mand, som både udstrå-
ler barndommens skær, teenagerens
frihed og den ældre mands eftertænk-
somhed.

»Det er en triumf for integration,
byudvikling og den danske ånd med at
skjule flygtninge«, udtaler magistraten
i Århus. »Uden bombetrussel var det
aldrig gået så godt. Og så har Kron-
prinsessens besøg i Gellerup selvfølge-
lig været udslagsgivende.«

Stort nyt skønhedscenter
Den herboende Reksnad fra bombe-
land er blandt de heldige, som har fået
ophold og ly fra krigens rædsler. Han
er glad for at have skiftet dynamit og
selvmords-ur ud med silketørklæder,
glasfibernegle og wellness-maskiner.
»Jeg priser mig glad på boligforening-
en, og har vist dem mange gange«,
fortæller Reksnad klart og fremviser et
nu tomt våbenarsenal med både kry-
santemumbomber, TNT, dynamit og
en enkelt bordbombe fra 1997.
Under en fejlkonstruktion af en mave-
bombe knækkede Reksnad en negl, og
dette blev indgangen til et nyt kapitel i
hans liv. 
»Den største eksplosion kommer jo fra
glitter og glimmer i projektørernes
lys«, stråler han og fortæller mere om
sin drøm om et skønheds-mekka, der
nu går i opfyldelse.

Succes for Lirpa
Skræppebladet har besøgt Reksnad i
den ulovlige kælder, som efter den 1.
april skal udlejes til et nyt skønheds-
center, Brabrand Skøn. Miljøministe-
ren har netop givet dispensation og
håber at en unavngiven kæde kan få
lov til at være trækplaster, (og her er vi
nødt til at sløre navnet), Xves Xoches.
Brabrand Boligforenings nye vicedirek-
tør, Rans Lirpa, er helt oppe at ringe på

det første succesprojekt i hans korte
ansættelsesperiode. 
Via et smuthul i kommunalplanen kan
der fra den omtalte kælder udbygges
videre ud i Brabrand Sø, som vil få
Danmarks første undersøiske indkøbs-
center for wellness. 
»Det er bare for skøønt! Der er ube-
grænsede muligheder for at udbygge,
så længe det er undersøisk,« jubler
Rans Lirpa, som har fået jobbet via
regeringens nye kvote-2-ansættelse af
udlændinge med højt IQ.
Det nye skønhedscenter på cirka 1 hel
ha forventes at kunne beskæftige
næsten halvdelen af alle uden arbejde i
Brabrand. Resten forventes at kunne
aktiveres i de mange skønhedstilbud,
som Århus Kommune nu vil bevilge
penge til, efter nedlæggelse af Job-
center Vest i december. Fra rådhuset er
der også gode toner at spore:
»Når integration virkelig trænger sig
på, får vi faktisk det bedste ud af det«,
skulle borgmesteren efter sigende have
mumlet med en eksplosiv stang lig-
gende på brystkassen. Reksnad Nek-
kanimud kan kun bekræfte at det er
»skøønt« at arbejde i skønhedsbran-
chen.
»Det er her den virkelige magt ligger«,
siger han og tørrer et smil (eller hvad
den hvidlige væske end var) af mund-
en.

Kontakt Skræppebladet
Kender du andre som har fået gavn af
vores ulovlige kældre, så skriv til
Skræppebladet. Vi nok hjælpe jer med
at få kontakt til de rigtige. Husk at
mærke brevet »1. april«, så vi kan tage
det tilpas alvorligt.

Neglene, håret og turbanen er det vigtigste for
et skønt ansigt, forklarer Reksnad Nekkanimud
fra det ikke-åbnede skønhedscenter.
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FRA BOMBEMAND TIL SKØNHEDSEKSPERT
NYT TILTAG I BRABRAND SØ FÅR GRØNT LYS DEN 1. APRIL, 

NÅR FLYGTNING GÅR FRA BOMBEMAND TIL SKØNHEDSEKSPERT 

tekst og arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

DEMONSTRATION OG STOR OPBAKNING TIL LARS BRO
BORGERNE I GELLERUP OG TOVESHØJ SKREV UNDER PÅ LARS BROS ANBEFALING  

af Helle Hansen

Rød-hvide plastikbånd flagrede lystigt
fra altanerne i Gellerup i forrige uge,
da beboerne i området viste deres
opbakning til Gellerups egne nærbe-
tjent Lars Bro.
Baggrunden var nyheden om, at Lars
Bro ikke ville blive leder af den nye
store politistation i Brabrand, som er
planlagt til at skule rumme op mod 25-
30 mand i løbet året. 
Aktive beboerne tog med det samme
initiativ til at lave en underskriftsind-
samling, da nyheden om, at Lars Bro
ville blive skiftet ud med en anden,
spredte sig rundt i området. Fællesrå-
det og en række lokalforeninger gik
med ind i at støtte op om Lars Bro, og
der blev skrevet læserbreve og lavet
artikler om områdets kamp for nærbe-
tjenten.
I ugens løb blev man enige om at lade
aktionen med at bakke op om Lars Bro
slutte af med en demonstration fredag
eftermiddag. Planen var, at der skal
være marcheret ned gennem Gellerup,
men aktørerne valgte i stedet at blive
oppe foran Bazar Vest, hvor der blev
skrevet massevis af underskrifter, der
anbefalede Århus Politi at overveje
endnu engang at ansatte Lars Bro som
den nye leder. Og der blev omdelt
badges med sherifstjerner, hvor Lars
Bro blev udnævnt til sherif i Gellerup.
Og en sjov ide om at Lars Bro skulle
have sin egen politihest, der så skulle
opstilles på Legepladsen midt i Geller-
up, blev taget meget bogstavelig af
pressen, som spurgte, hvornår hesten
ville ankomme.

Inden Skræppebladets deadline var
alle underskrifterne ikke talt sammen,
men alene fredag eftermiddag foran
Bazar Vest blev der på 45 minutter ind-
samlet over 300 underskrifter fra bor-
gere, der kom fra både nær og fjern for
at handle i basaren. Alle roste Lars Bro
og sagde, at han er en fantastisk politi-

mand, og at han fortjente at få chan-
cen.
Alle de indsamlede underskrifter vil
blive afleveret til Østjyllands Politi i
indeværende uge. Om borgernes reak-
tion hjælper Lars Bro, vides ikke, mens
Gellerupområdet har i hvert fald på
fornemmeste vis vist deres fulde op-
bakning til områdets nærbetjent.

Lona Petersen (th.):
»Det er lidt træls, når en god betjent ikke kan få
den titel, han burde have. Jeg synes, Lars Bro er
meget flink, og at han har fortjent blive den nye
leder.«

Anette Alici (tv.): 
»Jeg støtter op om Lars Bro, fordi han er
respekteret af alle. Han giver sig tid til at snak-
ke med alle, og han engagerer sig i lokalområ-
det. Og så kan man jo se, at de unge også har
respekt for ham.«

Ehssan Faour, 15 år, fra Al Amir Grill tog en
ordentlig tørn med at være med til at bakke op
om Lars Bro som sherif i Gellerup. Ehassan var
med til at sælge T-shirts med sherifstjerner
påtrykt, og han delte massevis er rød/hvide pla-
sticbånd rundt til beboerne i Gellerup, som
ønskede at vise deres støtte til nærbetjenten ved
at hænge plasticbåndene op på altanerne.

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
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GRØNÆRTEN VIL PRÆMIERE 
GELLERUPS FLOTTESTE KØKKENHAVER
STORT FREMMØDE TIL HAVEFORENINGENS GENERALFORSAMLING. 

NY BESTYRELSE VIL HAVE RYDDET OP I HAVERNE

af Helle Hansen

Gerda og Laurits Jensen må have sid-
det i deres himmel og smilet til hin-
anden, da de så 17 medlemmer af Ha-
veforeningen Grønærten møde op til
den ekstraordinære- og ordinære ge-
neralforsamling i Yggdrasil torsdag den
1. marts.
For Grønærten var uden tvivl ægtepar-
rets hjertebarn her i Gellerup, hvortil
de flyttede i 1969 og straks gik i gang
med at danne haveforeningen.
Den ekstraordinære generalforsamling
skulle holdes først, fordi haveforenin-
gen på grund af kassereren Gerdas
sygdom og senere død ikke nåede at
holde generalforsamling i 2006.
Ny skal den ny bestyrelse løfter arven
efter Gerda og Laurits Jensen.

Nye ansigter og et enkelt gam-
melt
Fremmødet var flot, men modet til at
træde ind i haveforeningens bestyrelse
var knapt så stort. Det lykkedes dog at
få valgt Lene Christensen, Dilber Øser
og Bent Rasmussen. Sidstnævnte er
eneste genganger fra den gamle besty-
relse, der også måtte vinke farvel til

formanden Vagn Schmidt, der er flyttet
fra Gellerup.
Siden er bestyrelsen blev suppleret
med Pia Fishlein og Ali Khalil, så den
nu er fuldtallig.
Bent Rasmussen er udnævnt til for-
mand og er haveforeningens kontakt-
person sammen med naboskaber Lise
Ledet i Yggdrasil, der vil assistere for-
eningen.

Kontingentet skal betales
Generalforsamlingen vedtog at fast-
holde et kontingent på 75 kroner. Det
skal betales senest 1. maj – og det
gøres hos naboskaber Lise Ledet i
Yggdrasil, Dortesvej 35A. Derefter kan
andre beboere overtage de haver, der
ikke er udlejet eller betalt for.
Samtidig fastslår den nye bestyrelse,
der skal holdes rent i og omkring
haverne – væk med gamle møbler,
skabslåger og andet, der skal gøre det
for hegn. De skaber gode gemmeste-
der for snegle. Senest 15. maj skal
haverne være gjort rene – ellers opsig-
es medlemskabet og haven bliver ryd-
det. 

Gellerups flottes haver
På generalforsamlingen kom et med-
lem med et forslag om en havekonkur-
rence. Den idé har den nye bestyrelse
straks grebet og udskrevet en konkur-
rence om at kåre Gellerupparkens fem
mest velholdte haver – en have i hvert
af de fem haveafsnit mellem blokkene.
Vinderne af konkurrencen afsløres
midt i august og præmierne er gave-
kort til et havecenter.

Ledige haver og hækkesakse
Pt. er der ledige haver omkring Ben-
tesvej. Haverne lejes ud efter først-til-
mølle-princippet.
Haveejere, der har brug for at få trim-
met hækken rundt om haven, kan låne
en elektrisk hækkeklipper i havefor-
eningen. Kontakt formanden Bent
Rasmussen – tlf. 8625 6650.
Kommende møder i Haveforeningens
Grønærtens bestyrelse er torsdag den
26. april og torsdag den 31. maj kl. –
begge dage klokken 18.00.

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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GELLERUP PÅ BESØG 
I KØBENHAVNS SYDHAVN OG MJØLNERPARKEN

AFDELINGSBESTYRELSERNE I DE TO MEST BERØMTE DANSKE GHETTOOMRÅDER
UDVEKSLEDE IDEER OG ERFARINGER

af Helle Hansen

Afdelingsbestyrelsen for Gelleruppark-
en og to medlemmer af Toveshøjs af-
delingsbestyrelse tog i weekenden den
3.-4. marts til København for at aflæg-
ge et besøg i Mjølnerparken og i Kø-
benhavns Sydhavnskvarter, der er den
fattigste bydel i hovedstaden. 
I Mjølnerparken tog afdelingsbestyrel-
sen formand Muhammed Aslam imod.
Han fortalte om den københavnske
boligafdeling, der i medierne ofte bli-
ver omtalt i samme vendinger som
Gellerup. Og mange af faktorerne er
enslydende i de to afdelinger, som dog
varierer i størrelser, idet Mjølnerparken
kun er en tredjedel af Gellerups stør-
relse og ligger placeret på det ydre
Nørrebro. 
Afdelingsbestyrelsen fra Gellerup var
især interesseret  i at høre om det vi-
deo-overvågningsudstyr, som er opsat
i alle Mjølnerparkens indgangspartier
og elevatorer, og som har været med til
at dæmpe hærværk og kriminalitet i
afdelingen markant. En investering til
omkring 10 millioner kroner.

Den københavnske boligfdeling er li-
gesom Gellerup i fuld sving med at sø-
ge støtte fra Landsbyggefonden ghet-
topulje til at gennemføre nye indsatser,
der skal komme Mjølnerparken til
gode.
Efter halvanden times snak var der
rundvisning i bebyggelsen, og her så
afdelingsbestyrelsen blandt andet nog-

le af de spændende legepladsprojekter,
som beboerne i Mjølnerparken selv har
været med til at gennemføre. Og afde-
lingsbestyrelse så også, at der mange
steder var indrettet aktivitetslokaler i
de tidligere sikringsrum – en løsning
som afdelingsbestyrelsen fra Gellerup
vil tage med hjem og prøve at gen-
nemføre i vores egne kælderrum.

Sydhavnens affaldsortering 
Søndag var der besøg hos Opzoomer-
ne i Sydhavnskvarteret, som har lært
flere beboere i de mange boligkarreer
at sortere affald i mange fraktioner. 
Her mødte afdelingsbestyrelsen pro-
fessor John Andersen, som inviterede
på en spændende rundvisning rundt
på hele Sydhavnen, der blandt andet
består af fem haveforeninger, hvor
beboerne bor i gamle træhuse, som
nærmest minder om små kolonihave-
huse. De gamle haveforeningshuse er
meget eftertragtede, og på årets første
dejlige forårsdag gik afdelingsbestyrel-
sen tur i de hyggelige omgivelser og
fandt inspiration til hyggelige kroge
hjemme i Gellerup. 
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»FED VINTERFERIE« I YGGDRASIL
PIGERNE FIK HYGGE OG KREATIV UDFOLDELSE I VINTERFERIEN

af Ann Katrin Dybdahl, Naboskaber

ORIENTERING OM SOMALISK ÆLDREFORENING
UNGE STØTTER DE ÆLDRE, OG LÆRER SELV DERAF

af Mahmoud Galleia

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 væ-
re nemme at finde i et fælles program.

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 forvandlede 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 hu-
set, og vi håber, at vi får mulighed til at
gentage arrangementet!

De somaliske ældre har dannet en for-
ening for to år siden - i 2005. Den hed-
der »Somaliske Senior Gruppe« (SSG).
De 2 år, som foreningen har eksisteret,
har bidraget til integration af somaliske
ældre i Århus. Blandt andet har for-
eningens medlemmer - de ressource-
stærke ældre og de unge (mentorerne)
- besøgt ensomme og mindre ressour-
cestærke ældre i deres lejligheder,
ældre der er isoleret fra resten af sam-
fundet. Herudover får de ældre de
seneste nyheder, både hvad der sker i
Danmark og i deres hjemland. Via
smalltalk skabes en hyggelig form for
samvær, omkring de ældres tidligere
livserfaring, hvad de har lavet både i
deres arbejde og i deres fritid. Yderme-
re hjælper foreningen de ældre, når de
har brug for at gå en tur eller købe ind.
Foreningen tilbyder også ledsager, når

de ældre skal have korte rejser/udflug-
ter inden for Danmarks grænser.
Foreningen tilbyder også hjælp til de
unge, som rådgives inden for deres
fremtids udvikling herunder uddannel-
se og arbejde samt forebyggelse af kri-
minalitet.
Foreningen holder flere arrangementer
i årets løb, hvor der bliver holdt for-
skellige oplæg og foredrag for såvel de
unge som de ældre - for at give dem
indblik i, hvordan det danske samfund
fungerer og for at undgå kultursam-
menstød.
Foreningens samarbejdspartnere er
forskellige. De spænder fra nøgleper-
soner i den offentlige og private sektor,
som inviteres til fælles arrangementer
for at drøfte forskellige emner angåen-
de integrationen. Der er blandt andet
afholdt møder med nærpoliti, lederen
for Socialcenter »Vest« og lederen for

Klubberne i Gellerup, hvor foreningen
og dens medlemmer har drøftet, hvor-
dan somaliske ældre kan gå i Gellerup
i fred og ro, efter at nogle af de ældre
somaliere har oplevet utryghed i Gel-
lerup.
Ved et andet fælles arrangement har
foreningen taget emnet: »at arbejde
sammen med andre foreninger og
klubber både i forhold til de unge og
de ældre« op. Udover SSG deltog lede-
ren for Den Somaliske Familiehøjskole
samt lederen for klubberne i Gellerup.
Gennem vores samarbejde med brug-
errådet vil SSG gerne være en del af
Gellerup, og ud over det vil vi gerne
have en fast træffetid hver mandag
eftermiddag fra klokken 12.00 til 15.00.
Sidst og ikke mindst har foreningen i
samarbejde med FO-Århus arrangeret
sprogundervisning i »Lokalcenter Gel-
lerup«. 
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DEN UDSATTE GENERALFORSAMLING
I TOUSGÅRDENS VENNER

PÅ TRODS AF KOMMUNALE BESPARELSER FORTSÆTTER BEBOERHUS PÅ MANGE MÅDER UÆNDRET

af Jens Skriver

:Den ordinære generalforsamlingen i
Tousgårdens Venner havde måttet ud-
sættes som følge af snestorm. Foruden
bestyrelsen havde en halv sne stykker
fundet vej til den nye generalforsam-
ling, men bortset fra ansættelse af en
ny husmand, havde formanden Esben
Trige ikke de helt store ændringer at
berette om. Det forløbne år havde
været præget af den kommunale spa-
rerunde, hvor otte beboerhuse havde
været i vælten, men det endte med at
»Huset« i Vestre Allé blev nedlagt i ste-
det. Tousgårdens Venner havde ydet en
aktiv redningsindsats og slået på, at
beboerhuset i området kunne være en
stabiliserende faktor på tværs af kultu-
relle skel.

Det daglige arbejde
Nu skulle huset udarbejde handlepla-
ner for de kommende perioder, så det
er muligt for politikerne at se, at der
sker noget. Som følge af ansættelse af
ny husmand havde Tousgården kun
fremlagt en handleplan ind til som-
merferien, så forslag var særdeles vel-
komne. I den foreløbige handleplan
blev slået på oplysningsvirksomhed for
henholdsvis voksne og unge på tværs
af de kulturelle grupper. For de unge
var der planer om debatteater, mens
der for de voksne skulle skabes debat
om området gerne med et religiøst
udgangspunkt og i samarbejde med
den nye beboerrådgiver for Toveshøj.

Hertil kommer EDB-siden. Portalen
ÅrhusVest.dk skulle gerne op at stå.
Ideer skal skrives ned.
I øvrigt havde det været et stille og
roligt år uden de store ændringer. Det
blev imidlertid sværere og sværere at få
folk i beskæftigelsestilbud. Det havde
betydet, at køkkenet i perioder havde
manglet kok og været lukket. Takket
være et tilskud på 25.000 kr. er det
imidlertid bæredygtigt, og Karen, der
tidligere har arbejdet der, tager en ny
tørn. Ligeledes fungerer Itcentret kun
takket være en vietnamesisk gruppe.
Lejeaftalen med boligforeningen er
ophørt, da gælden er betalt. Der for-
handles stadig om en ny husleje, men
det kommunale tilskud bliver ikke
større. Vedligeholdelsestilstanden er
imidlertid god.
Esben sluttede af med at efterlyse gode
ideer og forslag til aktiviteter. Derefter
blev beretningen enstemmigt god-
kendt.

Regnskabet
Esben forelagde også regnskabet og
indledte med at sige, at det næsten så
ud, som det har gjort de sidste 10 år.
Laden gav et pænt resultat med et
samlet overskud på 23.000 kr., mens
Itcentret og Folkekøkkenet gav et lille
underskud. Hærværk og indbrud var
en grim udgiftspost. Det er ærgerligt,
at der er en selvrisiko på 6.000 kr. på
forsikringen. På nær en enkelt blank

stemme, stemte alle for godkendelse af
regnskabet.
Kontingentet blev fastsat uændret.

Valg
Alle valg skete med akklamation. Finn
Quist Sørenensen, Svend Aage Peder-
sen og Mehmet Demir blev således
valgt til bestyrelsen, mens Torben Fogh
bleb genvalgt som suppleant. Som
parlamentariske revisorer genvalgtes
Inga Bech, mens Jørn Frandsen blev
nyvalgt. Ove Abildgaard blev genvalgt
til revisorsuppleant.

Den nye husmand
Mødet sluttede af med præsentation af
den ny husmand Lonni Hedegaard.
Der havde været 11 ansøgere, hvoraf
fire havde været til samtale; heraf faldt
en fra på grund af andet arbejde. Der-
efter var der enighed om at ansætte
Lonni. Hun fortalte, at hun var uddan-
net som socialrådgiver og havde arbej-
det i forvaltningen og på døgninstitu-
tioner. Hun havde mange ideer til akti-
viteter som store fester for alle på
tværs af kulturelle skel, men som en
start var hun ved at sætte sig ind i ting-
ene. Derefter kunne Esben og mø-
dets dirigent Ove Abildgaard takke af.

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

www.gellerupparken.dk
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OPGØR OM HUSLEJE OG BEBOERDEMOKRATI

Af Keld Albrechtsen
medlem af foreningsbestyrelsen

Det næste folketingsvalg, som måske
vil blive udskrevet i høsten eller efte-
råret 2008, kan i høj grad komme til at
handle om huslejen og beboerdemo-
kratiet i det almene byggeri. Konse-
kvensen kan blive dyrere eller dårligere
boliger og mindre indflydelse for den
enkelte beboer. Regeringen har nemlig
nedsat et såkaldt tværministerielt ud-
valg, som til næste forår skal komme
med forslag om den almene boligsek-
tors fremtid. Når den nuværende rege-
ring nedsætter et sådant udvalg, så er
årsagen næppe en pludselig opstået
kærlighed til beboerne i det almene
byggeri, men snarere et ønske om i
årene fremover fortsat at suge penge
ud af sektoren for at pynte på finanslo-
ven.
Udvalgets forslag vil få betydning for
både beboerdemokratiet og de enkelte
afdelingers økonomi og kan derfor bli-
ve et vigtigt tema i den næste valg-
kamp. Jeg håber, at det vil koste rege-
ringen mange stemmer, at den i perio-
den fra 2001 til 2007 tog otte millarder
kroner fra beboernes fælles opsparing i
Boligselskabernes Landsbyggefond. En
stor del af disse penge blev brugt til at
betale statens udgifter til først og frem-
mest byggeri af pleje – og ældreboliger.
Disse boliger er for hele befolkningen,
men det er altså blevet pålagt specielt
beboerne i det almene byggeri at beta-
le en særskat til dette formål. Mens de
velstillede boligejere går fri og samtidig
kan hygge sig ved tanken om deres
store friværdier.

Nye dræn i kassen
Og det fortsætter: I perioden fra 2007-
2010 tager regeringen yderligere lidt
over halvanden milliard kroner fra
Landsbyggefonden. På længere sigt
kommer pengene til at mangle, når
den nødvendige vedligeholdelse og re-
novering i boligafdelingerne skal gen-
nemføres. Her skal bruges ca. 163 mil-
liarder kroner. Regeringen var godt
selv klar over, at de har presset citro-
nen for meget, og derfor måtte mini-

strene ud og finde nogle andre kasser,
som de kunne tømme. Derfor blev det
besluttet, at beboernes indbetalinger til
boligforeningens lokale dispositions-
fond sættes ned og i stedet føres der
flere penge over i Landsbyggefonden,
penge som regeringen så kan tage.
Dette betyder, at boligforeningen i
fremtiden vil få færre midler til at hjæl-
pe de afdelinger, som får problemer og
f.eks. skal have gennemført større
renoveringer. Resultatet vil blive større
huslejestigninger i fremtiden – eller
ringere boliger.

Når det tværministerielle udvalg bar-
sler med ny indgreb til næste år, så kan
vi forvente, at man vil lægge yderligere
dræn i kassen, så staten også i perio-
den efter 2010 kan blive ved med at
suge vores opsparing til sig. Samtidig
hævder ministrene, at dette ikke får
huslejekonsekvenser for beboerne. Og
regeringen vil ganske givet gå til valg
med en slags huslejegaranti for at imø-
degå kritikken. Men kendsgerningen
er, at når regeringen tager vores op-
sparing, så bliver der færre penge til de
nødvendige renoveringer og vedlige-
holdelser og så vil en lang række
boligafdelinger stå med valget mellem

store huslejestigninger eller dårligere
boliger. Der bliver en regning at betale
og det vil regeringen ikke kunne snak-
ke sig fra, i hvert fald ikke, hvis vi
inden næste valg sørger for nøje at
dokumentere regnestykket. Det skal vi
gøre.

Pres på demokratiet
Når man på denne måde svækker den
fremtidige økonomi i boligafdelingerne
og dermed også sender en regning til
beboerne, så er det jo til at forudse, at
mange beboere vil møde frem på be
boermøder i de kommende år – og
beboerne vil jo ganske givet sige nej til
huslejestigninger, som vil fremkalde
fraflytninger og problemer. Derfor har
bl.a. Kommunernes Landsforening
(KL) været inde i overvejelser om, at
man kunne give kommunen større
magt til at sætte huslejen op i genstri-
dige boligafdelinger. Der er derfor risi-
ko for, at beboermøderne får frataget
beføjelser på budgetområdet. Men det
er naturligvis ikke en løsning og tan-
ken må klart afvises. Løsningen er, at
regeringen holder fingrne fra vores
fælles opsparing, så der kan blive råd
til at sikre gode boliger til forsvarlige
huslejer.
Beboerdemokratiet presses også af re-
geringens tvangstanke om at udstykke
og sælge almene boliger. Heldigvis er
det ikke en ide, der har vundet gen-
klang blandt ret mange beboere, men
socialministeren – der også er boligmi-
nister – er fortsat opsat på salg. Hun
har bl.a. Gellerup-parken i kikkerten,
selvom vi har dokumenteret, at det er
helt urealistisk at sælge lejlighederne.
Konsekvensen af salg og udstykning
er, at beboerdemokratiet går fløjten og
at husordenen ikke længere kan hånd-
hæves.
Alt i alt er tiden inde til at vi i boligfor-
eningerne rejser en bred boligpolitisk
debat, så vi er godt forberedt på den
kommende debat.

22
SKRÆPPEBLADET APRIL 2007

FESTIVALSDRØMMENE TAGER FORM
GANG I GELLERUP MED SMAG PÅ LIVET OG WORKSHOPS MED BRASILIANSKE TROMMER

FREMTIDEN BYDER MÅSKE PÅ DYRERE BOLIGER OG MINDRE INDFLYDELSE
af Helle Hansen

Arbejdet på at skabe 14 dages kultur-
og musikfestival i Gellerup til juni
fortsætter for fuld kraft. De fleste af
ideerne flyver stadig rundt i luften,
men enkelte af drømmene er nu ved at
være så konkrete, at de kan skrives ind
i arrangementskalenderen.
»Smag på Livet« hedder et projekt i
Livsværkstederne, hvor en gruppe
lokale kvinder har skrevet en kogebog
med etniske egnsretter. Bogen bliver
udgivet midt under festivalen med
både smagsprøver og skuespil.

Et andet spændende projekt er et sam-
arbejde med musikorganisationen
ROSA om at være værter for en grup-
pe unge brasilianske perkussion- og
trommespillere, som vil komme til
Gellerup og lave workshops med unge
fra områdets skoler.

Endnu er det ikke kommet nogen
endelig afklaring på, præcis hvor man-
ge dage, og hvor mange store navne
der kommer på plakaten på den store
festivalsscene. Og hele økonomien
omkring festivalsarrangementet falder
også tidligst på plads midt i april. Men
det er stadigvæk Outlandish, der står
øverst på arrangørernes ønskeliste.

Stormøde for aktive
Torsdag den 22. marts blev der holdt
det første større fællesmøde for inte-

resserede, som har lyst til at være med
til at løse opgaver under festivalen.
Opslagene i opgangene bragte dog en
hvis forvirring omkring arrangementet
især hos nogle af områdets mindste.
De misforstod indbydelsens ordlyd og
troede, at Nick og Jay, Marwan og
Outlandish ville komme og give kon-

cert i Cirkus Tværs den aften. Lidt
skuffede måtte de små gå hjem igen,
enkelte nåede dog at lave sig registrere
som frivillige hjælpere, så de kan hjæl-
pe med, når festivalen rigtig løber af
stablen i juni.
På fællesmødet blev alle de foreløbige
arbejdsgrupper og deres arbejdsopga-
ver præsenteret. Efterfølgende havde
de fremmødte mulighed for at melde
sig til i de arbejdsgrupper, som de hav-
de lyst til at deltage i. Der bliver brug
for frivillige, der er parat til at engagere
sig enten i pr, sponsering, forplejning,
arrangementerne, vagter og sikkerhed. 
Arbejdsgrupperne præsenteres nær-
mere på festivalens hjemmeside

www.gangigellerup.dk,
hvor der også er mulighed for at melde
sig som frivillig i de forskellige arbejds-
grupper.
Interesserede kan også kontakte nabo-
skaber Ann Katrinn via telefon 8625
1016 eller e-post på adresse:
gangigellerup@gmail.com

Gang i Gellerups 10 bud
Arbejdsgruppen har beskrevet værdig-
rundlaget for  sommerens musik- og
kulturfestival Gellerup og Tovshøj:
Vi åbner Gellerup ud til resten af
Århus.
Vi er stolte af Gellerup.
Vi skaber rammer for muligheder.
Vi får ting til at ske.
Vi har tillid til dine evner.
Vi bakker op om den personlige suc-
ces.
Vi handler med omtanke for miljøet.
Vi gør en forskel.
Vi uddeler og tager ansvar.
Vi arbejder sammen om at hjælpe
andre.

Kig også ind på

www.bbbo.dk
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TORBEN OVERGAARD 60 ÅR
FEJRES MED RECEPTION I LADEN DEN 30, APRIL

af Marianne Stenberg

Direktør i Brabrand Boligforening Tor-
ben Overgaard fylder d. 30. april 60 år.
Det sker blot 1 år, inden den århusian-
ske boligforening følger efter og i 2008
hejser flaget og fejrer, at det er 60 år
siden, at en gruppe borgere fra Bra-
brand grundlagde boligforeningen. 

Næsten jævnaldrende har Brabrand
Boligforening og Torben Overgaard
gået hånd i hånd i 37 år, hvoraf Torben
Overgaard de seneste 24 år har stået
for navigationen som forretningsfører/
direktør for det, der i dag er en både
markant og særegen boligforening, der
i høj grad har været og er med til at
sætte dagsordenen på det boligpoliti-
ske område, når det gælder almene
boliger. Det gælder ikke mindst inden-
for byggeriet men også i forhold til den
sociale ansvarlighed herunder integra-
tions- og ghettodebatten, hvor Bra-
brand Boligforening og direktør Torben
Overgaard har markeret sig med utra-
ditionelle synspunkter og handlinger,
der har vakt positiv genlyd landet over.
Torben Overgaard har gennem årene
beklædt op til flere tillidshverv. Han
var med til at starte Antenneforenin-
gen Århus i 1978 og har siden 1989
været formand for foreningen. I Real-
dania er Torben Overgaard medlem af
repræsentantskabet, han er medlem af
bestyrelsen i Kooperationen, og i det

lokale område sætter han blandt andet
sit præg gennem bestyrelsesarbejdet i
Brabrand Erhvervsforening.
Direktør Torben Overgaard er vellidt
og respekteret blandt folkevalgte og
ansatte i Brabrand Boligforening og
karakteriseres blandt andet som en
dynamisk og håndfast leder, der ikke
går af vejen for en utraditionel og
nyskabende løsning men har samtidig
et stort hjerte for de mange beboere i
boligforeningen.
Sammen med hustruen Inger Lise har
Torben Overgaard et mindre landbrug i
Labing. Fritiden er for børnene og bør-
nebørnene, når de er hjemme – hvis
ikke, så står jagt øverst på ønskelisten. 
Der er reception d. 30. april kl. 11.00 –
14.00 i Beboerhuset Laden, Edwin
Rahrsvej 6 B, 8220 Brabrand.
I den anledning er administrations-
kontoret på Gudrunsvej samt Drifts-
kontoret på Edwin Rahrsvej lukket fre-
dag d. 30. april kl. 12.00

BØRN INDTIL 18 ÅR
ALDERSGRÆNSEN FOR BØRN ÆNDRES FRA 23 TIL 18 ÅR

af Marianne Stenberg

Når man bliver 18 år, bliver man ikke
længere betragtet som et barn ved til-
deling af boliger i aarhusbolig. Ansøg-
ere med børn har som regel fortrinsret
til visse boliger. Med ændring af alder-
sgrænsen vil hjemmeboende børn,
som er fyldt 18 år, blive betragtet som
voksne, når familien søger bolig. Hidtil
er de blevet defineret som børn indtil
23 år.

Reglen træder i kraft d. 1. juni i år og
gælder kun fremtidig tildeling af bolig-
er. 
Ændring af aldersgrænsen, som er en
del af boligforliget, har også konse-
kvenser for boligstøtten, da hjemme-
boende børn på 18-22 år ikke mere be-
tragtes som børn. Det betyder, at en
familie med børn over 18 år nu med
den nye regel får mindre i boligstøtte

eller helt får indskrænket muligheden
for at få støtte.
Er du ansøger og er i tvivl i forhold til
dine muligheder, er du altid velkom-
men til at kontakte en af udlejningerne
i aarhusbolig. Har du spørgsmål i for-
hold til boligstøtte, kan du kontakte
Århus Kommune.
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EN GLOBALISERET BOLIGFORENING?
VIL I TAGE STILLING?

af Henning Woller

Overskriften skal ikke opfattes som
provokorende, men som et ønske om
en stilling tagen hos vore medlemmer
af foreningen om, hvordan vil vi gerne
have at Brabrand Boligforening skal
været. Ikke alene, hvordan vil vi have
det, men også hvordan løser vi den
forpligtelse, der ligger i at så mange
mennesker med anden kulturel bag-
grund har bolig hos os og ønsker at
forblive i det danske samfund. 

Det kan naturligvis også være et syns-
punkt, at det ligger uden for de for-
pligtelser, vi synes, vi har som med-
lemmer af en boligforening. 

Boligforeningen(erne) har gennem
tiden i eller andet omfang kunne
håndtere, at der i kraft af den boligso-
ciale forpligtelse har boet mange men-
nesker hos os, der af andre noget ned-
ladende blev betegnet som »skæve
eksistenser«

Nu er situationen den, at vores bolig-
forening er præget af, at vi har haft en
massiv tilflytning i gennem de sidste
10 år af mennesker, der klart tilkende-
giver, at de kommer fra et andet kultu-
rmønster og umiddelbart ikke har
nogen incitament til tage det forhold
op til overvejelse.

Med manglende incitament mener jeg,
at det danske samfund rider på en bøl-
ge af globaliseringsfiksering rækkende
fra mad opskifter til finansielle analy-
ser og ferierejer, som samtidig også
udmønter sig i berøringsangst for at
tage stilling til, hvordan ude fra kom-
mende kulturer fungerer i vores sam-
fund.  

Det danske samfunds toneangivende
kredse er så fikserede på at være åbne
over for kulturelle forskelligheder og
være politiske korrekte, at det kalder
på tanken om, at det dækker over ulyst
til at tage stilling til de reelle forhold.
Den eventuelle manglende lyst til stil-
lingstagen er også ganske naturlig så

længe man bor og færdes i områder,
der ikke udfordres kulturelt.

Begreber som sammenhængskraft,
gruppeidentitet, glæde ved kulturel
mangfoldighed er plusser i den hersk-
ende debat. Bemærkelsesværdigt nok
knytter meget af det sagte sig til en vir-
kelighed, der synes at ligge meget
langt fra de forhold vi er nødsaget til at
forholde os til.  

I så henseende er vor situation ikke så
bekvem. Vi beboere af vidt forskellig
kulturel og materiel baggrund må
komme til forståelse over for hinand-
en, for hvordan vi skal bo og fungere i
hinandens nærhed. Vi er nødsaget til
at finde ud af det selv. Den megen
pseudoforståelse og konsulentviden
udefra kan ikke ændre ved at mang-
lende kvalificeret kommunikation og
er en af grundene til, at vi har svært
ved komme videre.

Vi bruger naturligt nok i vores forening
de samme måder at forhandle og
beslutte og registrere beslutninger på
som resten af samfundet, hvilket er
selvfølgelighed som del af det danske
samfund. Vi meddeler os på dansk på
de måder, der er påbudt, og på de
måder, som er aftalt.

Det har givet anledning til nogle kul-
tursammenstød i forhold til afdeling IV
både med hensyn til administrationen
og til det folkevalgte system. Åbenbart
vægtes beslutningerne og referater for-
skelligt. Det prøver alle parter at gøre
noget ved blandt andet i arbejdet med
Meyerprojektet og områdeplanen. 

Afdeling IV har rejst spørgsmålet om
manglende repræsentation i forenings-
bestyrelsen. Der er en afslørende for-
skel i den måde flertallet af repræsen-
tantskabet og så afdelingsbestyrelsen i
afdeling IV ser på arbejdet i forenings-
bestyrelsen.     

Flertallet i det nuværende repræsen-
tantskab ønsker en foreningsbestyrel-
se, der realiserer den vedtagne politik
for Brabrand Boligforening, tager pej-
ling af fremtiden, påser, at der admini-
streres ordentligt og fornuftigt og tager
initiativer, hvis den ser uheldige udvik-
linger. Repræsentantskabet mener til-
syneladende ikke, at det er af betyd-
ning, fra hvilke afdelinger foreningsbe-
styrelsens medlemmer kommer, men
om de kan håndtere hvervet.     

De to eksempler er ikke brugt for at
hænge afdeling IV ud, men for at illu-
strere nødvendigheden af, at vi i fæl-
lesskab drøfter vores uenigheder.  

Vi der bor og arbejder i Brabrand
Boligforening er nødsaget til at finde
ud af, hvordan vi håndterer »glo-
baliseringen« i hverdagen på en måde
der bevarer og udbygger en gensidige
respekt for hinanden.  

Vi har i øjeblikket følgende fora til
sådanne drøftelser:

Repræsentantskabsmøder
Foreningsrådsmøder
Fyraftensmøder
Temamøder (beboermøder)

Det kan være ikke tilstrækkeligt, men
så kom med ideer eller ønsker, det er
til at finde ud af, men vi bør komme i
gang inden længe.

Dette mine helt egne betragtninger
over et påtrængende problem i fore-
ningen.
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Historien om en tandkatastrofe
Min tænder er blevet dårlige. Rigtig
dårlige, så meget at det ligner en mini-
katastrofe.
Min tandlæge lavede et overslag til
kommunen for et par år siden på
50.000 kr. Kommunen bevilgede 8.000.
Dette er historien om en forventet
katastrofe, som min tandlæge gennem
flere år havde forudset, og hun var så
frusteret over situationen, at hun på et
tidspunkt gav mig videre til en kollega.
Flere overslag, flere ansøgninger til
kommunen. Flere bevillinger, men
også flere afslag, og tænderne blev rin-
gere og ringere.
Minikatastofen er indtruffet i løbet af
det seneste år. Efter en middag i Ikea
opdagede jeg, at er fortand var for-
svundet. Den kunne ikke repareres.
Senere fik jeg tandpine, og min tand-
læge ville fjerne 3 kindtænder i rap.
Han fik kun lov til at fjerne den ene
tand, så tandpinen kunne gå over. Fle-
re andre tænder var allerede dødsdøm-
te.
Nu havde jeg fået nok. To frustrerede
tandlæger, som blot kunne rykke mine
tænder ud på grund af manglende
støtte fra kommunens side.

Min nye tandlæge skriver :
»Hvis vi skal gå ind i en behandling, vil
vi gerne have at du først klarer dit øko-
nomiske mellemværende med din for-
henværende tandlæge. (Ca 3000 kr
m.b).
Dernæst vil vi gerne have et depositum
på 5000 kr, inden vi går i gang med
undersøgelse og planlægning af din
behandling.

Næste punkt vil være at sende overslag
på den foreslåede behandling til kom-
munen.
Hvis behandlingen bevilges, vil vi ger-
ne have, at du inden behandlingens
start erlægger den del af behandlingen
som kommunen ikke vil betale, selv-
følgelig fratrukket de penge, du har
indbetalt i depositum.

Da dit tandsæt er stærkt destrueret gør
vi dig opmærksom på, at den behand-
ling vi vil foreslå vil være temmelig
radikal, forstået på den måde, at vi kun
vil forsøge at bevare de tænder som
skønnes at kunne holde på sigt og lave
en delprotese til erstatning for resten.«

Dette var ordene.
Jeg føler mig fanget.
Jeg har været på bistandshjælp i flere
år.

Kommunen vil meget nødigt bevilge
penge til tandkroner, som jo er nød-
vendige hvis tænderne er i krise.

En socialrådgiver sagde på et tids-
punkt, at bistandsystemet blev betrag-
tet som en kortere overgang, hvor man
så kunne forvente, at klienten eller en
anden kunne betale senere, men sådan
er virkeligheden jo ikke, fordi mange
er på langvarig bistandsjælp. Det er
ikke ualmindeligt at bistandsklinter får
gebis, fordi den ene tand efter den
anden ryger. Og et gebis er vel billigere
end at indsætte tandkroner.

For at undgå forkerte gisninger kan jeg
oplyse, at jeg har gået på den samme
tandlægeklinik i 35 år, hvor jeg har
været tilmeldt regelmæssig tandpleje.
Jeg har haft begyndende paradentose
en gang, som blev kureret af min tand-
plejer.
Jeg havde en dårlig periode i min barn-
dom og ungdom m.h.t. mine tænder.
Hvorfor jeg fik så mange huller ved jeg
ikke, men baggrunden for katastrofen
blev grundlagt.
Mange på overførselsindkomst går slet
ikke til tandlæge, fordi de ikke har råd.
Gu ve om det ender med, at jeg også
får gebis. Men det er der vel en vis
logik i, når samfundets logik og politik
er som den er.

Flemming Storvang  
Jernaldervej 255 A

Det er tanken der tæller
Da jeg i 2002 gik og tænkte på, hvor
jeg gerne ville bo i Brabrand Boligfore-
ning, talte flg. faktorer positivt og var
væsentlige for mig:
at der var en kiosk med døgnåbent i
umiddelbar nærhed af min nye adresse
at der var en rød postkasse i umiddel-
bar nærhed
at jeg havde udsigt til grønt område
med træer, buske, plæne,  blomster og
rådyr
at der i lokalområdet var et meget
romantisk gadekær! Der manglede
blot nogle guldfisk, en bro, nogle gon-
doler m.m. – men det kunne jo kom-
me!

og sidst, men ikke mindst: at der var et
velfungerende beboerdemokrati i
Brabrand Boligforening!

Her må jeg advare specielt nytilflyttede
om – inden de læser videre – at det
kræver stærke nerver at bo i Brabrand
Boligforening!

Det største chok for mig var, da jeg en
morgen – inden jeg vel havde boet her
en måned – blev vækket af en infer-
nalsk motorstøj fra en hær af entrepe-
nørmaskiner, som fræsede rundt
neden for min altan. Jeg kunne med
uhyggelig klarhed se for mig den 7-
etagers grå betonblok, som Boligfor-
eningen havde besluttet skulle placeres
lige ud for min lejlighed! Der røg min
udsigt til grønt område med træer,
buske, plæne, blomster og rådyr. Til alt
held viste det sig dog, at det var en ny
børneinstitution i kun ét plan! Jeg
synes jo nok, at Boligforeningen kunne
have informeret mig herom senest ved
lejekontraktens underskrift!

Selv om det var et mindre traume; et
traume var det dog, at nogen forsøgte
– og fortsat forsøger – at  sabotere den
skriftlige kommunikation med mit
sociale netværk. Den røde postkasse
var og er væk!
Det romantiske gadekær er nu også
sløjfet og ligger hen som brakmark!
(husk at ansøge om braklægningstil-
skud hos EU). Vi, der så hyppigt fre-
kventerede gadekæret, må nu finde på
erstatningsaktiviteter. Man må så
håbe, at disse ikke bliver af kriminel
art!

Nu er også Shell-tanken jævnet med
jorden! Stor var min forundring og
skuffelse, da jeg hørte, at Shell-tanken
på Edwin Rarhsvej skulle lukke. Jeg
har ved flere lejligheder sagt til Shell-
personalet, at det jo er tanken, der tæl-
ler! Jo, for mig  talte det da helt sikkert
positivt og var væsentligt for mig,  da
jeg valgte ny adresse på Janesvej, at der
i umiddelbar nærhed (5 minutters
gang) var en kiosk, som var åben døg-
net rundt!

M.a.o.: Nogle af forudsætningerne for
min indgåelse af lejekontrakten  er så-
ledes nu bortfaldet! Erstatningsretten
siger, at har man haft et tab, har man
krav på erstatning.  Hvis ikke jeg har
haft et tab, så vil jeg i alt fald få det. Jeg
vil tro, at jeg gennemsnitligt har hand-
let hos Shell-tanken en gang pr. uge
efter sidste busafgang. Fremover vil jeg
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ALLE BØR HØRES OM GELLERUPS FREMTID
BEBOERNE BØR INDDRAGES OG SIKRES TRYGHED OM FREMTIDEN 

INDEN DE STORE BESLUTNINGER OM GELLERUPS OG TOVESHØJS FREMTID SKAL TRÆFFES

Af Keld Albrechtsen
medlem af foreningsbestyrelsen

Alt tyder på, at Århus Byråd i nær
fremtid vil vedtage vidtgående planer
om Vestbyens fremtidige udvikling.
Det vil i ganske særlig grad få konse-
kvenser for beboerne i Gellerup og
Toveshøj, men vil selvfølgelig også
påvirke de øvrige boligafdelinger i
området. Desværre ved vi endnu alt for
lidt om disse planer. Fra foreningsbe-
styrelsens side spillede vi før jul ud
med et forslag til områdeplan med en
række initiativer. Vi opfordrede på en
møde med borgmesteren og råd-
mændene til et løbende samarbejde
mellem boligforeningen og kommu-
nen. Det er et samarbejde, vi stadig
ønsker. Men jeg kan godt have den
bekymring, at kommunen udarbejder
og vedtager vidtgående planer uden
først at spørge beboerne, foreningerne,
institutionerne, afdelingsbestyrelserne,
foreningsbestyrelsen og repræsentant-
skabet. Der er mange, der skal høres,
hvis vi skal sikre tryghed om fremti-
den.

Vores kendskab til kommunens planer
er i dag følgende: Vi fik i juni sidste år
et brev fra kommunen, hvor det blev
meldt ud, at man ønsker salg af boliger
i Gellerup, frasortering af ansøgere på
ventelisterne til lejligheder samt om-
dannelse af boliger til erhverv. Hvis
disse initiativer gennemføres, vil det få
store konsekvenser for beboerne. Der
vil blive færre boliger, og det kan for-
udses, at mange lejligheder kommer til
at stå tomme. Der er risiko for, at alle
boligforeningens beboere kan komme
til at betale for tomme boliger. Det kan
også betyde, at det kan blive svært for
de nuværende beboere i Gellerup og
Toveshøj at få en anden lejlighed i
deres egen afdeling. Hvis der samtidig
sker en hel eller delvis udstykning af
Gellerup i ejerligheder, vil dette få
yderst mærkbare konsekvenser. Hvis
en blok udstykkes og sælges, vil de
familier, som ikke køber en lejlighed,
men som fortsat er lejere, komme til at

bo en privat udlejningsejendom. De vil
ikke længere have det samme beboer-
demokrati - og boligforeningen vil ikke
kunne opretholde den nuværende
husorden. Derfor bad vi kommunen
om, at der skal laves en grundig analy-
se af konsekvenser af et eventuelt salg
af en blok. Vi tilbød at indgå i dette
analysearbejde. Vi afventer fortsat ud-
arbejdelsen af en sådan analyse og vi
har endnu ikke modtaget et konkret
udspil fra kommunen. Vi tager det som
givet, at der ikke træffes nogen som
helst beslutninger om eventuelt salg,
før en sådan grundig analyse forelig-
ger. Vi har fra boligforeningen efter
ønske fra en række afdelingsbestyrel-
ser indsendt forslag til kommunen om
indførelse af en anden model, der kal-
des flexibel udlejning. Det er en blidere
model, hvor man ændrer på rækkeføl-
gen på ventelisterne, men hvor alle
beboere fortsat kan søge lejlighed, og
hvor man f.eks. kan sikre, at beboerne
bevarer deres nuværende ret til at flytte
inden for deres egen boligafdeling.

Vi skal skynde os langsomt
Vi ved også, at kommunen arbejder
med en plan om vidtgående ændringer
for skolerne i området. En eventuel
beslutning om skolelukning vil natur-
ligvis have store konsekvenser for om-
rådeplanen. Hvis vi f.eks. mister Nord-
gårdskolen, vil det jo dramatisk ændre
Gellerupparken. Det kan samtidig få
uheldige konsekvenser for sprogund-
ervisningen. Sådanne ting må diskute-
res og undersøges meget nøje, inden
der træffes beslutninger. En konse-
kvens af det hele kan blive oprettelsen
af nye friskoler. Det kan man mene
om, hvad man vil, men vil det så kun-
ne sikres, at alle børn får den nødven-
dige sprogundervisning?
Der er også spillet ud med en plan for
en Global City til en milliard kroner,
der kan komme til at ligge i området,
hvor motorvejen til Skanderborg be-
gynder. Nogle rådmænd har talt for, at

en ny moske skulle ligge tæt ved Gel-
lerup. Men det kan jo også være, at
man nu forestiller sig en moske i til-
knytning til det ny projekt. Når der
skal laves en plan for Gellerup og
Toveshøj, som også omfatter de bety-
delige arealer mellem Gellerup og
Ringvejen, så er det jo vigtigt at få dis-
kuteret omhyggeligt igennem, hvad
jorden bør bruges til. Vi skal have alle
ønsker og forslag frem. Der er allerede
forslag om højskole, uddannelser,
erhvervslokaler, butiksgade, arabisk
institut o.s.v. Det er vigtigt at disse ting
kommer til at hænge sammen på en
god måde, så der skabes en levende
bydel for de mange beboere.
Fra foreningsbestyrelsen har vi fore-
slået, at der i tæt samarbejde med af-
delingbestyrelserne skal laves en ud-
viklingsplan for området, som kan bin-
de det hele sammen. Det er vigtigt for
os, at der ikke træffes kommunale
beslutninger, som forhindrer en god
sammenhæng i hele området. Derfor
skal det hele diskuteres grundigt igen-
nem, inden der træffes beslutninger.
Der skal ikke trækkes noget ned over
hovedet på nogen. De otte afdelinger i
vores forslag til områdeplan vil alle bli-
ve berørt af de store beslutninger, der
ligger foran os. Vestbyen er vores by.
Derfor er det først og fremmest os, der
skal bestemme udviklingen, og beslut-
ningerne skal udspringe af det lokale
demokrati. Foreningsbestyrelsen ser
det naturligvis som en af sine vigtigste
opgaver at arbejde for, at dette demo-
krati kan træde i karakter. Derfor skal
vi skynde os så langsomt, at alle kan
nå at blive hørt. Vi skal undersøge tin-
gene grundigt. Og vi skal væk fra
usammenhængende og kortsigtede
projekter. Vi skal skabe noget, der
bærer både ti og tyve år frem. 
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1 - Hans Broges Parken

2 - Søvangen

NATURENS INDVIRKEN PÅ EN AFDELINGS LIV

af Inger Bloch

Længe vil vi huske den torsdag i febru-
ar, hvor vi vågnede op til snestorm og
masser af snefog – og hvor vi var sneet
inde, fordi hverken busser eller vore
biler kunne komme igennem snedri-
verne.
Et par dage blev helt anderledes end
planlagt. Det er længe siden, at vi har
set så store mængder sne på én gang.
Jeg sad godt og lunt inden døre og
kunne fra mit vindue iagttage nogle få,
meget beslutsomme personer, der villle
af sted med bilen; Altså: Manden bag
rattet, foden på speederen – og konen
ud med skovlen for hurtigt at skovle
under forhjulene, så bilen kunne køre
1⁄2 meter – sidde fast igen – konen fat i
skovlen, gentage processen og så
fremdeles. Det lykkedes at komme af
sted for den ene bil, en anden måtte
opgive.

Om fredagen talte jeg med en af vore
gårdmænd. Han var godt øm i ryggen
af at skovle med håndkraft på stierne
mellem rækkehusene. På et tidspunkt
begav jeg mig ud i sneen for at hente
et bundt persille og noget brød i City
Vest: Det blev 1⁄2 times gang på vejba-
nen afbrudt af yndefulde hop ind i
snedriverne i vejkanten, når en bil en
sjælden gang viste sig. Det sjove var, at
alle mennesker smilede, og man
udvekslede bemærkninger med folk,
man slet kendte!
Jeg tror, at vi alle har en historie at for-
tælle fra de dage!
Senere gik jeg en tur i vores lille skov
bag blokkene. Skoven var eventyrlig
smuk med tykt lag sne på træerne; men
ved nærmere eftersyn gik det op for
mig, at mange træer var bøjede helt

ned til jorden under vægten af sne og
is, og en masse grene var knækkede.
Nu er sneen helt væk, og hvis man går
en tur i skoven, kan man se, hvor
mægtige kræfter, der har været på spil.
Der ligger mange grene på jorden;
nogle af træerne er væltet helt, og også
de høje bøgetræer står med knækkede
grene – nogle af dem hænger faretru-
ende deroppe endnu. Pas godt på, hvis
I skal færdes i skoven, inden der er
ryddet op efter snestormen.   
Ja – vejret lavede ulykker rundt
omkring – biler kørte fast – tage brase-
de sammen og så videre. Alligevel kan
man ikke lade være at tænke på, hvor
heldige vi er, at vi lever et sted på klo-
den, hvor vi ikke er plaget af de helt
store katastrofer, som frembringes af
flodbølger, tornadoer og jordskælv.

EFTER SNEVEJRET

FÆLLESSPISNING, SØNDAGSCAFÉ OG VANDRETUR

af Bestyrelsen og beboerhusudvalget

Der er fællesspisning på Birgittevej 1 A
onsdag d. 25. april kl.18.00

Menu: 
Karbonade, ærter, gulerødder og
kartofler.

Ymerfromage og kaffe/the 

pris: 30,00 kr. pr person.

Tilmelding onsdag d.18.april kl. 17.30 –
18.00

Søndagscafé d. 22. april 
kl. 14.00

Der serveres kaffe el. the plus hjemme-
bagt brød. 

Pris 20,00 kr.

Evt. tilmelding til spisning.

»De glade vandrere«
Nu er den lyse tid vendt tilbage og vi
er startet på vores hyggelige mandags-
traveture.

Det foregår fra beboerhuset hver man-
dag kl. 18.30

dog minus evt. helligdage.

Til ALLE der har lyst, KOM OG VÆR
MED,

nyd de gratis glæder ved sø og skov.

APRIL-TILBUD I »SØVANGEN«
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så blive nødt til at køre i taxa til en ki-
osk et eller andet sted i centrum, hvor
jeg kan købe rugbrød, mælk eller Cecil,
som jeg af en eller flere årsager ikke
har fået købt i butikkernes åbningstid.
Min erstatning  for det i lokalområdet
meget forringede serviceniveau må jo
så bestå i, at jeg hos Brabrand Boligfor-
ening vil kunne få refunderet taxa-reg-
ningerne! (taxa til centrum kr. 100,00,
retur kr. 100,00 i 52 uger pr. år beløber
sig til  kr. 10.400,00 pr. år).

Når man har oplevet en sådan stribe af
forringelser bliver man lidt utryg og
nervøs og spørger dagligt sig selv:
Hvad bliver det næste? 

Jeg véd allerede, hvad det næste er:
Beboerdemokratiet har mildt sagt ikke
vist sig særligt velfungerende i sagen
om Shell-tanken. Jeg (og mine medbe-
boere) har ikke været indkaldt til nog-
en form for beboermøde om sagen,
ligesom Boligforeningen ej heller har
gjort sig den ulejlighed at orientere
beboerne herom! 

Tværtimod føjer Boligforeningen spot
til skade ved at »opfordre til at lukke
tanken« (jfr. »Århus Weekend« den
09-02-07)! Boligforeningen direkte
modarbejder  beboernes behov og
ønsker! Det havde været en ganske
anden sag, hvis Boligforeningen havde
kunnet anvise en anden løsning, der
ikke i den grad forringede service-
niveauet! 
Vil dette Boligforeningens diktatur
være udtryk for den fremtidige linie i
beboer»demokratiet«?

I aviserne kan man gang på gang læse,
at de unge »ballademagere«’s drivkraft
er vrede og had. En forståelse heraf er
formentlig ret afgørende for at finde
effektive løsninger på problemerne.
Men ingen steder kan man få en or-
dentlig forklaring på, hvorfor denne
vrede og dette had er opstået! Kan
nogen af læserne af dette indlæg for-
klare mig det, så det er til at forstå?
Hvis aviserne har ret i denne deres
påstand, så vil lukningen af Shell-
tanken da ikke på nogen måde fjerne
vreden og hadet! Så vil de da blot finde
et andet tilholdssted!  Og så kan vi jo
begynde forfra… Så længe, der ikke
tages fat om ondets rod, vil man køre
rundt i denne onde cirkel!

For år tilbage hørte jeg et foredrag om
»The marriage of Problems«. Ved at
parre to problemer skulle man efter

denne tankegang kunne finde løsnin-
gen på begge problemer. Et eksempel: 
På en institution for ældre, fysisk han-
dicappede, havde beboerne et stort
behov for at komme ud for at få frisk
luft og nye oplevelser. 
I fængslerne havde man problemer
med at give rockerne meningsfuld be-
skæftigelse. 
Løsningen på de to problemer er
naturligvis at sætte rockerne til at køre
rundt med gamle damer i rullestol,
som således vil få nye oplevelser i
deres livs efterår!!

Hvis man skulle følge dette koncept
på problematikken omkring Shell-tan-
ken, ville det vel være en nærliggende
løsning at  idømme de såkaldte »balla-
demagere«  den »straf«, at de skulle
genetablere og videreføre service-
niveauet  i lokalområdet – altså overta-
ge Shell-kioskens rolle! Forhåbentlig
til glæde for alle parter!

Jeg forestiller mig, at flertallet ikke vil
opfatte en sådan »straf« som en straf,
men som en erhvervsmulighed, et til-
bud, de måske ellers aldrig ville få. Et
springbræt til at blive selvstændig
erhvervsdrivende! De burde naturligvis
have al den støtte, det er muligt at
fremskaffe. 
Man kunne tænke sig, at Bazar Vest
kunne være en af støttemulighederne. 
Man burde indgå et samarbejde med
Århus Købmandsskole, som efter mit
indtryk, ser det ideale i vekselvirknin-
gen mellem teori og praksis. 
Utænkeligt er det vel heller ikke, at
velkvalificerede efterlønnere og pensi-
onister (med en lang og relevant er-
hvervskarriere bag sig) kunne og ville
fungere som støttepersoner?
Samarbejde med områdets folkesko-
ler?
Samarbejde med Shell? (Mange af de
store selskaber gør en indsats for at
skabe et godt image). 

At arbejde i Shell-kiosken kunne være
første trin i en  flertrinsraket. Andet
trin kunne evt. være arbejde og under-
visning i Bazar Vest. Tredje trin kunne
være arbejde og undervisning hos en
dansk erhvervsdrivende… og sidste
trin kunne være etablering af egen
virksomhed!

Hvor der er en vilje, er der en vej!

Med venlig hilsen
Vagn Krarup Holst

8220 Naboskab
Jeg har læst om jeres projekt [8220 Na-
boskab giver kendskab/red] i Lokalbladet
den 07-03-07.

Dér har jeg bl.a. kunnet læse, at der er
møde den 12-03-07 kl. 19.30 - 21.30,
og at det foregår i »Det gamle Gas-
værk«. Her er det så, at man er lige ved
at give op! For hvor er det? Hvad med
et gadenavn og -nr.? Og måske bedre:
Et kort, der viser, hvordan man kom-
mer dertil, og hvornår der er busaf-
gang til og fra!? (Jeg kender ikke Bra-
brand ret godt - når jeg tager med bus-
sen kører jeg altid mod centrum, aldrig
den modsatte vej).

Jeg har tillige læst jeres hjemmeside
[8220 naboskab giver kendskabs, ikke
Skræppebladets/red] i.h.t. hvilken man
skulle kunne oprette et indlæg ved at
klikke på en særlig knap. Det er nemt
at finde knappen - men den virker blot
ikke! Så derfor sender jeg denne e-
mail.

Idé nr. 1:
Projektet udløber inden sommerferien.
Man kan frygte, at alle ideerne så løber
ud i sandet. Hvad med at lave en aftale
med »Livsværkstederne«? Der er et
kæmpe-lokale med tilhørende stort
køkken, man kunne droppe ind der og
få en kop kaffe og en sludder med de
naboer, man så gerne vil i kontakt
med. Så havde man et fast tilholds-
sted. Måske kunne det tænkes at være
en fordel også for det nuværende »kli-
entel«? Måske har naboerne lyst til at
udøve en frivillig social indsats?

Idé nr. 2:
Jeg tror, at det vil fremme projektets
formål, hvis man fremover tilsender
beboerbladet »Skræppebladet« også til
rest-8220-beboerne. Og hvis disse har
et beboerblad, kunne det måske være
af interesse, for os ghetto-beboere?
rest-8220-beboerne ville så i »Skræp-
pen« kunne se, hvornår der foregår
hvilke aktiviteter - og måske få lyst til
at deltage i løjerne - aktivt eller som
tilskuere? Der må kunne udsendes en
hel del »Skræppeblade« for de kr.
400.000, som Rikke Hvilhøj har bevil-
get!?

Venlig hilsen
Vagn Krarup Holst

Janesvej 29, 3.
8220 Brabrand
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NYT FRA GELLERUP PENSIONISTKLUB
UNDERHOLDNING OG BANKO I APRIL

af Svend Erik Sørensen

onsdag den 4. april kl. 14,00 
Som underholdning  kommer Mogens
Skjøth og fortæller om vejens historie.
Tænk, hvad der er strømmet til os ad
veje: nye levemåder, nye ideer, nye
moder, pest og kolera, omvandrende
teater, opfindelser, krige og ufred.
Foredraget vil beskæftige sig med veje-
nes dramatiske historie og udvikling i
ord og billeder.

Så mød talrigt op. Det er meget
spændende, og husk, at det er jo jeres
egen klub.
Og det er meget billigt kun kr. 20,00
for kaffe og brød og foredrag.

onsdag den 18. april kl.12,00 
»Forårsfest« her kan du selv have
maden med, eller den kan bestilles i
cafeen eller ved vores kasserer inden
den 12/4. Der er som sædvanlig også
drikkevarer, kaffe og kage, »Onkel

Kurt« kommer og binder det hele sam-
men.

onsdag den 2. maj kl. 14,00
»Banko-spil« husk brød til kaffen.

Mandag den 2. april, kl. 17.00:
Oksekødsuppe & Kød i sur/sød sauce
(Halal)

Mandag den 9. april, kl. 17.00:
Der er LUKKET p.g.a. påske

Mandag den 16. april, kl. 17.00:
Boller i selleri

Mandag den 23. april, kl. 17.00
Oksesteg m. glaserede løg (Halal)

Mandag den 30. april, kl. 17.00:
Wienerschnitzel

fredage i april
Fredag d. 6. april, kl. 12.00:
LUKKET pga. påske

Fredag d. 13. april, kl. 12.00:
Stegt flæsk m. persillesovs

Fredag d. 20. april, kl. 12.00:
Oksekød m. peberrodssovs (Halal)

Fedag d. 27. april, kl. 12.00:
Karbonader & grøntsager

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

Banko i Café Vita
Der er IKKE banko i april måned.
Næste gang er torsdag den 3. maj 

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

http://www.livsvaerkstederneigeller-
up.dk/

LIVSVÆRKSTEDERNE
CAFÉ VITA I APRIL

SÅ KAN DER ATTER FLAGES

af Afdelingsbestyrelsen

Kære beboere

Tro det eller ej; men man har i afdeling
VIII, Drejergården fundet en flag-
KVINDE
Det er Tine Olesen,
Hovedgaden 40C st. tlf. 86113660,

som man gerne må kontakte, hvis der
skal flages i en eller anden anledning

FLAGKVINDE

FLERE GODE AKTIVITETER - KOM OG STØT OP

af Inge Rasmussen

Onsdag den 28.02.07 havde fritidsfore-
ningen Skovhøj afd. 23 den årlige ge-
neralforsamling

Formand Inge Rasmussen bød vel-
kommen og aflagde derefter beretning
om året, der var gået.

De aktiviteter, der er fin tilslutning til,
er bankospil, fastelavn, fællesspisning,
sommerfest og bustur, men derfor kan
vi sagtens bruge lidt mere opbakning.
Beretning blev godkendt.

Derefter aflagde kasser Benny Peder-
sen beretning om regnskab. Revideret

af Oda Mortensen. Regnskabet god-
kendt.

På valg til bestyrelse var Benny Peder-
sen, som modtog valg.
3 suppleanter var på valg: Karl Emil
Torp, Henrik Thomsen, Ann Christen-
sen. Ann og Henrik var fraværende.

Karl Emil Torp modtog genvalg, to nye
blev Inger Nilsen og Jørgen Juul Chris-
tensen.

Revisor Oda Mortensen modtog gen-
valg.

Suppleant for revisor Grethe Poulsen
modtog ligeledes genvalg.

Mødet foregik i ro og orden.

Efter mødet hyggede alle sig med kaffe
og kage.

GENERALFORSAMLING FRITIDSFORENINGEN

AFDELINGERNEd
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8 - Drejergården

23 - Skovhøj



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 April 2007

Desværre er madplanen for april måned ikk fremkommet
på redaktionen og det har ikk været muligt at få fat på den
her inden bladet går i trykken. 
se evt vores hjemmeside for opdatering eller klik ind på 

http://www.tousgaardsladen.dk 

Ladens folkekøkken

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

Mobile kontor i Vestbyen
Det sker på Gellerup Bibliotek i et samarbejde
med Folkeinformation.
Hver anden onsdag i ulige uger. Træffetider skif-
tevis formiddag og eftermiddag – kontakt Jabbar
for nærmere information.

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



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 12. april  kl. 19

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i februar var

»LEGETANTE«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

MANUS DIRIE HOLM
Bentesvej 19, 3. tv.

8220 Brabrand

ESMERALDA DORTHEA BJERRUM
Gudrunsvej 28, 2. th.

8220 Brabrand

ENVER ØZER
Lottesvej  16, 3. th.

8220 Brabrand

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

børnesidez

z
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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



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 april

Onsdag  4. 14.00: Underholdning, Gellerup Pensionistklub side  31

Onsdag 18. 12.00: Forårsfest, Gellerup Pensionistklub side 31

Søndag  22 14.00: Søndagscafé i Søvnagen side 29


