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INDHOLD

»Se, de er ét folk med samme sprog. Når de begynder at
handle sådan, vil intet af det, de planlægger være umuligt
for dem«, hedder det i bibelens ældgamle beretning om
babelstårnet, og disse ord er mere aktuelle end nogensin-
de. Alt for ofte ses gode idéer og initiativer at strande, fordi
de ikke passer ind i de erfarnes planlægning. Personlige
modsætninger og rivalisering kan let komme til at over-
skygge de problemer, man står over for, og de kan skade
mere end, nogen umiddelbart forestiller sig.

Det er vigtigt at kunne trække på samme hammel. I bebo-
erdemokratiet kunne det ske ved formålsdebatter på bebo-
ermøderne, så der kunne stikkes klare retningslinjer for
fremtidigt samarbejde ud, og således at beboerrepræsen-
tanternes visioner kommer tydeligt frem. Herved kan alle
beboere få en forståelse for, hvad der egentlig sker i deres
område.

Almene boliger er for alle uanset baggrund. Det stiller sto-
re krav til den enkelte beboer og kræver en betydelig tole-
rance og forståelse for naboernes situation.

Al kommunikation afhænger af, hvordan meddelelsen bli-
ver opfattet. Korrekt information af beboerne er derfor
yderst vigtig. Lige så vigtigt er en god indbyrdes kommu-
nikation. Nogle af de mest almindelige meddelelsesformer
er mails og referater. De kan være meget farlige. Ved
mundtlige meddelelser kan man mærke meddelerens
mimik og tonefald, og det er muligt at bede om en uddyb-
ning. Det er ikke muligt med mails. Er en meddelelse først
blevet misforstået eller fejltolket, er skaden sket og svær at
rette.

Der er al mulig grund til at stå sammen i en situation, hvor
den borgerlige regering gør så godt som alt, den kan for at
komme alment byggeri og beboerdemokratiet til livs. Der-
for bør det undgås, at der bruges tid og kræfter på bagatel-
ler, misforståelser og indbyrdes uoverensstemmelser. I ste-
det bør bestræbelserne samles og rettes mod at bevare et af
de sidste steder i dette samfund, hvor almindelige menne-
sker har mulighed for at få indflydelse på deres egen situa-
tion.

LEDEREN
SAMARBEJDE ER EN KUNST

af Jens Skriver
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Frøavl på 
Holmstrup Mark

af Ulrik Ricco Hansen
Du kan møde flere forskellige frø-
er i vandhullerne.

10
10.000 kroner for idéer
om godt naboskab...

af Sebastian Adorjan Dyhr

Har et godt forslag til bedre na-
boskab i 8220 Brabrand, er det
måske dig, der vinder 10.000 kr.

14
Idé-kiosk om 
Gellerup bygade

af Helle Hansen

I maj måned står den på visioner
og drømme om en bygade fra
Bazar Vest til City Vest

Afdelingerne
2 - Søvangen side 18
23 - Skovhøj side 19
5 - Toveshøj side 19
6 - Holmstrup side 22
22 - Sonnesgården side 24

5 Aprilsnar
Intet skønhedscenter i Brabrand Sø i denne omgang.

6 11 ghetto-millioner mere til Gellerup
Får endnu flere penge fra den såkaldte ghetto-pulje.

6 Banko i Laden
En lille stemningsrapport.

8 Gang i Gellerup på rette vej
100.000 kroner fra Århus Kommune.

9 Dialog, naboskab 
og masser af musik og kultur
Gellerup Fællesråd har haft et udfordrende år.

11 Gammel kending i spidsen
for ungeindsatsen i Gellerup
Anders Glahn ny fritids- og ungdomsvejleder.

12 Utroskab og evig kærlighed
Boganmeldelse om Tristan og Isolde…

13 Brede cykeldæk omkring Grimhøj
Cykelløb på Holmstrup Mark for 3. år i træk.

15 Klumme-skribenter ønskes
Bladet søger folk med meninger, som kan udtrykke sig.

16 Rette vej eller rable rable
Kommentar af Herman Nielsen.

17 Læserbreve
Om angst og tillid og umulige valg.

25 Aktiviteter
Livsværkstederne, InterFemina, sommerudflugt mm.

  Maj2007.qxd  29/04/07  19:12  Side 3



4
SKRÆPPEBLADET MAJ 2007

FRØAVL PÅ HOLMSTRUP MARK
LIDERLIGE OG LARMENDE FRØER HØRER FORÅRET TIL, HVOR NATUREN STARTER NYE GENERATIONER

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Foråret er på sit højeste i maj, hvor alt
er sprunget ud i sarte lysegrønne far-
ver, og amorinerne florerer hos dyrene,
der fløjter, kvækker og summer lystigt.
Æbletræerne og padderokken blom-
ster – smukt eller sært, og sommerfug-
lene er fløjet ud i solen. 
Beboerne i Toveshøj, Odinsgård,
Thorsbjerg, Holmstrup og Bronzeald-
ervænget har kun få skridt fra afdel-
ingen til den dejlige natur på Holm-
strup Mark, der ligger som et grønt
bælte mellem Jernaldervej og Edwin
Rahrs Vej. Vi følger naturens gang i en
række artikler, og vil denne gang se
nærmere på bl.a. frøerne.

Tidligere forår
Det er ikke kun denne milde vinter,
som sætter gang i foråret tidligere end
førhen. Faktisk har de senere års kli-
maforandringer givet os flere ugers
sommerhalvår og lidt mindre vinter. 
Hvad der engang var en klassisk maj-
blomst, er nu næsten afblomstret i må-
neden, hvor bøgetræerne lige er
sprunget ud. Jeg tænker selvfølgelig på
den hvide anemone, som på Holm-
strup Mark er lettest at finde i Holm-

strupgård Skov, lige syd for Skjoldhøj
Skole. 
I denne lille skov var der allerede i april
vældig gang i de to råge-kolonier, hvor
de store, sorte fugle med det kraftige
næb kæmper i trætoppene. I Holm-
strupgård Dam så jeg første gang en
fiskehejre, og jeg har også set et par
skarver besøge Holmstrup Markdam.
Mere trofaste er blishøns og gråænder,

der har indtaget stort set alle søer og
damme, mens to par troldænder har
fundet vej til hhv. Spiralsøen og Holm-
strup Skovdam.

Grøn og butsnudet
I Danmark findes især brune frøer og
grøn frø, og af de brune frøer er det
især den butsnudede frø, som er
almindelig. Grøn og butsnudet frø lig-
ner hinanden, selvom den grønne frø
oftest er mest grøn, og med en længde
på 10-11 cm lidt større. 
Det kan være meget svært at se for-
skel, hvis du blot ser en enkelt frø. Selv
søskende-frøer kan se meget forskelli-
ge ud, og faktisk kan frøerne ændre
udsende fra dag til dag. At begge frø-
arter nogle gange lever i samme vand-
hul, gør det ikke lettere at skelne mel-
lem dem.

Find frøen
En stor forskel kan opleves her i
foråret, hvor den butsnudede frø alle-
rede i marts-april har gang i formerin-
gen, og hannerne kvækker lavt og
brummende i forårssolen. Den grønne
frø venter til vandet bliver varmere i
slutningen af maj, hvor der kvækkes
kraftigt og meget højlydt om aftenen
og natten.

De butsnudede frøer lægger æg det samme sted. Over to kvadratmeter af Hjortshøjgård Mosedam
blev dækket med æg i april.

Butsnudet frø nyder forårssolen i vandoverfladen
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Der er mange butsnudede frøer i
Hjortshøjgård Mosedam (se foto), men
de findes stort set i alle damme. Grøn
frø har beboerne i Holmstrup sikkert
hørt fra det lille vandhul i
skoven lige syd for afde-
lingen, og som jeg derfor
plejer at kalde Holmstrup
Frødam. Når der kvæk-
kes højest, kan det høres
helt op til en kilometer
væk.
Også grøn frø kan ses
eller i hvert fald høres fra
andre vandhuller, bl.a.
Grimhøj Sø.

Æg i tusindvis
Frøerne lever i og ved
damme og vandhuller
uden fisk, der ellers ville
spise de små haletudser
(skruptudsens haletudser
er giftige for fisk, og ses
derfor i flere/andre søer og damme).
Han-frøerne har overvintret ved at
grave sig ned i mudderet i dammen,
mens hunnerne som regel har boet
nær dammen i f.eks. træstubbe eller
mellem sten og blade. 
Frøer har en glat og næsten slimet
hud, som de kan optage ilt igennem –
altså delvis trække vejret gennem
huden.
Om foråret udvikler hannerne små
knopper med modhager på de forreste
fødder. De minder lidt om trædepuder

hos hunde og katte, men skal bruges
til at få et godt greb om en hun-frø, så
hannen kan holde fast, mens hunnen
lægger tusindvis af æg i vandet, og

hannen samtidig kan gyde sæd ud
over dem.
Den butsnudede frø lægger op til 4.000
æg i en geleklump, der kan ses flyden-
de i vandoverfladen nær andre æg-
klumper. Den grønne frø kan lægge op
til 10.000 æg, som dog hurtig synker til
bunds eller sætter sig fast på vand-
planter.

Forvandling
Frø-æg ses som en lille sort prik i en
gele-kugle. I løbet af få dage bliver den

sorte prik aflang og snart er der en lille
haletudse, der først spiser den omgi-
vende gele og derefter lever af planter.
Er der en af haletudserne som dør, bli-

ver den straks spist af de
andre.
Hurtigt får den lille halet-
udse både hale og små
udvendige gæller på hver
side af hovedet. Senere
kommer krop med bagben,
og de udvendige gæller
forsvinder. 
I løbet af nogle måneder er
dammen fyldt med små
frøer. Den butsnudede frø
har den nye generation
springende rundt fra om-
kring Sankt Hans, mens
den grønne frø først går på
land sidst på sommeren.

Fredet
Frøer er fredede. Det bety-

der, at det er forbudt at fange frøer, æg
og haletudser eller ødelægge de steder
hvor frøerne lever. Dog kan der til
undervisningsbrug indfanges nogle
haletudser, hvis de senere sættes ud i
den samme dam, som de blev taget fra.
Går du i skole, så henvend dig til din
biologilærer, og ellers kan du henven-
de dig til f.eks. Naturcenter Sølyst ved
Brabrand Sø. 
Du kan naturligvis også bare fange
frøer med et kamera. Eller blot tage på
tur med øjne og øre åbne.

Haletudserne udvikler sig hurtigt, og får små udvendige gæller på siden 
af hovedet (foto fra Grimhøj Markdam i april)

APRILSNAR
DER ER INGEN TIDLIGERE BOMBEMAND MED ET SKØNHEDSCENTER PÅ VEJ

af Ulrik Ricco Hansen (og Kirlu Nesnah)

Selvom det måske kunne lyde som en
god idé med et undersøisk skønheds-
center udbygget fra en kælder og ud i
Brabrand Sø, er det hele fiktion. 
Artiklen i sidste udgave af Skræp-
pebladet »Fra bombemand til skøn-
hedsekspert« er rent fup, eller rettere:
det er en aprilsnar.

I mange lande verden over er det en
tradition at lave sjov og fuppe andre

netop den 1. april. Skræppebladet del-
tager mere eller mindre i den medie-
mæssige del af løjerne omkring 1.
april. I år havde vi en lille artikel, der
forhåbentlig var sjov at læse, og som
næsten alle kunne gætte var en spøg
og altså en aprilsnar.

For god ordens skyld må vi nævne at
fotografiet ved aprilsnaren er blevet til
ved frivillig assistance ikke fra en selv-

mordsbomber i en kælderetage, men
derimod en arbejdsom og højt respek-
teret mellemleder i rengøringsbran-
chen. Han stillede godvilligt op som
fotomodel, er født og opvokset i Dan-
mark, og har boet få år i Brabrand
Boligforening. Han bor i dag på 1. sal i
en lejlighed i Holmstrup.

  Maj2007.qxd  29/04/07  19:12  Side 5



Husk at fortælle Skræppebladet om
lokale Sankt Hans-arrangementer.
Hvor og hvornår er der bål og båltale?
Hvem holder båltalen? Er der mulig-
hed for at købe forfriskninger og eller
noget at spise? Er der særlige tiltag for
børn, f.eks. snobrødsbagning?

Fortæl gerne, hvor man kan få mere at
vide, eller hvem man kan kontakte,
hvis man gerne vil hjælpe til ved plan-
lægning og afholdelse af arrangemen-
tet.

Send tekst og evt. et foto fra sidste år
til Skræppebadet, så vi har oplysnin-
gerne senest onsdag den 16. maj.
(Onsdag, fordi torsdag d. 17. maj er
Kristi Himmelfarts-dag).
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BANKOSPIL I LADEN
EN LILLE STEMINGSRAPPORT

PLANLÆG MIDSOMMEREN
ANNONCER SANKT HANS-FESTEN I SKRÆPPEBLADETS JUNI NUMMER

af Bent Jensen

Jeg var sammen med ca. 60 andre per-
soner til bankospil i Tousgårdladen
onsdag den 4 april; sendt derover af
Skræppebladets redaktion for at lodde
stemningen.
Jeg havde en snak med Kirsten Ja-
cobsen tidligere formand for afdeling 5
om hvorfor hun gik til bankospil, det
var på grund af den gode stemning og

det gode kammeratskab, og samtidig
en pause fra hendes arbejde i BOF,
som hun stadigvæk har en del at gøre
med, så det giver hende en fridag fra
arbejdet.
Tove fra Rosenhøj har gået til banko-
spil i 30 år, og hun kommer der, for
hun synes, at det er et lille hyggeligt
sted, som vi skal bevare, da der ikke er

ret mange af sådan nogle steder tilba-
ge, og samtidig er kammeratskaber en
god ting.
De andre, jeg snakkede med, havde
den samme holding til at komme der,
og så håber de selvfølgelig på, at de
vinder, og det samme gjorde jeg, men
jeg måtte gå med uforettet sag, men
jeg håber på bedre held næste gang.

11 GHETTO-MILLIONER MERE TIL GELLERUP
MEYERPROJEKTET UDBYGGES, EFTER AT DER ER KOMMET FLERE PENGE FRA LANDSBYGGEFONDEN

af Helle Hansen

Umiddelbart inden påskeferien fik
Gelleruparken at vide, at afdelingen vil
modtage yderligere 11 millioner kroner
i tilskud fra Landsbyggefonden, et be-
løb som skal lægges oven i de 10,5 mil-
lioner kroner, man allerede i efterået
fik forhåndstilsagn om fra den såkaldte
ghettopulje.
Afdelingsbestyrelsen sendte sidste
sommer en ønskeliste, der ud over en
fortsættelse af Vejledningscentret for
Unge og Forældre og det nye Meyer-
projekt også indeholdt ønsker om et
stort aktivitetshus, et forsamlingshus,
en belyst grusfodboldbane og en over-
dækning af tennisbanerne, som skal
bruges som multiaktivitetsbaner. Men
pengene fra Landsbyggefonden må

ikke bruges til mursten, så afdelings-
bestyrelsen er nu i gang med at udvide
planerne om Meyer-projektet, som
man i første omgang troede skulle
gennemføres inden for rammen af de
10,5 millioner kroner.
En udvidelese af Meyerprojektet vil
kunne betyde, at der skal ansættes be-
tydelig flere end de ca. 21, man allere-
de er nået frem til i den første bereg-
ning, som dækker både Gellerup og
Toveshøj. Der kan derudover også bli-
ve tale om en udvidelse af de opgaver
og det tidsrum, som beboerne ville
kunne møde Meyerne i, forstået sådan,
at der vil være mulighed for, at flere
Meyer også skal på arbejde i aftenti-
merne.

Det er planen, at de mennesker, der
skal ansætte i Meyerprojektet, skal væ-
re berettiget til fleksjob, og det er klart
et ønske fra afdelingsbestyrelsen side,
at der i ansættelsesfasen lægges vægt
på, at de folk, der søger et job som
Meyer, har tilknytning til Gellerup-
eller Toveshøj-området.
Den endelige ansøgning til Landsbyg-
gefonden med beskrivelsen af Vejled-
ningscentret og Meyerprojektet skal
afleveres den 30. juni 2007. Svaret på
ansøgningen kan forventes i løbet af
september/oktober - og hvis det som
forventet bliver positivt, så vil boligfor-
eningen kunne gå i gang med at an-
sætte de mange nye Meyere i løbet af
det sene efterår 2007. 
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FORTSAT VANDRING PÅ EKLIPTIKA
NÆSTE STJERNEBILLEDE PÅ DYREKREDSEN FORESTILLER EN KVINDE 

Sidste nyt om planeter uden for vort solsystem

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

Forskere mener nu, at have sporet
vand på en planet i et andet solsystem.
Forekomst af flydende vand er en for-
udsætning for alt liv, men der dog
næppe liv, som vi kender det på denne
planet. Det er en stor gasplanet, der
minder meget om vort solsystems Plu-
to, men den er meget tæt på sin stjer-
ne, så der er uhyre varmt, så vandet
fordamper med det samme.

Der er også forskere, der mener at
have udviklet en teknik, så det er
muligt at fotografere de såkaldte
exoplaneter dvs. planeter i andre sol-
systemer.

Stjernebilledet Løven, der blev fortalt
om sidste gang, hører til den del af
Dyrekredsen, der kan ses en forårsaf-
ten. For tiden kan man et stykke til
højre for Løvens forkrop se planeten
Saturn, og den vil befinde sig i dette
stjernebillede resten af året. Et stykke
til venstre for Løven findes det næste
stjernebillede på Dyrekredsen, som
hedder Jomfruen eller Virgo. Det er et
af de stjernebilleder, der har fået tildelt
størst areal, men bortset fra den meget
klare stjerne Spica, er det ikke særligt
iøjnefaldende. Det kan findes på to
måder. Enten ved at lade blikket glide
til venstre fra Løven, indtil det møder
Spica, eller ved at forestille sig, at en
buet linie fortsætter fra Store Bjørns
stjært ned gennem den klare stjerne
Arcturus i stjernebilledet Hyrden eller
Bjørnedræberen og derfra videre til
Spica. Siden Oldtiden har stjernebille-
det Jomfruen været identificeret med
en kvinde. Den kunne være frugtbar-
hedsgudinde eller Demeter, romernes
gudinde for høsten. Som regel afbildes
hun med vinger og har enten et hve-
deaks i hånden, som udgøres af Spica,
eller også holder hun en skålvægt.
Denne skålvægt er det næste stjerne-
billede på Dyrekredsen, som netop
hedder Vægten.

Spica
Den hvide eller blåhvide stjerne Spica
er nummer 16 på listen over de mest

lysstærke stjerner på himmelen, men i
virkeligheden lyser den mere end
2.000 gange så kraftigt som vores Sol.
Den ses bare ikke tydeligere, da den er
260 lysår borte.

Virgohoben 
For brugere af astronomiske kikkerter
er det mest interessante ved Jomfruen

den såkaldte Virgohob, der ligger skråt
til højre over stjernebilledet. Den inde-
holder mere end 13.000 galakser lige-
som vores Mælkevej. Tilsyneladende er
de mange galakser knyttet sammen
ved hjælp af tyngdekraften. En af de
største galakser, der kendes, findes i
systemet.

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

  Maj2007.qxd  29/04/07  19:12  Side 7



8
SKRÆPPEBLADET MAJ 2007

GANG I GELLERUP PÅ RETTE VEJ
100.000 KRONER FRA ÅRHUS KOMMUNE TIL AT STYRKE MEDBORGERSKABSFØLELSEN 

I ÅRHUS VIA KULTUR- OG MUSIKFESTIVALEN GANG I GELLERUP

af Helle Hansen

Torsdag den 12. april fik Gang i Geller-
up svar på festivalens første ansøgning.
Og det var heldigvis et positivt svar:
100.000 kroner fra Århus Kommunes
»Rammen til mindre initiativer«. I tils-
agnet står: »… at projektet vurderes at
kunne medvirke til at styrke sammen-
hængskraften og medborg-
erskabsfølelsen i Århus, ligesom pro-
jektet vurderes at styrke samarbejdsre-
lationerne på organisatoriske tiltag i
Gellerup...« 
Det betyder, at der nu er lidt penge at
begynde at lege med for initiativtager-
ne bag Gang i Gellerup, som i arbejds-
gruppen repræsenterer en lang række
institutioner, foreninger og aktive be-
boere fra lokalområder, der alle ønsker,
at der skal ske noget ekstraordinært
festligt i Gellerup og Toveshøj to uger
midt i juni.
»Og så venter vi også snart svar fra
Integrationsministeriet på vores store
ansøgning på en kvart million kroner«,
fortæller Ann Katrin Dybdahl, der som
naboskaber skal forsøge at holde styr
på alle de ideer, som hele tiden bobler
frem blandt de aktive bag festivalen.

Integrationsministeriet har lovet at
svare sidst i april.
»Når vi har fået svar derfra, så ved vi
mere præcist, hvad vi har at gøre med,
så drømmen om at se Outlandish på
den store scene midt i Gellerupparken,
den lever i høj grad endnu«, fastslår
Ann Katrin Dybdahl.

Dialogdag og idrætsdag for
mor og barn 
Der er dukket endnu par ting på akti-
vitetskalenderen, som dækker alle de
arrangementer i lokalområdet, der er
en del af kultur- og musikfestivalen. 
Gellerup Fællesråd har meldt ind, at
projektet »8220 Naboskab giver kend-
skab« holder sin afsluttende store dia-
logdag lørdag den 16. juni. Her vil
vinderne af dialogprojektets store pris-
konkurrence om naboskab blive
offentliggjort, og der vil i løbet af
dagen blive snakket på kryds og tværs
mellem de to bydele – Gellerup og Gl.
Brabrand - der deler postnummeret
8220.
En gruppe kvinder fra initiativet
»Mødet for mødre« står bag en stor

idrætsdag for kvinder med deres børn,
som forventes at komme til at foregå i
GLOBUS1 lørdag den 9. juni. Det er
kvinder med arabisk, kurdisk og soma-
lisk baggrund, der står bag idrætsiniti-
ativet, som, de håber, vil kunne blive
en tilbagevendende aktivitet for mødre
med børn i Gellerupområdet.

Søger fortsat frivillige
Har du lyst til at være med til at arran-
gere Gang i Gellerup – eller måske væ-
re frivillig under festivalen eller noget
helt tredje, så kan du læse nærmere
om de mange arbejdsgrupper på festi-
valens hjemmeside

www.gangigellerup.dk
hvor der også er mulighed for at melde
sig som frivillig i de forskellige arbejds-
grupper. Eller du kan kontakte nabos-
kaber Ann Katrinn via telefon 4088
4914 eller e-post:

gangigellerup@gmail.com

FORENINGER KAN LEJE BODER PÅ GANG I GELLERUP FESTIVALEN

GiG-arrangørerne søger  lokalforeninger til at stå for salg til publikum

Ved de tre afsluttende koncertdage på Gang i Gellerup Festvalen den 21.-23. juni på den store boldbane midt i Gelle-
rup får lokale foreninger og aktiviteter mulighed for at leje boder, hvor de kan sælge mad og drikke.
Baggrunden er, at festivalen ønsker, at foreningerne skal være med til at skabe en god stemning på pladsen. Samtidig
kan det være en god mulighed for foreningen til at profilere sig, hverve nye medlemmer og samtidig tjene penge til
foreningskassen.

For at få lov at få sig en bod er der en række krav, som foreningen skal opfylde, og der skal underskrives en kontrakt
med Gang i Gellerup. En bod/stadeplads koster fra 50 kr. til 2.000 kr. for alle tre dage, afhængigt af, hvad boden inde-
holder.

Interesserede kan høre nærmere hos naboskaber Ann Katrin 86251016 eller e-post gangigellerup@gmail.com
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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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DIALOG, NABOSKAB OG MASSER MUSIK OG KULTUR
GELLERUP FÆLLESRÅD HAR OPLEVET ET ÅR MED MASSER AF AKTIVITET OG UDFORDRINGER

af Sebastian Adorján Dyhr

Et kig ned over Gellerup Fællesråds
årskalender afslører, at det forgangne
år har været godt fyldt op med aktivi-
teter, hvor det lokale fællesråd har haft
en finger med i spillet.
Gellerup Kulturdag, borgerinddragel-
seskurser, bygade-projekt, sherif-kam-
pagne, musikfestivalen »Gang i Gel-
lerup« og ikke mindst dialogprojektet
»8220 Naboskab giver kendskab« er
overskrifter på nogle af de ting, som
fællesrådet er – eller har været – aktiv i
det seneste år.
På sidste års generalforsamling i Gel-
lerup Fællesråd blev der valgt en
fuldtallig bestyrelse på syv personer
med to aktive suppleanter efter et par
år, hvor det havde været svært at holde
sammen på bestyrelsen. Og den nye
fællesrådsbestyrelsen er gået til opga-
verne med stor energi. 

Dialogdag i 8220
Ikke mindst i forbindelse med Inte-
grationsministeriets Dialogpulje, som
blev oprettet oven på Mohammed-kri-
sen. Gellerup Fællesråd opfandt »8220
Naboskab giver kendskab« og invitere-
de Brabrand Fællesråd med i projektet,
som har været i gang siden efteråret
2006. Med udgangen af juni slutter
projeket efter afholdelsen af en stor
dialogdag lørdag den 16. juni, men det
forventes, at flere af de mange gode
idéer og tanker fortsætter og forankres
i andre regi i både Gellerup og Gl.
Brabrand.     

100.000 kr. fra Århus Kommu-
ne
Lige for tiden er fællesrådet en af
aktørerne bag sommerens store musik-
og kulturfestival »Gang i Gellerup«,
som kommer til at foregå i uge 24 og
25 i juni både i Gellerup og på Toves-
høj. Her er drømmen, at Outlandish
skal komme og spille neden for kælke-
bakken midt i Gellerup. 
Gellerup Fælleråd har som ansøger på
vegne af festivalen netop fået tilsagn
om støtte på 100.000 kroner fra Århus
Kommune, mens der stadig ventes på
svar på en ansøgning, der er sendt til
Integrationsministeriet. 

Generalforsamling 24. maj
Torsdag den 24. maj holder Gellerup
Fællesråd sin ordinære generalforsam-

ling, hvor der skal holdes status over
det seneste års opgaver og udfordring-
er. Mange ting er foregået, men der
ligger fortsat store opgaver, som fæl-
lesrådet kan være med til at hjælpe
med at løse. Med udgangen af 2007
afsluttes Urbanprogrammet, og endnu
er der ikke fastlagt, hvad der skal følge
efter. Gellerup Fællesråd følger tæt
udviklingen sammen med Brabrand,
Herredsvang og Hasle Fællesråd.
Så der bliver nok at gribe i og tage fat
på for den nye fællesrådsbestyrelse. 
Gellerup Fællesråd har lavet en fælles-
rådspjece for året 2006/2007, der kan
hentes på Gellerup Bibliotek eller
rekvireres hos fællesrådsformand Helle
Hansen – tlf. 4071 8675 eller e-post:
hellehm@gmail.com.

GELLERUP FÆLLESRÅD 
HOLDER GENERALFORSAMLING

Torsdag den 24. maj 2007 klokken 19.00 i GLOBUS1 - Gudrunsvej 3A

Dagsorden ifølge vedtægterne

Kontingent: 
Personligt medlemskab 50 kroner

Forening, institution, virksomhed 300 kroner

Vil du meldes ind – så kontakt
Kasserer 

Conny Jepsen 
tlf. 86257680

Karensvej 29, st. tv. , 8220 Brabrand
morconny@stofanet.dk
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10.000 KRONER FOR IDEER 
OM GODT NABOSKAB I 8220 BRABRAND
DIALOGPROJEKTET »8220 NABOSKAB GIVER KENDSKAB« HAR UDSKREVET 

EN PRISKONKURRENCE OM ET BEDRE BRABRAND

Under overskriften »Bedre dialog –
bedre naboskab – bedre Brabrand« har
dialogprojektet »8220 Naboskab giver
kendskab« udskrevet en priskonkur-
rence om godt naboskab.
Det bedste forslag om godt naboskab
honoreres med en pris på 10.000 kro-
ner i voksenkategorien, 5.000 kroner til
unge- og 2.500 i børnekategorien.
Opgaven lyder: Hvordan kan vi via
langsigtet og fremadrettet dialog skabe
et bedre naboskab og større kendskab
mellem de to bydele – Gellerup og Gl.
Brabrand – der deler postnummer
8220.
Opgaven kan besvares i tekst, i bille-
der, på film – eller i en kombination af
disse.
Priskonkurrencen løber i en måned –
sidste frist for at aflevere er den 15.
maj kl. 24.00. Derefter vil en otte mand
stor dommerkomite læse alle forslage-
ne igennem og derefter kåre vinderne i
de tre kategorier. 

Dialogdag under 
Gellerup Festival
Vinderne af priskonkurrencen offent-
liggøres på en stor dialogdag, som
finder sted lørdag den 16. juni midt
under Gang i Gellerup Festivalen. Dia-
logdagen er samtidig afslutningen på
dialogprojektet »8220 Naboskab giver
kendskab«, men det betyder ikke, at al
kontakt mellem de to bydele nu stop-

per. Tværtimod er der allerede sat ini-
tiativer i gang for at fortsætte dialogen
i forbindelse med Brabrand Kulturuge i
uge 34, der får overskriften Naboskab.
Her snakkes både at arrangere en fæl-
les fotomaraton og en walk’and’talk-
march ved Brabrand Sø for borgerne i
de to bydele.

Dialog i øjenhøjde
Det er de to fællesråd i Gellerup og
Brabrand, der har ønsket at være med
til at ændre på den verden, der er til
forskel mellem parcelhuskvarterene i
Brabrand og betonblokkene i Gellerup.
Og det har de siden eftersommeren
2006 med støtte fra Integrationsmini-
steriets dialogpulje forsøgt at gøre ved
at starte en dialog på borgernes egen
hjemmebane. 
Ad to omgange har aktive borgere fra
de to bydele været rundt og ringe på
dørklokker, og så er snakken ellers
gået på dørmåtten eller hen over en
kop kaffe ved køkkenbordet, og der er
blevet indsamlet rigtig mange gode
idéer til en dialog. 
En af de idéer har været at holde den
priskonkurrence, som netop er udskre-
vet.
»Det har været en spændende og ider-
ig proces«, fortæller projektleder Han-
ne Marklund, der sammen med pro-
jektets priskomité netop har lagt sidste

hånd på rammer, krav og konditioner
for priskonkurrencen.
Projektet har som et af sine mål at
gennemføre den afsluttende dialogdag
i bydelen. 
»Vi syntes, at netop en priskonkurren-
ce med fokus på både dialog og nabos-
kab vil være en fin måde at binde trå-
dene sammen på. Dels offentliggøres
vinderne på Dialogdagen, som er pro-
gramsat til den 16. juni. Men nok så
vigtigt, så skal de emner og problem-
stillinger, som findes i vindeforslagene
også danne baggrund for noget dagens
dialog og diskussioner,« siger Hanne
Marklund.

Læs mere om priskonkurrence på
www.8220nabo.dk

Yderligere oplysninger: Projektleder
Hanne Marklund. Telefon: 2212 6243 
E-post: hm@8220nabo.dk
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GAMMEL KENDING I SPIDSEN
FOR UNGEINDSATSEN I GELLERUP

ANDERS GLAHN TAGER GELLERUP OG TOVESHØJS UNGE UNDER SINE VINGER

af Helle Hansen

Det var heldigvis ikke en aprilsnar, da
Anders Glahn, leder af Klubberne i
Gellerup gennem de seneste fire år,
den 1. april blev ansat som ny Fritids-
og Ungdomsskoleder for Gellerup og
Toveshøj – en nyoprettet stilling i for-
bindelse med hele omstruktureringen i
den nye store Børne- og Ungeforvalt-
ning.
Som leder af junior- og ungdomsklub-
ben midt i Gellerup har Anders Glahn
gennem de sidste mange år været med
til at sætte mange fingeraftryk på de
indsatser og aktiviteter, som foregår i
lokalområdet. Nærmest som en ildsjæl
stiller han op til både dette og hint, når
lokalområdet beder ham om det – og

selv om han bor i Gammel Åby tæt på
sin elskede Brabrand Sø, hvor han kig-
ger på fugle, så er han nærmest
næsten »en af os« i Gellerup.
Torsdag den 12. april blev der i klub-
ben på Dortesvej holdt en uformel til-
trædelsesreception for Anders Glahn,
hvor rigtig mange kiggede forbi for at
ønske til lykke med den nye udfor-
dring, som betyder, at Anders Glahn
trygt overlader tøjlerne til KiG til sin
tidligere souschef Mohammed Ibra-
him. 
I den første tid vil Anders Glahn fortsat
være at finde på sin pind i det røde hus
midt i Gellerup. Hvorfra han fremover
skal styre indsatserne for Gellerup og

Toveshøjs unge, vides endnu ikke, men
der ingen tvivl om, at der i de kom-
mende år kommer til at ske en lang
række tiltag og forhåbentlig også for-
bedringer inden for ungeindsatsen i
Gellerup og omegn - det garanterer
Anders.
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UTROSKAB OG EVIG KÆRLIGHED 
OM TRISTAN OG ISOLDE EFTER JOSEPH BÉDIERS GENDIGTNING 

Af Bo Nake 

Kærligheden kan være så ubetinget, at
de elskende både vil trodse samfun-
dets vigtigste regler og selv gå under i
forsøget på at skabe deres eget paradis.
Alligevel vil de for deres omgivelser
måske fremstå som et ideelt par, der
har virkeliggjort det, som andre kun
tør drømme om. En fortælling om
sådan et par vil på den ene side være
letfattelig og lysende for tilhørerne,
fordi alle vil kunne genkende sig selv i
hovedpersonerne. Men på den anden
side medfører de to elskendes oprør et
så drastisk brud med alle idéer om ret
og rimelighed, at vi aldrig bli-
ver færdige med den fortæl-
ling. Historien om Tristan og
Isolde har siden middelalderen
og til i dag fascineret euro-
pæiske digtere og kunstnere,
og hele biblioteker af lærde
kommentarer har næppe gjort
den mindre uudgrundelig. 

Bedrageriet og drikken
Kong Mark af Cornwall har
sendt sin nevø og bedste rid-
der, Tristan, til Irland for at fin-
de sig en dronning. Her vinder
Tristan Isoldes hånd ved at
nedlægge en drage, men til
hendes vrede og skam er det
ikke for sig selv, han bejler,
men Cornwalls konge. Tristan
har ført Isolde bag lyset for at
kunne tjene sin konge mere
trofast. Med på rejsen over
havet har de en magisk
elskovsdrik, som vil gøre
båndet mellem dem, der drik-
ker af den, ubrydeligt i livet og
i døden. Drikken er tiltænkt Isolde og
kong Mark, men ved et tilfælde bliver
det Tristan og Isolde, der deler den. I
samme øjeblik, som hun har drukket af
elskovsdrikken, forstår Isolde, at hun
vil blive sin kommende mand utro, og
Tristan forudser, at han vil svigte sin
konge. Men tiltrækningen er stærkere
end al forudviden, og inden de kom-
mer frem til Cornwall, har de givet sig
hen til kærligheden. 

Flugten
Kong Mark nærer så stor tillid til Tris-
tan og elsker Isolde så meget, at han
ikke aner uråd. Det elskende par kan i
hemmelighed dyrke hinanden, men de
har også fjender. Fire misundelige
adelsmænd har i ledtog med en ond
dværg held til at vække kongens mis-
tanke, selv om det kun er modvilligt, at
han indser dronningens og Tristans
svigt. Men de elskende må flygte fra
slottet og friste livet dybt inde i en
skov. En from eneboer i skoven opfor-
drer dem til at opgive deres umulige

kærlighed. For selv om de ikke kan
rive sig løs fra hinanden, erfarer de
også, at deres lidenskab fører stor sorg
med sig.

Himlens dom
Endelig beslutter Tristan sig for at føre
Isolde tilbage til kongen for derefter
selv at søge udenlands. Men inden
kongen tager Isolde tilbage, skal hun
også have mulighed for at rense sig for

onde menneskers beskyldning om en
forbudt kærlighed. Hun skal bestå jer-
nprøven, som er at bære et stykke glø-
dende jern uden at blive brændt efter
at have aflagt en højtidelig ed på sin
uskyld. Tristan har fulgt Isolde forklædt
som pilgrim, og for synet af alle har
han båret hende over et vandløb, uden
at andre end hun har genkendt ham.
Men nu kan Isolde aflægge ed på, at
ingen andre end kongen og pilgrim-
men nogensinde har holdt hende i
deres arme. Så da hun et øjeblik efter
består jernprøven, har Isolde Himlen

til vidne på sin uskyld. 

Kærlighed efter døden
Skønt de to må skilles, glem-
mer de aldrig hinanden. Tris-
tan udmærker sig som ridder
i fremmede lande og gifter sig
til sidst med en anden Isolde,
Isolde med de Hvide Hænder.
Men han fuldbyrder ikke æg-
teskabet. Således fører Tri-
stans trofasthed over for den
Isolde, han først elskede, sta-
dig ulykke med sig. På sit
dødsleje ønsker Tristan at se
Isolde fra Cornwall endnu
engang. Tristan aftaler med
sendebudet, at hvis Isolde vil
se ham en sidste gang, skal
det skib, hun er med, bære
hvide sejl, hvis ikke, sorte. Da
skibet dukker op i horisonten,
er sejlene hvide. Men den
forsmåede Isolde med de
Hvide Hænder fortæller sin
mand, at sejlene er sorte. Da
Isolde endelig ser Tristan

igen, er han død. Hun lægger sig ved
sin døde elskers side, og sover ind. Det
sidste, vi hører, er, at der fra det grav-
mæle, kong Mark giver dem, skyder to
træer. 

  Maj2007.qxd  29/04/07  19:12  Side 12



13
SKRÆPPEBLADET MAJ 2007

BREDE CYKELDÆK OMKRING GRIMHØJ
ÅRLIGT CYKELLØB FOR MOUNTAINBIKES I NATUREN PÅ HOLMSTRUP MARK

tekst og foto: Ulrik Ricco Hansen 

Søndag den 16. april afholdt 1900MTB
for tredje år i træk det årlige cykelløb
for mountainbikes i naturen på Hol-
mstrup Mark. Området blev hyldet ind
i kulørte plasticstrimler, som markere-
de rutenm der gik over Grimhøj, gen-
nem skov og langs kolonihaver og
søer.
»Området er et godt terræn at køre i.
Der er bakker, stier og et varieret und-
erlag, så det bliver nærmest sprintag-
tigt at køre på,« fortæller formanden
Bent Bilstrup, da Skræppebladets ud-
sendte opsøger ham ved Grimhøj Mo-
tocrossklub, der var start-sted for løbet.

Officielt løb
Der var 55 deltagere og cirka 60 tilsku-
ere til cykelløbet – et DCU XC løb, som
er et A-løb under Danmarks Cykle
Union, og en del af den såkaldte Post
cup. Det er Post Danmark, der som
sponsor lægger navn til, ligesom til det
mere kendte cykelløb, Post Danmark
Rundt.

Om formiddagen kørte børn og unge,
mens eftermiddagens løb var for »de
store drenge«. Der blev kørt mellem to
og syv omgange, der hver tog 15-30
minutter.
»I dagens løb deltog både børn og
unge, men også eliten, med deltagere
fra bl.a. København, Varde, Aalborg og
Odense,« fortæller Bent og tilføjer at
»vinderen af Post cuppen kan køre
hjem med både præstige og penge-
præmie.«

24 timer med Tom Kristensen
Årets andet store arrangement i 1900
MTB ligger senere på sommeren, hvor
der køres 24 timer i træk. »Sidste år
deltog bl.a. racerkøreren Tom Kristen-
sen, som også deltager i andre af akti-
viteterne i afdelingen,« fortæller Bent
og fortsætter med beretning om nogle
af udfordringerne ved at køre et helt
døgn i træk:
»Løbet blev til rent Georg Gearløs, for
der blev jo også kørt om natten og del-
tagerne skulle selv sørge for lys på cyk-
len. Og så skal de holde sig vågne hele
natten, ligesom grandprix på Le Man.«
I år afholdes arrangementet, Cube
Bikes 24 hour MTB, den 25. - 26.
august i Wilhelmsborg Skoven.

Torsdage i bjergene
På Ellekærskolen har 1900MTB startet
en ungdomsafdeling hvor hjelme, cyk-
ler mv. udlånes. Det er et projekt, der
er sat i gang ved hjælp af midler fra
Urbanprogrammet, og som ser ud til at
blive et permanent tilbud.
Det er aktiviteter for de syv til 16-årige,
og der samarbejdes med SFO og Na-
turforvaltningen, der har givet tilladel-
se til, at der køres i Hasle Bakker.
»Her handler om aktiv leg på cykel,
altså børnetræning. Det er for alle og
mest for sjov,« stråler den glade for-
mand for 1900MTB. 
Idrætsforeningen Århus 1900 har cirka
25.000 aktive fordelt på mange forskel-
lige sportsgrene; fra petanque og her-
regymnastik over beach volley og ska-
ter hockey til orienteringsløb og

mountainbike. Indtil videre er der 60 i
ungdomsafdelingen.

Prøv selv
Vil du selv prøve, hvordan det er et
køre i bakker, kan du bare cykle ud i
det grønne, blot du bliver på stierne og
tager hensyn til de gående.
»Når der afholdes løb, indhenter
Århus 1900MTB tilladelse fra Århus
Kommunes Naturforvaltning, for vi
lægger jo beslag på hele området, siger
Bent, der også oplyser, at der i løbet af
året køres flere løb i den såkaldte
Ghost Cup, hvor medlemmer i flere
jyske klubber dyster, og hvor andre
(ikke-medlemmer) også har mulighed
for at deltage.

Læs mere om mountainbike i
Århus 1900MTB på hjemmesiden:

http://www.1900mtb.dk

Træning i Hasle Bakker for unge 
hver torsdag kl. 17 - 18.30.
Mødes ved Ellekærskolen, hvor
der kan lånes cykler og udstyr.

Det kræver en kraftig cykel at komme hurtigt
rundt i det vekslende naturområde.

Formanden for 1900MTB, Bent Bilstrup, 
sætter pris på det bakkede terræn ved Grimhøj.
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IDÉ-KIOSK OM GELLERUP BYGADE
I ET BEDUINTELT SKAL IDÉER OM FREMTIDENS STRØGGADE DEBATTERES AF BORGERE, 

ARKITEKTER OG ANDRE INTERESSEREDE  

af Helle Hansen

foto: Birthe Havmøller

I løbet af maj måned inviteres beboere,
lokale medarbejdere, arkitekter, by-
planlæggere, kulturpersonligheder og
politikere til at diskutere drømme og
visioner om en kommende bygade
gennem Gellerup fra Bazar Vest til City
Vest.
Idéudvekslingen kommer til at foregå i
en Idé-kiosk, der rent fysisk er et be-
duintelt, hvor folk kan blive nysgerrige
og komme »indenfor« og diskutere.
Idé-kiosken skal både være med til at
få ønsker og idéer fra områdets egne
beboere frem, samtidig med at der
skabes opmærksomhed og engage-
ment i omverdenen. Alt sammen med

det formål at der skabes et bredt ejer-
skab og engagement omkring udvik-
lingen af Gellerup fra at være en
udhængt ghetto til at blive en attraktiv
bydel – et attraktiv oplevelsessted, alle
har lyst til at besøge, fordi der er
mulighed for oplevelser og indtryk, der
kan berige og inspirere enhver, der er
åben over for den mangfoldige verden,
vi lever i.
Idé-kiosken vil også blive brugt til for-
tælle og informere om den helheds-
plan for Gellerup-området, som er ved
at blive lavet, og som skal ud i offentlig
høring i maj.

Mobilt beduintelt
Der bliver tale om en mobil »idé-kio-
sk«, der afhængig af lokale aktiviteter i
området kan flyttes til steder, hvor
mennesker mødes. Idé-kiosken vil
have åbent ca. 3 timer pr. dag, men vil
have særlige åbningstider ved lokale
aktiviteter. 
Idé-kiosken får base i bibliotekets for-
hal, men den kan også placeres rundt
omkring, måske i GLOBUS1, City
Vest, Bazar Vest, Rådhushallen eller på
steder, hvor der er særlige aktiviteter
eller begivenheder.
Inde i beduintelte vil det være billeds-
hows, der viser mulige tiltag på gåga-
den, som for eksempel en spansk trap-
pe, et nybyggeri med butikker, ombyg-
ninger blokke og så videre.

Det er projektet »Kommunikation og
fælles ansvar i Gellerup«, der står bag
Idé-Kiosken. 
Gennem projektet skal idéerne om
Bygaden formidles samtidig med, at
der informeres om de forhold, der har
betydning for, om projekter får succes.
Det handler om at kende samspillet
mellem aktørerne, få kendskab til
beslutningsgange i et demokratisk
samfund og vigtigst af alt, at man er
bevidst om måden, man kommunike-
rer på. 

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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KLUMME-SKRIBENTER SØGES
SKRIV I SKRÆPPEBLADET OM ALT DET, DU HAR EN FINURLIG MENING OM

af Ulrik Ricco Hansen/ Skræppebladets redaktion

Har du en mening om mangt og
meget? Kan du lide at udtrykke dig, og
læser du ofte debatindlæg, leder-artik-
ler eller bagsiden på avisen? Har du
sans for det nære og detaljen såvel
som de store linjer?
Så er du nok en af de dem vi leder
efter til at skrive en klumme i
Skræppebladet.

Hvis du kan fundere eller
brokke dig kort, kontant og
gerne gøre det, så vi andre får
et smil på læben, er du en
favorit til deltager i den nye,
lille gruppe af klummeskri-
benter som Skræppebladet
gerne vil have sat i gang. Vi
forestiller os at hver skribent
leverer en klumme 2-4 gange
om året afhængig af grup-
pens størrelse og deltagernes
lyst til at skrive. Gruppen skal
bestå af 2-5 personer, der
efter nærmere aftale skiftes til
at skrive klummen.

Hvad er en klumme
Ifølge Nudansk Ordbog er en
klumme »en fast kommentar-
rubrik i en avis«. Det er med
andre ord en lille tekst, hvor
der er plads til subjektive
kommentarer, men i den mere løse
eller mindre alvorlige genre. 
I Skræppebladet har vi en Leder (side
2) som typisk forholder sig til beboer-
demokrati, aktuelle begivenheder og
det at bo i Brabrand boligforening.
Derudover har vi Kommentaren, hvor
en eller flere i boligforeningens besty-
relse eller andre folkevalgte eller evt.
ansatte ytrer sig om boligpolitik, øko-
nomi og andre mere overordnede
betragtninger. 
Vi mangler en klumme, hvor hverdag-
ens indtryk og overvejelser får en
kærlig overhaling. Hvor der er plads til
finurlige og uhøjtidelige forslag. Og
hvor der er plads mellem linjerne og et
skævt smil over det sidste punktum.

Hvad er en klumme ikke
I klummen er der ikke plads til læser-
breve eller læserbrevslignende tekster
(de har stadig sin plads blandt andre
læserbreve).
Klummen er ikke stedet, hvor der kan
stilles alvorlige spørgsmål til navngivne

personer eller institutioner. Der er hel-
ler ikke plads til dybe historier og per-
sonlige tragedier (også her henvises til
andre sider i Skræppebladet og til
redaktionen).
Selvom klummen gerne må være
munter, er det ikke holdeplads for vits-
samling eller manuskript fra en stand-
up-komiker. Og selvom der gerne må
være lidt filosofiske betragtninger, er
der ikke her Søren Kierkegaard skal
diskuteres. 
Teksten skal være letlæst og lettilgæn-
gelig. Den skal kunne læses af alle, og
det må ikke være alt for tydelig, om du
som skribent er ung eller gammel. Let,
jævn og munter er kodeord for skrive-
stilen.

Dine første klummer
Som klummeskribent får du støtte og
vejleding. Du kan altid rådføre dig med
resten af redaktionen om stil og ind-
hold.
Når din klumme er færdig, bliver den
behandlet som andre indlæg fra redak-

tionen: Redaktøren har ret til
at ændre og slette, der bliver
læst korrektur, og der bliver
bestilt en illustration fra
Skræppebladets fotograf eller
tegner.
Du får status som frivillig i
Skræppebladets redaktion
(med mindre du allerede er til-
knyttet Skræppebladet på
anden vis). Dette betyder, at
du kan deltage i redak-
tionsmøder, modtager ind-
kaldelser og referater med
evalueringer af det seneste nr.
og sidst men ikke mindst får
mulighed for at møde en mas-
se andre med interesse for at
skrive og producere et beboer-
blad i et semiprofessionelt
medie-miljø.

Velkommen ombord
Du får samme løn som den
øvrige redaktions medlemmer,
der arbejder frivilligt og uløn-

net. Dvs. ingen løn. Men du får adgang
til Skræppebladets faciliteter med
computere, internet, telefon, mødelo-
kaler mv. Ligesom du kan få bevilget
relevante udgifter efter nærmere aftale.
Hvis du har lyst til at skrive, så kontakt
straks redaktionen. Du kan også ind-
sende en mere eller mindre færdig
klumme som »ansøgning«, hvis du vil
have lidt feedback, inden vi mødes,
eller du kan aftale at mødes med den
øvrige redaktion på et redaktionsmø-
de.
Se kolofonen side 2 eller hjemmesiden
www.skraeppebladet.dk for yderligere
information. Vi ser frem til at høre fra
dig.
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RETTE VEJ ELLER RABLE RABLE
HVAD VI ER KONFRONTERET MED, NÅR VI IKKE LÆNGERE ER BØRN OG IKKE VIL VÆRE BARNAGTIGE

af Herman Nielsen

Naturforholdene, der virker så magt-
fulde og selvfølgelige, er virkelig magt-
fulde, men ikke mere selvfølgelige.
Godt 100 års intensive brug af fossile
brændstoffer og en lang række foran-
dringer af det traditionelle menneske-
liv i forlængelse heraf har medført så
omfattende ændringer af livsbetingel-
serne, at endog den almindelige gene-
rationsfølge er problematiseret. Vi le-
ver, som det hedder i FN-sprog, ikke
bæredygtigt, men berøver dagens fatti-
ge deres livsmuligheder og samtidig
vore børns og børnebørns. Den aktuel-
le medierumlem om omfattende kli-
maændringer er blot ét af udtrykkene
for laden stå til (bortset fra snak, altså)
over for FN´s to miljøkonferencer, hvor
den sidste i Rio i 1992 endda forløb
under mottoet »sidste chance for klo-
den«. Den almene situation karakteri-
seres derfor bedre ved udtrykket selv-
morderparty end ved foreningen af
fornuftige selvbevarere, som den tyske
filosof Peter Sloterdejk så prægnant
har udtrykt det.

De fattige til fadet
Denne verdens fattige milliarder skal
ikke bare til madtruget men rigtig ind i
varmen med omfattende livsmulighe-
der, sådan som vi selv har haft det. De
skal ikke bare slides op i et ræs på usle
vilkår med vores udflyttede industri-
produktion. Som projekt kan det la´ sig
gøre i forlængelse af vores forståelse af,
at deres voldsomt forbedrede livsmu-
ligheder er forudsætningen for vores
fortsatte, idet det dog netop ikke kan
blive med vores gigantiske og ødsle
energi- og materialeforbrug. Det ville
som bekendt kræve flere jordkloder!
Derfor er den mulige omlægning hos
os til stadig samme komfort men med
stærkt reduceret energi- og materiale-
forbrug (reelt faktor 10 i løbet af et par
generationer) en nødvendig vejviser
for de fattiges selvfølgelige aspiratio-
ner.
Det er selvmorderisk dumhed og
mangel på kultur hos os at ville (prøve

at) opretholde vores 15 gange så høje
leveniveaum, som de fattige har.

At misbruge rigdom
Det er muligt at forestille sig en reduk-
tion af rigdomsmisbruget her hos os i
den rige del af verden og en tilsvaren-
de opgradering af elementære behov
hos denne verdens fattige, men så skal
så elementær en problemstilling som
vi menneskers stofskifte med naturen
på dagsordenen – og hvordan skulle
den kunne komme det? Krigsførelse,

masseturisme, massebilisme og svæl-
gen i animalsk mad virker ikke som
udløbsmodeller for menneskelig
adfærd men har stadig øget tilstrøm-
ning med den konsekvens, at livsvil-
kårene ændres helt til ødelæggelse. 

Alligevel: Hav mod til at bruge din for-
stand, lærte Emmanuel Kant os som
oplysningens valgsprog. Det er stadig
rette vej i en tid med næsten uendelig
rable rable…
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Et umuligt valg
Fra mit køkkenvindue kan jeg endnu
(inden der kommer blade på træerne)
kigge over på børnehavens legeplads
og følge børnenes leg. Børnene omgås
hinanden dejlig frit uden at skele til
nationalitet, hår og hudfarve. Forleden
fik jeg øje på en asiatisk udseende lille
pige, og det fik mig til at tænke på en
ordveksling, jeg kom til at overhøre i
en bus i Shanghai i 2004.
Først vil jeg fortælle, at vi var et selskab
på 12 personer, der dyrker den kinesi-
ske bevægelseskunst og kampsport tai
chi. Vores kinesiske lærer, hendes
mand og 2 børn på 5 og 7 år var med
på turen og ligeledes hendes forældre,
som er bosiddende i Shanghai. De to
børn er tosprogede, så de kan tale med
deres bedsteforældre, tanter, onkler og
kusiner, når de er i Kina.
Bussen var på vej til havnen, hvorfra vi
skulle sejle ud til en ø Putuoshan, hvor
vi skulle være i træningslejr og under-
vises i wu-stil af en kendt kinesisk
lærer: Master Fei.
Rejsen var startet i Beijing, hvor vi med
vores tai chi-lærer som rejseleder hav-
de været turister og haft mange store
oplevelser – bl.a. havde vi lavet tai chi
på den store kinesiske mur.
Nu tilbage til bussen: – På sædet bag
mig sad en af mine veninder og talte

med lærerens datter på 7 år. Pludselig
hørte jeg min veninde spørge den lille
pige: »Hvor kan du bedst lide at være –
i Kina eller i Danmark«? … Der blev
en lang pause, mens barnet tænkte sig
om, men så svarede hun med et alvor-
ligt spørgsmål: »Kan du bedst lide din
mor eller din far«?
Dette kloge svar gav mig stof til efter-
tanke.
Mange af vore medborgere af forskelli-
ge nationaliteter må føle det ganske
umuligt at svare, når de får stillet
spørgsmålet: »Kan du bedst lide at
være i Danmark eller i dit hjemland«? 

Inger Bloch

Angst og tillid
Da jeg skulle flytte til Gellerup for cirka
et år siden, var jeg en smule forbehold-
en på grund af al den snakken og skri-
verierne om vold, tyveri og brande
herude. Den første tid holdt jeg mig
meget for mig selv, og gik sjældent
udenfor efter mørkets frembrud. 
Jeg fandt dog ud af, at rygterne om for-
holdende herude var stærkt overdrev-
ne, og begyndte at få større og større
tillid til området og menneskene her,
og nu om dage går jeg oftest en aften-
tur ved 10-tiden for at få lidt frisk luft
og er ikke bleg for at gå ned på Statoil
tanken på Silkeborgvej midt om natten
efter en pakke smøger. Hvis jeg ser en
større flok unge arabere, der står og
gasser deres knallerter og scootere op,
går jeg blot frejdigt hen imod for at
vise, at jeg ikke er bange og går til sidst
over på det modsatte fortov for at vise,
at jeg respekterer dem og deres territo-
rium, og tro mig; der sker mig aldrig
noget. Det drejer sig om at vise tillid
for at opnå tillid, og huske på de vise
ord om at angst æder sjælen op.
Reaktioner på ovenstående her i bladet
modtages med glæde.

Hans Kilstrup

SKRÆPPEBLADET HAR FÅR NY E-POSTADRESSE
MEN DEN GAMLE KAN STADIG BENYTTES

Gennem længere tid har vi kæmpet mod urimeligt store mængde af spam-breve i vores elektroniske postkasse, og vi har
forsøgt os med en filtrering af posten, inden den nåede redaktionen; men filteret var for strengt, så gode beskeder heller
ikke nåede frem til os, hvad der har været flere eksepmler på inden for det seneste års tid. 
Vi har nu også af andre grunde taget kosekvensen og skiftet til et andet firma, som vi nu har vores hjemmeside liggende på.
Adressen dertil er den sædvandlige; men vi har nu også fået mulighd for at få e-post sendt til vores eget domæne, så skriv
fluks på: redaktion@skraeppebladet.dk hvis du vil os noget. 
Vi praktiserer at sende en kvittering ud for alt stof i løbet af deadlinevagten. Eneste undtagelse er pressemeddelelser.

BILLEDER OG TEKSTER
Når du sender materiale til os, skal selve indlægget være vedhæftet e-posten, og ikke skrevet deri.
Du kan vedhæfte tekster i Word, RTF eller rent tekstformat; absolut ikke skrevet i lotus, som intet andet program, end det
selv kan læse. 
Billeder, der skal trykkes i bladet, skal være 300dpi og maks 12*17 cm.
Husk tydeligt at angive i mailen, hvem der har taget billede og skrevet indlægget.

DEN NYE ADRESSE
Opdater hellere med det samme din adressebog, og send stof til næste nummer til vores nye adresse:
redaktion@skraeppebladet.dk
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VASKERI ELLER 
TØJBUTIK?
For øjeblikket er afdelingens vaskeri ved at druk-
ne. Ikke i vand; men  i tøj. Af uransagelige grunde
efterlades vasketøj i vaskeriet. Har  folk mon fået
for meget tøj, og så tænkt, at det skal afleveres i
vaskeriet?
Bliver det ikke afhentet, vil varmemesteren blive
nødt til at fjerne det, så andre kan kommetil at
vaske deres tøj.

Mvh Afdelingsbestyrelsen

PLASTIC ER IKKE GRØNT

Kære beboer,

Vær omhyggelig med ikke at smide urtepotteskjulere af plast (eller andet ikke-organisk
materiale) i poser/containerne til grønt affald.

Mvh Afdelingsbestyrelsen

Beboerhuset siger tak til beboerne, der
flittigt har mødt op til vores søndags-
café og fællesspisning. Vi begynder
sæsonen igen til september. I maj
måned vil vi forsøge at lave et halvårs-
program, som vil blive sendt ud til
ALLE beboere i »Søvangen« gælden-
de fra september til april. Vi ønsker at
få nogle flere aktiviteter i gang. Der er

ikke den store søgning til snedker-
værkstedet, håber flere vil opdage det
er der.Vi mangler at få lagt kraft ind i
systuen, sådan vi kan bruge de store
symaskiner, og rigtig mange kan få
glæde heraf.

Vi fortsætter vores vandreture hver
mandag aften kl. 18.30, med udgang
fra beboerhuset , Birgittevej 1 A.

Mange hilsner fra udvalget.

BEBOERHUSET

2 - Søvangen

Kig også ind på

www.bbbo.dk

!
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TORSDAG D. 29.03.07 AFHOLDT AFDELING 23 FÆLLESSPISNING.

tekst og foto:  Inge Rasmussen

Menuen bestod af gl. dags oksesteg m.
grøntsager, asier samt tyttebær, og til
dessert frugter med råcreme.
Kokkene Poulsen og Pedersen sled i
køkkenet, men det var også det hele

værd, for maden smagte fortræffelig,
og vi fik megen ros.
Men vi fik da også hjælp fra Grethe og
Inge.

Mange var mødt op, som hyggede sig,
og snakken gik livlig, medens de nød
den gode mad.
Til slut blev der serveret en kop kaffe,
ovenpå en rigtig god aften.

FÆLLESSPISNING I AFD. 23

AFDELINGERNEd
d

19
SKRÆPPEBLADET MAJ 2007

5 - Toveshøj

INDBYDELSE TIL FORÅRSFEST

I TOUSGÅRDSLADEN
LØRDAG DEN 19. 5. 2007
Menu:
Melon m/skinke
Svinekam m/årstidens grønsager og kartofler
Desserttallerken
Kaffe og småkager

Musikken leveres denne aften af:
Jørgen Sølvsten

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

Billetter kan købes v/bankospillet i Tousgårdsladen
Onsdage kl. 16 – 17 eller ved henvendelse til
Inga Bech på tlf. 8625 0578

Tilmelding senest den 16.05.2007
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Foruden medlemmer af foreningsbe-
styrelsen, repræsentanten fra driften
og administrationen havde omkring 25
beboere fundet vej til det ordinære be-
boermøde på Toveshøj. Keld Albrecht-
sen blev valgt til dirigent, inden for-
manden for afdelingsbestyrelsen, Has-
se Vind, indledte sin beretning med at
byde alle hjerteligt velkommen. Han
nævnte desuden en række initiativer
siden sidste beboermøde. Opgangene
er ved at blive malet; de grønne områ-
der beskæres – i den forbindelse blev
der rettet en tak til driftspersonalet –
flagstangen er blevet flyttet ned til be-
boerhuset – en flagmand søges – søen
er blevet fjernet ifølge en beboermøde-
beslutning, da den er umulig at vedli-
geholde, der kommer et nyt overdæk-
ket affaldsdepot uden anvendelse af
huslejekroner, da der er frigjort midler
hertil fra landsbyggefonden, målerne
til energiaflæsning er meget gammel-
dags og sårbare, så boligforeningen
søger om tilbud på nye, hpfi-relæer
skal ifølge loven monteres, Toveshøj
havde alene med stor succes gennem-
ført en række aktiviteter, den nye

socialrådgiver Maryam
havde stor succes og
havde fået fat i mange
både brugere og sam-
arbejdspartnere, til
gengæld var byudvalg-
et og områdeplanen
for omfattende at kom-
me ind på, boligfor-
eningen har intet haft
med nedlæggelsen af
Shelltanken at gøre.
Formanden sluttede af
med en tak til alle
samarbejdspartnere ik-
ke mindst regnskabs-
chef Grethe Damm,
der går på pension.

Tekniske problemer 
Under den efterfølgende debat havde
mange ordet. Susanne Petersen, der
var fratrådt som formand sidste efterår,
havde dårlig samvittighed over, hun
pludselig gik. Hun var også meget ked
af, at Skræppebladet ikke havde kun-
net bringe hendes forklaring og læste

brevet op. Indholdet kan ikke gengi-
ves.
Den øvrige debat drejede sig næsten
udelukkende om tekniske problemer.
Inge Laursen klagede over, at beslut-
ningen om maling af opgangene ikke
var blevet drøftet med beboerne.
»Hvor er beboerdemokratiet henne?«
spurgte hun. Hun rejste også proble-
met med stoppet skraldesug. Det blev
forklaret, at det skyldtes, at rør under
bygningerne ikke var blevet udskiftede.
Yderligere diskuteredes manglende
oprydning i opgangene, narkomaner i
opgangene, og flytning af relæer. Sula-
iman Jomar efterlyste fælles internet-
opkobling. Det arbejdes der med, og
derved vil de fleste få mulighed for at
kunne aflæse energiforbruget på inter-
nettet. 
Beretningen blev enstemmigt god-
kendt.

Regnskabet
Regnskabet for 2006 blev præsenteret
af Henning Thomsen, der fremhæve-
de, at budgettet var blevet overholdt,

AFDELINGERNEd
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DER VAR STOR DEBATLYST, MEN IKKE SÆRLIGT STORT FREMMØDE

af Jens Skriver

foto: Birthe Havmøller

LIVLIGT BEBOERMØDE PÅ TOVESHØJ

5 - Toveshøj

festudvalget: Inga og Jørn

Formand Hasse Vind
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5 - Toveshøj

og at der var et overskud på 300.000 kr, der var blevet anvendt
til afskrivning af dørtelefonerne. Den efterfølgende debat kom
ikke til at handle om regnskabet, men om manglende
rengøring, samling af skidt i kældrene, oprydning og pudsning
af vinduer. Inspektøren oplyste, at et rengøringsselskab blev
betalt for at vaske i opgangene hver uge og foretage en hoved-
rengøring hvert år. Afdelingsbestyrelsen opfordrede til, at det
blev meldt til boligforeningen, hvis den aftalte rengøring ikke
blev udført.
Derefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Valgene
Søren Løkkegaard ønskede ikke at modtage genvalg til afde-
lingsbestyrelsen. I øvrigt blev resultatet af valget til afdelings-
bestyrelsen:
Troels Knudsen 32  stemmer - nyvalgt
Bent Hansen 28  “ - genvalgt
Jacob Christiansen 18  “ - nyvalgt
Henning Thomsen 15  “ - 1. supp.
Sulaimann Jomar 10  “ - 2. supp.
Susanne Petersen 7  “ - 3. supp.
Denise Andersen 4  “ - Trak sig

Til Skræppebladets redaktion valgtes Sulaiman Jomaa med
akklamation. På samme måde genvalgtes Hasse Vind til
bestyrelsen for FAS, mens Jacob Christiansen blev valgt til
suppleant.

Under eventuelt fortsatte debatten om forurening og
rengøring.

Kl. 21.30 kunne dirigenten imidlertid overlade til formanden
at takke af for et godt møde.

Troels Knudsen

Bent Hansen

Henning ThomsenJacob Chrisitansen
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De godt 30 beboere og enkelte ansatte,
der var mødt op til beboermødet, fik
mange oplysninger, men til gengæld
opstod der ikke større uoverensstem-
melser. Edvin Juhl, der forelagde beret-
ningen, kunne henvise til den fyldige
skriftlige beretning, der var udsendt i
forvejen, og fremhævede især de sager,
der gik godt, og dem, der gik mindre

godt. Han fortalte, at der er skabt en
god arbejdsdeling mellem afdelingsbe-
styrelsens medlemmer, således at
medlemmerne hver havde fået deres
ansvarsområde, og fremhævede, at
aktiviteter, arbejdet med legepladser
og genbrugspladsen gik godt. Social-
rådgiverordningen, hvor der kommer
en ny beboerrådgiver, blev omtalt uden
kommentarer. Brandmyndighederne
havde påtalt opbevaringen af driftens
traktorbenzin og trykflasker, og sel-
skabslokalet bliver renoveret.

Til den tunge ende hørte anvendelsen
af midlerne på reguleringskontoen.
Der er imidlertid sat asfaltarbejder i
gang på stierne og arealet ved sel-
skabslokalet, der opbygges et arkiv
over afdelingens plantegninger, der
skal indrettes et benzindepot og knal-
lertparkering eller knallertgarage. Pro-
blemet med at få returvandet afkølet

30 grader var ved at blive løst. En af de
helt tunge sager verserer stadig: Man-
ge varmemålere fungerede for dårligt,
og det vil koste et millionbeløb at skifte
dem ud. Producenten Siemens kan
imidlertid næppe gøres ansvarlig og
kommer derfor nok ikke til at betale
erstatning. Under debatten blev der
bl.a. efterlyst belysning på stien mel-
lem 269B og 277B, mens deltagerne
også begyndte at tage sager op, der
egentlig hørte under senere punkter på
dagsordenen. 

Beretningen blev enstemmigt god-
kendt.

Mellemværende 
med boligforeningen
Der var også Edvin, der fremlagde
regnskabet for 2006, og han forklarede
bl.a. et overskud på 652.000 kr.

Mødets hårde knast var imidlertid
ejendomsskatterne for 2006. De er
omfattet af skatteloftet, og for alle
andre afdelinger er skattenedsættelsen
blevet indregnet i huslejen for 2006.
Ledelsen af Brabrand Boligforening
havde henholdt sig til, at Holmstrup
havde vedtaget et budget, hvori skatte-
nedsættelsen ikke var medregnet. Det
fremgik ikke af det officielle referat fra
budgetmødet i efteråret 2005, at bud-
gettet blev godkendt under forudsæt-
ning af nedsættelse af ejendomsskat-
terne med o. 193.000 kr. (Det står til
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6 - Holmstrup

DET ORDINÆRE BEBOERMØDE I HOLMSTRUP AFSLØREDE IKKE 
DEN STORE UENIGHED MELLEM BEBOERNE

af Jens Skriver

foto: Birthe Havmøller

FREDELIGT BEBOERMØDE 
MED KONFLIKTER UNDER OVERFLADEN

Elly Lindved Niels Jensen
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gengæld i Skræppebladets referat.).
Niels Jensen krævede ført til referat, at
afdelingen var blevet snydt. 
Regnskabet blev godkendt med alle
stemmer undtagen to, der undlod at
stemme.

Fleksibel udlejning
Herman Nielsen fra foreningsbestyrel-
sen redegjorde for de konsekvenser
regeringen planer for ghettobekæm-
pelse kunne få for området. Der taltes
om planer for henholdsvis Gellerup og
Toveshøj og de omkringliggende om-
råder. For Holmstrups vedkommende
kunne der tænkes fleksibel udlejning,
hvor nogle ansøgere om bolig begun-
stigedes på bekostning af andre. Bi-
standsklienter ville komme nederst i
køen. Sagen var til forhandling med
kommunen, og debatten endte i løs
diskussion om størrelsen af bistands-
hjælp.

Valget
Alle valgene til afdelingsbestyrelsen
var alle genvalg, men der blev valgt to
nye suppleanter. Valget gav dette
resultat:

Rudolph Bay 47 stemmer valgt
Annette Knigt 41 » »
Elly Lindved 37 » »
Lars Eg 36 » »
Svend Ove Bøhm23   » 1. suppleant
Karen Hammer 11   »   2. suppleant 

Fri debat
Under punktet eventuelt var der frit
slag. Kurt Møller redegjorde om krite-
rierne for tildeling af haver i Holm-
strup haver, men mest debat skabte
klager over misbrug af muligheden for

dyrehold. Adskillige hundeejere fjer-
nede ikke hundelorte, hvilket ikke
mindst var til stor gene for børnefami-
lier, når børnene kom hjem med hun-
delort på sko og tøj. Edvin Juhl lovede,
at dyreklubben gerne ville medvirke til
en løsning. I øvrigt bør der klages over
hundeejerne til boligforeningen. Der
var også tilslutning til at undersøge
muligheden for fælles
vask af udvendige
altanvinduer. 
Derefter kunne afte-
nens dirigent, Keld
Albrechtsen, bede en
repræsentant for af-
del ingsbestyrelsen
takke af for et godt
møde.
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6 - Holmstrup

Annette Knigt

Rudolph Bay

Peter
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Søndag den 18 marts havde vi i Son-
nesgården besøg af en kvinde, der
hedder Tove, og hun kom for at spille
og synge for os, vi skulle selv synge
med på en del sange, og vi var vel mel-

lem 35-40 personer, som havde en dej-
lig eftermiddag ud af det, det er så dej-
ligt at få rørt stemmerne engang imel-
lem, særlig når man elsker at synge,
som jeg gør. Bent Jensen
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ONSDAG DEN 11 APRIL I AFDELING 22, SONNESGÅRDEN

af Bent Jensen

Dagsorden:
pkt. 1
Valg af dirigent
pkt. 2 
Beretning fra afdelingsbestyrelsen
Rigets tilstand v/Hanne Grundet
Aktivitetsudvalget v/Kirsten Jensen
Det grønne udvalg v/Jette Windekilde
Kælderudvalget v/Jan E Svaneby
pkt. 3 
Årsregnskab 2006, herunder afdelingens
økonomi v/Gert Brugge
pkt. 4 
Indkomne forslag
1. Forslag fra Flemming Andersen:
a) Ændring af bestående vedtægter, såle-
des at formanden vælges af generalfor-
samlingen, den øvrige bestyrelse konstitu-
erer sig selv.
b) Der skal indkaldes til fællesmøde/
generalforsamling, når investeringer over-
stiger 100 kr. pr. lejlighed=9.500 kr. på
årsbasis.
2. forslag fra en kreds af beboere v/Hanne
Hansen:
Udskiftning af bøgehækken i mellem stue-
etagernes lejligheder ud mod parkering-
dpladsen på begge sider af »Fælleshuset« i
form af en stedsegrøn beplantning.
pkt. 5 
Eventuelt

Ad. 1 Bo Sigismund blev foreslået af
bestyrelsen som dirigent, og da der
ikke var andre kandidater blev han
valgt, og han takkede for valget.

Ad. 2 Hanne Grundet fortalte at afde-
lingsbestyrelsen havde haft et sam-
menstød med BB, vi havde 3 punkter,
som vi var uenige om, ting vi ville have
lavet, men ikke kunne komme igen-
nem med; men nu er vi på bølgelæng-
de igen, men ellers var der ikke sket
det helt store siden mødet sidste år.
Kirsten Jensen fortalte om de mange
aktiviteter, der er sket hernede, og om
de kommende arrangementer, dem
bliver der en del af.
Vi havde blandt andet et forsøg med et
bankospil, som blev en succes, og som
nok tåler en gentagelse.
Det grønne udvalg fortalte Jette Win-
dekilde lidt om, og der går det rigtig
godt, det er blevet et stort udvalg, og
der er blevet slidt mange spader op, så
udvalget søger om at få lov til at købe
nogle nye ind.
Kælderudvalget kører som det skal der
er ikke sket de store ting, der er købt
nogle få nye motionsredskaber.

Ad. 3 Regnskabet blev gennemgået af
Gert, som fortalte, at vi havde haft et
lille underskud på budgettet som ville
resultere i en lille huslejeforhøjelse på
85 øre pr m2, som for de mindste lejlig
heders vedkommende svarer til en for-
højelse på 60 kr. om måneden, regn-
skabet kom til afstemning og det blev
godkendt, der var kun 1, der undlod at
stemme.

Ad. 4 Forslaget fra Flemming Ander-
sen kunne ikke vedtages på dette
møde, da der ikke var valg til bestyrel-
sen, så det blev slet ikke debatteret,
men må på som et punkt til beboer-
mødet i september.
Ad. 4 Det andet forslag fra samme
beboer blev forkastet, da en afdelings
bestyrelse ikke kan arbejde under så
stramme tøjler, hvis den skulle det, vil-
le der være fællesmøder så godt som
hver måned, for der kan ikke laves ret
mange ting for så lille et beløb.
Ad. 4 forslaget fra Hanne Hansen med
flere blev godt modtaget af beboerne
og blev vedtaget med 66 stemmer for,
6 imod, og 9 var hverken for eller
imod.

Ad. 5 Under eventuelt blev der drøftet
flere ting, men der kan man jo ikke
beslutte noget, derefter sluttede for-
manden af og takkede dirigenten og
beboerne for god ro og orden.

Der var ca. 80 beboere mødt frem og
derforuden deltog Henning Woller fra
foreningsbestyrelsen, og Torben Over-
gaard fra administrationen, samt vores
afdelingssekretær.

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE

UNDERHOLDNING I SONNESGÅRDEN

22 - Sonnesgården
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NYT FRA GELLERUP PENSIONISTKLUB
DEN TRADITIONELLE LØVSPRINGSTUR

af Svend Erik Sørensen

Onsdag den 16.maj kl. 9.00 fra Bib-
lioteket starter vi vores »Løvspring-
stur« som i år går til Sanden Bjeggaard
som ligger oppe Slette strand i Jam-
merbugt.
Der skal vi spise middag, og efter
maden bliver der mulighed for en tur i
bussen ud og se på landskabet for
dem, der har lyst til det, ellers kan man
at blive på hotellet, hvis man ikke er til
så megen køren. Derefter er der efter-
middagskaffe med boller og lagkage,
derefter vender vi så næsen hjemad.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17-17/30.

OBS vi får som sædvanlig kaffe og
rundstykker på vej. Det hele for kun
kr. 175,00.

Efter hjemkomst holder vi så sommer-
ferie, og derfor vil hele bestyrelsen
ønske alle en rigtig god sommer og
håber at se alle raske og solbrændte til
bankospil 19/9 kl.14,00 2007.

Mandag den 7. maj, kl. 17.00:
Italienske kødboller, ovnstegte kart. &
tomatsovs (Halal)

Mandag den 14. maj, kl. 17.00:
Ribbenssteg med kartofler

Mandag den 21. maj, kl. 17.00:
Lasagne m. brød & salat (Halal)

Mandag den 28. maj, kl. 17.00
LUKKET p.g.a. 2. pinsedag

fredage i maj
Fredag d. 4. maj, kl. 12.00:
LUKKET p.g.a.. Store Bededag

Fredag d. 11. maj, kl. 12.00:
Grøntsagsgryde m. kartofler (Halal)

Fredag d. 18. maj, kl. 12.00:
Frikadeller med løgsovs

Fredag d. 25. maj, kl. 12.00:
Græsk farsbrød & græske kartofler
(Halal)

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 Køk-
kenleder Michael Andersen på tlf.: 86
25 95 99.
Caféen er lukket mens vi har madklub.

Vi forventer at du som deltager, er med
til at lave maden.
Pris pr. gang er 28,- kr.

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

LIVSVÆRKSTEDERNE
CAFÉ VITA I MAJ
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Der indkaldes herved til generalforsamling i Brabrand Boligforenings fritidsforening

TORSDAG, DEN 24. MAJ 2007 KL. 19.00 I TOUSGAARDSLADEN, EDWIN RAHRSVEJ 6 B

SOMMERUDFLUGT
Brabrand Boligforenings  sommerudflugt er fastsat til 
lørdag den 18. august 2007

Hvor vi skal hen, og billetsalg vil blive bekendtgjort i Skræppebladets juni-num-
mer.

Med venlig hilsen
Fritidsforeningen

Inga Andersen / formand

Har du lyst til at være med til
at stå for/arrangere en spille-
aften i Laden?

Jeg forestiller mig 1 til 2 aftener om
måneden efter fællesspisning, hvor vi
kan spille; whist, ludo, bob, bordten-
nis, skak, casino, Tegn og gæt og…

Du/I/vi skal hjælpes ad med at stille
spillene frem, lave kaffe og te samt
rydde op bagefter. 
Arrangementet er kun for voksne

Har du lyst til at give en hånd med, så
ring eller kig forbi,
Så vi kan aftale nærmere.

Mange hilsner fra 
»Husmanden«, Lonnie 

Tlf: 8625 9158 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
a Fritidsforeningens årsberetning til

godkendelse
b Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes

årsberetning til orientering
3. Aflæggelse af regnskab til godken-

delse
a Fritidsforeningen
b Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter  
7. Valg af 1 parlamentarisk revisor og 1

revisorsuppleant
8. Eventuelt

på valg er:
Inga Andersen

(modtager genvalg)
Adam Hansen

(modtager genvalg)
Ib Møller

(modtager genvalg)
Yousuf Abdul Kadar

(modtager genvalg)
Naif Mostafa

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings 

Fritidsforening
Inga Andersen / formand 

Forslag til generalforsamlingen!
Jeg vil gerne komme med et forslag til
optælling af stemmer på generalfor-
samlingen, så man måske kan undgå
lodtrækning.
Mit forslag går ud på, at ved stemme-
lighed tager man hensyn til, at den,
der står øverst på flest stemmesedler,
er valg først.
Jeg kan godt se, at det kan tage lidt
mere tid at tælle sammen, men jeg
synes, at det er mere retfærdigt.

Arthur Sletting
Astridsvej 7 7. nr.  7

8220 Brabrand
afd. 3
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LEDIGE HAVER
Kom ud og nyd naturen.
Haveforeningen Persillerækken har
ledige haver, der trænger til en
kærlig hånd. Haverne er mellem
50m2 og 300m2. De koster 3 kr. pr.
m2. pr. år. Haveforeningen Persille-
rækken ligger ved bjerget (Grimhøj).
Nær ved skov og sø.

Kontakt Poul Erik Hansen Jernalder-
vej 257 2sal th. Tlf. 86 24 37 84.
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TRE TEMA-EFTERMIDDAGE OM SUNDHED OG MOTION
INTERFEMINA INVITERER KVINDER TIL AT LÆRE OM SUND LEVEVIS INDEN SOMMERFERIEN

af Helle Hansen

Idrætsforeningen InterFemina har i
samarbejde med kostunderviser Ingrid
Videbech arrangeret tre tema-eftermi-
dage, hvor der vil blive undervist i kost
og motion. Hvad angår maden, så
handler det både om den mad, kvin-
derne selv spiser, men også om, hvor-
dan kvinderne sikrer, at børnene også
får den rette mad at spise.
Undervisningen foregår i GLOBUS1
tirsdage klokken 16-18 den 8. og 22.
maj samt den 5. juni 2007.
For kvinder, der er medlem af InterFe-
mina, og som har gyldigt klippekort, er
det gratis at deltage i sundhedskurset.
Kvinder der ikke er medlem af InterFe-
mina kan for 50,00 kr. blive medlem af
foreningen resten af 2007 og deltage i
kurset og samtidig benytte sig af andre
tilbud i idrætsforeningen.
InterFemina er den lokale idrætsfore-
ning, der tilbyder gymnastik og motion
for kvinder i GLOBUS1. Tilbudene er
dog ved at lukke ned for sommeren,
men fra uge 44 byder InterFemina igen
på mange forskellige former for gym-
nastik og motion – bl.a. andet aerobic
og step.

INTERFEMINA INDBYDER TIL FOREDRAG 
OG CAFÉ-EFTERMIDDAGE OM KOST OG MOTION

Tirsdag d. 8. maj kl. 16.00-18.00 i GLOBUS1
Program:
∑Oplæg om kost v. Ingrid Videbech
- Hvad er sundt, og hvad er ikke?
- Hvor meget sukker er der i maden?
- Hvorfor er det vigtigt at spise fibre?
- Og meget, meget andet.
∑Kort oplæg om træning og motion v. InterFemina’s instruktører
- Hvorfor skal vi træne?
- Er det nok at træne én gang om ugen?
- Og meget andet.
∑Kort oplæg til debat v. Ingrid Videbech om børn og mad
∑Herefter vil der være mulighed for indbyrdes at snakke om den mad, vi
giver vores børn, og hvordan får vi dem til at spise de rigtige ting?

Tirsdag d. 22. maj kl. 16.00-18.00 i Globus1
Tirsdag d. 5. juni kl. 16.00-18.00 i Globus1 

Gratis for medlemmer af InterFemina – for andre koster det 50 kroner for
medlemskab resten af 2007.
Yderligere spørgsmål om projektet kan fås hos Anne Lyager 2751 5229.
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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

Brabrand Boligforenings Fritidsforening 
har nedlagt materialeforvaltningen pr. 1.04.2007.
Borde og stole kan lejes ved henvendelse til 

Arthur Sletting
tlf. 24845175
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Maden bliver severet fra 
kl. 17.00 til kl. 18.00

Priser
Voksne 25 kr.
Børn 12 kr.

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

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

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

Madplan for maj 2007

Tirsdag 1 Demonstration på Tangkrogen!!!
Onsdag 2 Kvielever i krydret flødesauce
Torsdag 3 Æggekage
Fredag 4 Store Bededag

Mandag 7 Svinekam stegt som vildt
Tirsdag 8 Pyt-i-pande med makaroni
Onsdag 9 Forloren hare
Torsdag 10 Dansk bøf med løg
Fredag 11 Sesamkylling med kartoffel-
ostefad

Mandag 14 Torskefilet med pikante 
grønsager

Tirsdag 15 Boller i Karry
Onsdag 16 Fars med låg af kartofler
Torsdag 17 Kristi Himmelfartsdag
Fredag 18 Surprise

Mandag 21 Karbonader med grønsager
Tirsdag 22 Stegt Flæsk
Onsdag 23 Sorte gryde
Torsdag 24 Kalkunfrikadeller
Fredag 25 Brændende kærlighed

Mandag 28 2. Pinsedag
Tirsdag 29 Stegt medister m/rødkål
Onsdag 30 Flødestuvede chanpignoner med

skinke og pasta
Torsdag 31 Biksemad med spejlæg

Ret til ændringer forbeholdes

Ladens folkekøkken

29
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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
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Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:

Indsendt af:       NAVN:

ADRESSE:

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

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i februar var

»TRAFIKALE«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

LANA MOHAMAD
Gudrunsvej 30, 5. th.

8220 Brabrand

DINA SKOV NIELSEN
Annettevej 28, st. th.

8220 Brabrand

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

børnesidez
z
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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:
Benny Pedersen, tlf. 86 24 27 50

bb.uldjyden@it.dk

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Claus Bech, tlf. 22 34 98 19 /clausbech@yahoo.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. 88 30 30 30

Mandag-fredag: kl. 08.00-20.00 
Lørdag: kl. 10.00-14.00 

Dog med undtagelse af helligdage. 
uden for vores alm. åbningstid: telefon 88 13 18 18.

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 juli

Ti 8. 16.00: Foredrag om kost og motion, InterFemina side  27

Ti 15. 24.00: Frist priskonkurrence 8220 Naboskab side  10

On 16. 9.00: Løvspringstur Gellerup Pensionistklub side  25

Lø 19. : Forårsfest i Laden, Toveshøj side  19

Ti 22. 16.00: Foredrag om kost og motion, InterFemina side  27

To  24. 19.00: Generalforsamling Gellerup Fællesråd side  9

To 24 19.00: Generalforsamling Fritidsforeningen side 26
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