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lederen

af Ulrik Ricco Hansen

stjerner funkler I mørket

Den mørke tid er over os. Og hvor oplever man bedst mørk-
et? Fra en tilskuerstol naturligvis. Mange af de lokale teatre 
har store forestillinger her op mod jul, og de kører alle med 
bragende succes. Ikke uden grund, for der bliver investeret 
en masse kræfter i at få gode forestillinger op at køre. 
Dette bør give os inspiration til at finde flere stjerner frem i 
boligforeningen.

I Gellerup er der Busters Verden på Gellerupscenen, i Brabrand 
er det Spillemand på en tagryg hos Vester Gasværk, og hos 
Åbyhøj Amatørteater kører Nøddebo Præstegård. Næsten 
alt er udsolgt, og der laves ekstraforestillinger. Dette er jo 
herligt, for er der noget, som lokale scener kan, så er det at 
samle kræfter og engagement med et formål at samle lokale 
beboere til en hyggelig stund i lokalområdet og måske også 
liste livsvigtige eller store spørgsmål ind ad sidevejen. De 
lokale teaterscener yder også et vigtigt bidrag til at identificere 
lokalområdet for beboeren. Teateret kan især her i tiden med 
de store familieforestillinger være med til at binde os sammen. 
Om ikke direkte, så fordi vi får en fælles reference.
 
Når vi næste år fejrer 60-års-jubilæum som bolig  for ening, så 
er jubilæet og sammenholdet og de gode re la tion er internt 
i boligforeningen helt og holdent vor es ansvar. Vi har jo en 
boligforening sammen.
Det er ikke direktørens boligselskab, foreningsbestyrelsens 
per sonlige projekt, eller noget en gruppe, f.eks. en 
afdelingsbestyrelse, kan hverken løfte eller tage æren for 
alene. Når der i april har eksisteret en Brabrand Boligforening 
i 60 år, er der fordi, der hver dag er tusindvis af beboere, som 
bakker op om en fælles ide, og gennem tiden også tusindvis 
af beboere, som har taget del i at påvirke fællesskabet med 
frivilligt engagement. 

I dag er vi mange som frivilligt og ulønnet gør en indsats for 
at holde sammen på vores boligforening. F.eks. skribenterne 
i Skræppebladets redaktion. Vi synes, det er vigtigt, at vi 
beboere imellem bliver ordentlig orienteret om det, der rører 
sig i både foreningen og i nærområderne. Vi synes,, at det er 
vigtigt at gøre os alle sammen klogere på livet i boligforeningen 
– samtidig synes vi, at der skal være et stort antal veje ind og 
ud af informationerne. Vi vil gerne underholde, informere, 
belære og belæres. Vi vil gerne formidle debat og meninger. 
Og så synes vi det er vores pligt at være beboernes vagthund 
over for ansatte og de øverste instanser i boligforeningen. 
Alt dette har vi gjort siden det første Skræppeblad så dagens 
lys i 1970.

Vi vil faktisk tillade os at påstå at alle, der i dag arbejder 
frivilligt i og for boligforeningen, er de sande stjerner, som 
funkler i mørket af en kaotisk hverdag og usikker fremtid. 

Tilskuerpladsen er os alle forundt, men det er, når du gør en 
frivillig indsats, at du oplever stjernedrys.

Glædelig jul og et stjernefunklende nytår til alle.
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fremragende »buster«

af Peter Kjellerup Hansen

Henvendt til alle aldersgrupper, 
opfører Gellerupscenen »Busters 
Verden« frem til 16. december.

 4 et naturtalent  
 En snak med »Buster«.

 7 Helhedsplan på sporet 
 Opbakning fra byrådet.

 9 nøddebo præstegård for fulde huse  
 Aabyhøj Amatør Teater fejrede 65 år.

10 brabrand i fortid og nutid 
 Børge Nielsen holdt foredrag i Søvangen.

11 stor åbningsfest for borgerportal 
 13. december inviteres til åbning i Globus1.

12 farvel til urban 
 Urbanprogram lukker efter 5 år i Vestbyen.

14 julelyd gi’r børnelyd 
 Lidt viden bag om julen.

16 så er de her igen 
 Astronomiklub om vinterens stjernerbilleder.

18 foreningen 
 Blandt andet 25-års jubilæum og Meyere.

20 kommentarer 
 Lidt om områdets helhedsplan og valgflæsk.

23 klumme
 Et tilbageblik på julen.

24 læserbreve 
 Blandt andet om Hærværk og Antennebidrag

29 aktiviteter 
 Generalforsamlinger, Kirke, Pensionistklub mm

6
farvel til nordgårdskolen

af Helle Hansen

Byrådet har som ventet lukket 
skolen, men måske er der håb 
endnu.

12
Vintersvampe på 
Holmstrup mark

af Ulrik Ricco Hansen

Svampe kan spises; men også 
bruges til juledekorationen.

2 - Søvangen   side  26
3 - Skovgårdsparken  side  26
4 - Gellerupparken  side  27
5 - Toveshøj   side  28 
12 - Odinsgård   side  28

IndHold

Forside: Foredrag i Søvangen
foto af Ulrik Ricco Hansen

17
et åndehul 
i en hård verden

af Jens Skriver

Beboerforeningen i Holmstrup er 
et dagligt mødested for mange.
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et naturtalent
synger, tryller og spIller teater

Skræppebladet har talt med Jacob 
Vinge, som spiller titelrollen på Gelle-
rup-Scenens  familieforestilling “Bu-
sters Verden”.

Jacob Vinge er en kvik dreng på 13 år, 
går i 7. klasse på Elise Smiths Skole, 
og er i gang med en lovende fremtid 
som succesrig skuespiller.

- Hvorfor har du fået interesse for at 
spille teater?

- Det startede i 5. klasse. Jeg var med i 
et par musicals, og i forbindelse med 
et stykke, jeg og nogle andre fra sko-
len skulle øve på Gellerup-Scenen, 
kom jeg i forbindelse med Lisbeth 
Lautrup Knudsen. Vi fandt hurtigt 
sammen, og hun spurgte mig, om jeg 
kunne tænke mig at være med i Gel-
lerup-Scenens forestilling “Prinsen og 
Tiggerdrengen”. Det sagde jeg ja til. 
Det kunne være sjovt at prøve det. 
Det er hyggeligt at være med.

- Dengang havde du jo ikke titelrol-
len?

- Nej, jeg havde flere mindre roller. Jeg 
var page, tiggerdreng og korsanger. 
Senere har jeg været med i Vilhelms-
borgspillenes opførelse af operetten 

“Sommer i Tyrol”, hvor jeg skulle op-
træde for kejseren.

- Du har vist her, at du godt kan syn-
ge.

- Ja, jeg går til sangundervisning og 
klaver på skolens musikafdeling, og 
så går jeg til korsang i Domkirkens 
drengekor. Men det med korsang må 
jeg lægge fra mig for et stykke tid, 
mens jeg er med i “Busters Verden”.

- Hvad så med skolen?

- Jeg har måttet tage to fridage, mens 
vi øvede på “Busters Verden”. Selv om 
vi har arbejdet hårdt med stykket, så 
har jeg nu ikke forsømt skolen, og er 
ikke kommet bagefter med lektierne. 
Et af mine yndlingsfag er matematik. 
Det er jeg ret god til. Min klasse har 
bakket mig op hele vejen igennem, 
og de kommer alle på lørdag – (10. 
nov.) – for at se mig i forestillingen. 
Det glæder jeg mig helt vildt til. Det at 
stå på scenen foran et stort publikum. 
Se dem rejse sig og klappe gi´r mig et 
helt kick. Det er så fantastisk.

- Det er fremtiden for dig?

- Ja, jeg vil gerne ind på teaterskolen. 
Så det bliver helt sikkert det, jeg skal, 
når jeg er færdig med skolen.

- Havde du læst bogen “Busters Ver-
den”, inden du gik i gang med den på 
scenen?

- Jeg er ved at læse den i øjeblikket, og 
så har jeg set filmen. Hvor Lars Ole er 
én person i bogen, så er hans rolle her 
i stykket opdelt i to personer.

Til slut vil Jacob vise os et af sine tryl-
lenumre fra forestillingen, hvordan 
“Buster trækker sine tarme ud gen-
nem munden i metermål”. Det er ret 
charmerende. Hvordan Jacob gør, har 
vi lovet ikke at afsløre. 

af Peter Kjellerup Hansen
foto af Ulrik Ricco Hansen
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Anmeldelse af Peter Kjellerup Hansen
foto af Orla Jensen

fremragende »buster«

Så er Gellerup-Scenen i gang med sin 
efterårs- og Juleforestilling. Fra 27. ok-
tober frem til 16. december 2007 vises 
Bjarne B. Reuters “Busters Verden” 
som familieforestilling over ugens 4 
sidste dage, og det er en fremragende 
vist forestilling, som henvender sig til 
alle aldersgrupper.

Handlingsforløbet
Handlingen i “Busters Verden”, som 
er fra 1979 - i øvrigt filmatiseret af Bil-

le August i 1983 - er i kort enkelhed: 
Buster Oregon Mortensen har det 
ikke for nemt. Hans far er alkoholiker 
og arbejdsløs tryllekunstner, og mo-
deren har sit med at holde sammen 
på familien. Buster har lært at trylle, 
og det lever han højt på i en ambi-
tiøs drømmeverden. Hans farfar var 
nemlig en berømt kanonkonge. Men 
omgivelserne har svært ved at forstå 
og acceptere Busters trylletalent. Han 
og søsteren Ingeborg bliver mobbet 
fælt af “Store Lars”, og i skolen for-
står de ham ikke. Så Buster må hente 
opmuntring hos den syge fru Larsen, 
der holder ham fast i troen på sig selv, 
og på sit dødsleje giver hun ham en 
sikker tro på evnen til at skabe glæde 
omkring sig ved dygtigt udførte tryl-
lenumre, så han kan løse sine mange 
problemer ved at omdanne dem til 
succes.

frisk og velpointeret
“Busters Verden” er i dag en af Bjar-
ne Reuters mange perler i børne- og 

ungdomslitteraturen, lige populær 
hos voksne som børn. Den har en 
gennemgående appeal, som går på, at 
man føler for og holder med de små, 
der trods alle odds med håb i fanta-
sien, er i stand til at overleve og rea-
lisere  de mål, fantasien har i sig ved 
ihærdig stræben med magi og sund 
autoritetstrods. Humoren i forestillin-
gen er tro mod Bjarne Reuters oplæg. 
Den er frisk og velpointeret, og Nanna 
Lütkers kønne ørehænger af en ken-

dingsmelodi er gennemgående tema, 
suppleret med komponisten Svend 
Rossens musikalske islæt de knapt 
2 timer forestillingen varer. De unge 
skuespillere – så at sige alle er teen-
agere, eller først i tyverne – er fanta-
stisk dygtige. Den kun 13-årige Jacob 
Vinge spiller titelrollen med 100% 
engagement. Han optræder med en 
naturlig charme og en livfuldhed, så 
man tror, han er professionel i skue-
spilfaget. Nikolaj Boye Thomsen, som 
er “Store Lars”, skal lige “som trækkes 
op” i stykkets start. Da han kommer 
på scenen første gang, har Buster lige 
hældt sukker ned i benzintanken på 
hans knallert. Og det kunne forventes 
at vreden mod Buster var kraftigere i 
udtryk.

en »bøsseknallert«
Det var også blevet bemærket hos de 
helt unge teatergæster. En 2. klasses 
skoleelever var kørt helt herop fra 
Odder, og i pausen spurgte jeg, hvad 
de syntes om “Busters Verden”. “Jo”, 

svarede en af dem: “Den er såmen 
meget sjov. Men den der bøsseknal-
lert var vist ikke helt ægte” – stort ? 
– “Ved du ikke det? En “bøsseknallert 
er sådan en, man skal stå og trampe i 
gang”. Ja, så lærte man også det. En af 
de mere professionelle var Anne Met-
te Bakkegaard, en elev fra teatersko-
len. Hun spiller en dobbeltrolle, både 
skoleinspektør og guvernante, og gør 
det virkelig superbt, som inspektør 
er hun kollerisk og som guvernante 

skrupforvirret, begge på foranledning 
af Busters magiske evner. Og hvilket 
spil. Det er fantastisk morsomt. Det 
skal ses. Emma Skaarup Olesen spil-
ler rollen som den underkuede Inge-
borg, Busters søster og støtte, og som 
fru Larsen, gør Bodil Juul Pedersen 
indtryk ved sit velovervejede spil. En-
delig skal det fremhæves, Gellerup-
Scenen har fået fat på en kommende 
operasangerinde. Sarah Wichmann 
Matthiessen sang til slut titelsangen, 
så det føltes ud i hårspidserne. Fan-
tastisk flot! Eller som min bedstemor 
ville have sagt: “Hun gik i krogene”.

Alt i alt en strålende oplevelse, tak-
ket være et teamwork professionelt 
styret af Lone Rødbroe, der både stod 
for instruktionen og den musikalske 
ledelse. “Busters Verden” er i allehø-
jeste grad anbefalelsesværdig til en 
to-timers familieudflugt. Se den, nyd 
den og få en righoldig oplevelse med 
familien.

succes på gellerupscenen
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byrådet lukker skolen. mange Ideer tIl, HVad bygnIngerne kan bruges tIl. 
rednIngsaktIon måske på Vej

tekst og foto Helle Hansen

farVel tIl nordgårdskolen

Som forventet besluttede et stort 
flertal i Århus Byråd onsdag den 21. 
november, at Nordgårdskolen skal 
lukke med udgangen af dette skoleår. 
Uden slinger i valsen og efter kun 37 
minutter debat stemte 28 medlemmer 
af byrådet for, at skolens 462 
tosprogede elever fra næste skoleår 
skal fordeles rundt på andre skoler 
i vestbyen eller på skoler endnu 
længere væk.
Med udsigten til tomme bygninger 
midt i Gellerup stod mange inte-
resserede på spring med gode ideer 
til at fylde dem ud, allerede inden 
byrådets havde truffet sin endelig 
beslutning. På tale er blandt andet 
et nyt lokalcenter, en højskole, et 
kulturhus, ældreboliger eller måske 
sundhedshus, og så er der også 
muligheden for at jævne bygningerne 
med jorden.
Allerede torsdag morgen, dagen efter 
byrådsbeslutningen, blev alle skolens 
elever samlet i Nordgårdhallen for at 
få overbragt beskeden om lukningen. 
Enkelte elever jublede, men største-
delen buh’ede, da skoleleder Rani Hør-
lyck med alvor i stemmen fortalte, at 
de fra næste skoleår skal begynde på 
nye skoler. En af skolens nye lærer sang 
en sang specielt skrevet til lejligheden, 
og børnene sluttede af med at synge 
Nord gårdsangen. Bagefter ventede 
der alle eleverne en overraskelse, som 

klas selæreren skulle hente på skolens 
kontor. Det var søde honninghjerter.

redningsaktion på tale
Oven på beslutningen i byrådet har 
Enhedslisten taget initiativ til at 
starte en redningsaktion for Nord-
gårdskolen. I skrivende stund er 
indkaldt til debat på skolen torsdag 
den 28. november under overskriften 
”Nordgårdskolen eller kaos”.
”I forbindelse med blandt andet Åby 

Bibliotek og Huset har man kunnet 
se, at protester kan påvirke byrådet. 
Lad os derfor sammen arbejde for at 
bevare Nordgårdskolen! Et alternativ 
kan være at bevare skolen som en 
fødeskole op til 4. klasse,” lyder 
opfordringen fra Enhedslisten.
Læs mere om udviklingen på Skræp-
pebladet blog: blog.skraeppebladet.
dk

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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byrådet Har defInItIVt besluttet at lukke skolen tIl sommer

af Ulrik Ricco Hansen

dødsstødet for nordgårdskolen

Århus Byråd har den 21. november be-
sluttet endeligt at lukke Fry den lund-
skolen og Nord gård skolen. Den store 
folkeskole midt i Gellerupparken 
havde både kæmpet og håbet til det 
sidste, men byrådspolitikernes dom 
var klar: 28 af de 31 politikere vendte 
tommelen nedad for skolens fremtid 
som folkeskole.

På de fyldte tilhørerrækker var bl.a. re-
præsentanter for Nordgårdskolen og 
Brabrand Boligforening. Ikke mindst 
formand for afdelingsbestyrelsen i 
Gel lerupparken, Helle Hansen, har 
kæmpet for den skole hun selv gik 
på:
”Jeg er bekymret for, hvad der skal 

ske med børnene, der spredes over 
hele byen. Og jeg er bekymret over, at 
Gellerupparken mister en samlende 
kulturinstitution.” 

Den ansvarlige rådmand, Louise Gade 
kunne ikke trøste de mange tilhørere:
”Jeg tror ikke, at nogen synes, at det 
er sjovt at lukke skoler. Men sagen har 
været 14 måneder undervejs, og vi har 
haft tre høringsrunder og adskillige 
behandlinger i byrådet og udvalgene. 
Så enhver sten er vendt,” sagde hun.

Eleverne bliver flyttet til andre sko-
ler i kommunen og en test kan være 
med til at afgøre hvor langt de skal 
væk fra området, men de fleste 

bliver nok sendt til naboskolerne. 
Der bliver sat mange skolebusser 
ind, og samtidig tilbydes familier en 
check på 8.256,- kr. som flyttehjælp 
hvis de vælger at flytte væk fra Gelle-
rupparken - og dermed tættere på en 
ny skole

Læs mere om skolelukningen på 
Skræp pebladets blog: 
blog.skraeppebladet.dk

Med Brabrand Boligforenings 
for eningsråd bænket på tilhører-
plads erne i byrådssalen gav alle 
de lokale politikere på tværs af det 
politiske spektrum tilsagn om støtte 
til Helhedsplanen for Gellerup og 
Toveshøj.
Der foregik på byrådsmødet onsdag 
den 21. november. Sagen blev dog lige 
sendt en lille tur omkring økonomi-
ud valget til yderligere præcisering, 
inden byrådet forventeligt 
enstemmigt vedtager den store plan 
på byrådsmødet den 5. december.
Selv om hele byrådet er indstillet på 
at stemme for planen, så afslørede de-
batten, at det ikke er alle politikerne, 
der er lige begejstret for den. Især 
de Konservative stillede kritiske 
spørgsmål til planen, som de mener 
mangler målbare mål, specielt set i 

forhold til, at Århus Kommune sender 
62,5 millioner kroner med at føre den 
ud i live.

repræsentantskabets 
fingeraftryk
Brabrand Boligforening skal stille med 
en garanti for et lignende beløb, for at 
planen kan sættes i værk. Det store beløb 
skal findes ved at drage foreningen og 
afdelingens jordbesiddelser omkring 
Gellerupparken i spil  
Og så skal boligforeningens re præ-
sen tantskab tage stilling til hel heds-
planen på et ekstraordinært re præ sen-
tantskabsmøde tirsdag den 4. de cem-
ber.
Bliver der som forventet vendt 
tommelfingeren opad for 
helhedsplanen både i repræsen-
tantskabet og Århus Byråd i starten 

af december, så vil arbejdet med at 
projektere og udvikle projektet blive 
sat i gang umiddelbart bagefter. 
Og med en opgave, som kaldes et åbent 
opdrag, vil en række arkitektfirmaer 
blive budt med til at fremstille den 
store plan, som over de kommende 
10-15 år skal være med til at ændre 
Gellerup og Toveshøj fra at være to 
boligområder til at blive en attraktiv 
bydel. Undervejs vil beboerne og 
alle andre interesserede i høj grad 
blive inddraget i, hvordan fremtidens 
Gellerup og Toveshøj skal se ud. 
De første fysiske forandringer i 
Gellerupparken og Toveshøj som følge 
af helhedsplanen skal først forventes 
at kunne ses i starten af 2009.
Følg udviklingen på Skræppens blog: 
blog.skraeppebladet.dk

af Helle Hansen

opbaknIng fra Hele byrådet tIl HelHedsplanen for gellerup og toVesHøj

HelHedsplan på sporet
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tekst af Ulrik Ricco Hansen 
pressefoto fra Aabyhøj Amatør Teater

65-års-jubIlæum fejres med juleklassIker 

nøddebo præstegård for fulde Huse

I over hundrede år har danskere mo-
ret sig i juletiden over klassikeren 
Nøddebo Præstegård. For det er et 
rigtigt juleeventyr med alle de danske 
traditioner. Her er alt lige fra jødeka-
ger, klejner og gåsesteg til sne-idyl, 
bjældeklang, juletræ og nisser. Der er 
selvfølgelig også fyldt på med kærlig-
hed, forlovelse, intriger og spilopper. 
Og så har den folkekære forestilling 
bidraget med klassiske julesange som 
f.eks. ”Børn og voksne i kærlig krans” 
og ”Vejen går til Nøddebo”. Forestil-
lingen er hele to gange blevet filma-
tiseret.

nomade-teater
Aabyhøj Amatør Teater kunne den 17. 
november fejre sin 65-års fødselsdag 
med premiere på jubilæumsforestil-
lingen ”Nøddebo Præstegård”. Den 
store jubilæumsdag blev indledt med 
taler, champagne og hyldest til den 
gamle forening, som er en af landets 
ældste amatørteatre. 
Teateret har gennem årene flere gange 
måttet skifte adresse og var til tider 
nærmest hjemløs med øvelokaler i 

medlemmers stuer og forestillinger 
som et turne-teater. Blandt de mere 
faste steder er Åbyhøj Forsamlings-
hus (nu Åbyhøj Kro), Gl. Aaby Skole, 
Thorsvej, Ingerslev Boulevard og en-
delig Møllevangs Allé siden 1998.

rådmand til bal for 50 øre
Efter velkomst og munter gen-
nemgang af teaterets historie, talte 
kulturrådmand Flemming Knud-
sen om sine gode oplevelser med 
teateret. Han kunne bl.a. huske 
dengang entre til en forestilling ko-
stede 50 øre, og adgang til det efter-

følgende bal også kostede 50 øre.  
”Det var en dyr aften,” bemærkede 
han til stor morskab.
”Jeg glæder mig til mange flere fore-
stillinger og gode oplevelser i Aaby-
høj Amatør Teater,” afsluttede han.

teater ældre end landsforening
Efterfølgende talte Lisbeth Lautrup 
Knudsen – ikke i rollen som råd-
mandens kone eller som leder af 
Gellerupscenen, men derimod som 

formand for den danske amatørtea-
tersammenslutning, DATS  - Lands-
foreningen for Dramatisk Virksom-
hed. Hun fremhævede bl.a. hvordan 
traditioner i Aabyhøj Amatør Teater 
har været forbilledlig for andre teatre.  
I øvrigt er DATS fem år yngre end 
teateret fra Åbyhøj, og er ligesom 
Brabrand Boligforening godt i gang 
med at forberede sit 60-års jubilæum 
i 2008.

teater imod tyskerne
Sidst på talerstolen var forestillingens 
gæsteinstruktør Henning Lindberg. 
Han er formand for Amatørteatret/
Stavtrupscenen, der tidligere har 
holdt til på forskellige adresser, bl.a. 
Skovgården i Tranbjerg og på Grim-
højvej i Brabrand.
Henning Lindberg nævnte bl.a. at 
opstarten af teateret var et skalke-
skjul for modstandsfolk under Anden 
Verdenskrig, hvor der belejligt blev 
”øvet” aften og nat. Men de kreative 
udfoldelser på de skrå brædder lok-
kede mange og gode kræfter til. Det 
er i årenes løb blevet til 242 forestil-
linger – eller i snit fire om året.

eksemplarisk teater
I 1960’erne oplevede alle teatre i Dan-
mark en nedgang, fordi der nu plud-
selig var et tv i mange stuer, men i 
årtiet efter oplevede teatrene – ikke 
mindst amatørteatrene et opsving. 
Bl.a. begyndte Aabyhøj Amatør Tea-
ter at spille børneforestillinger, som 
efterfølgende dannede udgangspunkt 
for mange andre teatre. Det var også 
i 70’erne at teatret begyndte at spille 
forestillinger i Den Gamle By, hvor 
stykkerne blev tilpasset de huse, de 
blev spillet i. 
”Når Benno Blæsild påstår, at det er 
ham der har opfundet ’levende mu-
seum’ har han ikke ret. Det var faktisk 
Aabyhøj Amatør Teater,” sagde Hen-
ning Lindberg som en del af sin hyl-
dest til teatret.
Benno Blæsild har tidligere været mu-
seumsinspektør i Den Gamle By.

Pastor Blicher (Niels Olin) og degnens kone, fru Ovesen (Elsa Vigså) ved julens 
kaffebord. (pressefoto)
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Historien summer 
Blandt de næsten 90 tilskuere ved de 
ni spiseborde i salen var især mange 
trofaste medlemmer, som tidligere 
har stået på scenen. De benyttede lej-
ligheden til at mindes tidligere fore-
stillinger og andre aktiviteter. Bl.a. 
dengang teateret i 1981 flyttede fra 
Thorsvej til Ingerslev Boulevard: Den 
nemmeste måde at få flyttet 
det store kostume-lager på, 
var at lade alle medlemmer 
tage en dragt på, og så van-
dre gennem byen til det nye 
sted.
Blandt det særligt indbudte 
publikum var Århus Borg-
mester, Nicolai Wammen, 
som efter forestillingen per-
sonligt takkede mange af 
skuespillerne for en god 
indsats og en dejlig forestil-
ling.

nu går tæppet snart
Inden tæppet går for den 
flotte forestilling, må du også 
hellere få lidt baggrund for 
Nøddebo Præstegård. Hi-
storien er udgivet i 1862 af 

Carl Henrik Scarling un-
der titlen ”Ved Nytaarstid 
i Nøddebo Præstegård”. 
Han skrev den idylliske 
julehistorie, mens han 
selv sad og svedte på Ni-
len i Ægypten og længtes 
efter en dansk jul med sne 
og idyl. 
26 år senere omsatte præ-
stesønnen Elith Reumert 
fra Det Kongelige Teater 
fortællingen til teater med 
sange og tilføjede nissen 
til historien. Han var også 
selv med i stykkets første 
opførelse i rollen som den 
balstyriske Nicolai. 
Siden har stykket været en 
elsket del af julen – ikke 
på grund af spænding og 
drama, men især for dets 
rammende stemning af 
dansk jul.

nicolai er yngste 
student
I 2007-udgaven hos Aaby-
høj Amatør Teater kan vi 

opleve de tre brødre, som er studen-
ter i København. De bor i sammen i en 
kvistlejlighed og inviteres til at holde 
jul hos pastor Blicher i Nøddebo Præ-
stegård. Det er den første jul i præste-
gården for den yngste bror, Nicolai, 
som altid er fuld af spillopper og nar-
restreger. De to ældste brødre har hver 
et godt øje til præstens to døtre, men 

Nicolai har masser af drifter – også 
når det gælder de kønne piger. 
Rasmus Hedegaard Madsen viser 
publikum en helt imponerende mor-
somt og skøn Nicolai. Han er den 
sjove lillebror, som altid havner i pro-
blemer og får mere og mere strithår, 
fordi han må klø sig i hovedet for at 
tænke over sin egen situation.

I nøddebo
Andrea Margrethe er præstens yng-
ste og smukkeste datter. Hun bliver 
spillet af Alicia Vivier Brockhoff, der 
trods indvandrerbaggrund leverer en 
overbevisende indsats. Og det med at 
være smuk gælder jo i de fleste lande, 
så her har hun ingen problemer.
I starten af stykket ses hele nissefa-
milien, hvor Lise Brorson er nissefar, 
der vil fortælle sin familie (og publi-
kum) fortællingen om Nøddebo Præ-
stegård. En meget lang og indviklet 
replik bliver sagt af et barn med en 
næsten professionel fremførelse.

fulde huse
Jo, der er gode kræfter i Aabyhøj 
Amatør Teater. Også i Nøddebo Præ-
stegård, hvor alle aktører leverer flotte 
præstationer. Skulle det blive bedre, 
må det være at få et orkester med på 
banen.
Der er forestillinger frem til den 9. de-
cember, men de fleste billetter er revet 
væk allerede i forsalget. Måske bliver 
der arrangeret ekstraforestillinger. Se 
nærmere på www.aabyhojamatortea-

ter.dk eller ring til bil-
letbestillingen på 86 15 
34 50. En billet koster 
85,- kr., børn 35,- kr. og 
med i prisen er kaffe 
med kringle og lagkage 
i pausen.
Du kan på Skræppe-
bladets blog se et lille 
videoklip fra forestillin-
gen.

Yngste bror Nicolai (Rasmus Hedegaard Madsen) 
laver mange ulykker hos Pastor Blicher (Niels Olin). 
(pressefoto)

De to ældste brødre har som erfarne studenter allerede et godt øje 
til præstens to døtre. (pressefoto)
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brabrand I fortId og nutId
en foredragsaften I beboerHuset 

Anmeldelse af Peter Kjellerup Hansen
foto af Ulrik Ricco Hansen

7. November 2007 kl. 19 havde Søvan-
gen besøg af tidligere afdelingsbeboer 
Børge Nielsen som fortalte 37 frem-
mødte beboere om fortids begivenhe-
der og dagligliv i Gammel Brabrand. 
Et foredrag der formede sig som et 
righoldigt og varieret causeri om-
handlende små og store hændelser, 
suppleret med gamle fotos, der kaldte 
minderne frem hos flere af de frem-
mødte.

den jydske hovedstad
Børge Nielsen formåede med sin  
fortælleevne at få ro i det store lo-
kale og fange de tilstedeværendes 
opmærksomhed om en tidsrejse fra 
Mid delalderens landsbysamfund, 
og frem til det Brabrand, vi kender 
idag. I Middelalderen var Brabrand 
nævnt ved navn “Brabrun” i en af de 
af Kirken styrede jord-og markbøger 
fra 1340. Dengang var Årslev  “Den 
jydske hovedstad”, Skibby var Aros 
Å endestation, og landevejen gik til 
Ry. I 1700-årene kom den første sog-
nekommission til,Den skulle tage sig 
af fattigvæsenet til 1803, hvor der 
kom en landsdækkende fattigmands-
lov. I 1857 blev sognekommissionen 
erstattet af Sognerådet, ledet af en 
sognerådsformand, og det varede 

indtil kommunesammenlægningerne 
i 1971. Sognerådet styrede også skole-
væsenet, som kom til  ved skoleloven 
af 1814, og var også med ved dannel-
sen af de første kommunale skoler i 
Brabrand (1841).

da »den røde hane gol«
3. december 1849 rammes Gammel 
Brabrand af katastrofen. En Peter 
Gylling arbejdede ved åbent ildsted, 
da vinden blæste ilden op, og med 
et var de få huse fra Tværvej til Sø-
vej omspændt af flammer. Ved sidste 
hus vendte vinden og ilden angreb 
husene op til Truevej. Katastrofen 
ramte mærkbart. 7 gårde og 13 huse 
blev flammernes bytte. 27 familier 
blev husvilde. Fattighjælpen havde 
ikke tilstrækkelige midler. Så sog-
nepræsten pastor Hein og kapella-
nen Secher indrykkede annoncer om 
økonomisk hjælp, og det indbragte 
851 Rigsdaler. Af dem fik skadefor-
volderen Peter Gylling 50 Rigsdaler. 
Ulykken var dog ikke skidt, uden den 
gjorde godt for noget. Den medførte 
nemlig gårdudskiftninger, forstået så-
ledes at de nye gårde nu blev flyttet 
udenfor byens periferi,så ilden ikke 
kunne ramme igen. Kapellan Secher 

købte en brandsprøjte til samme, og 
den eksisterer endnu.

»løjtnantens have«
Det var i 1862, at jernbanen kom til 
Jylland. Første strækning gik fra År-
hus til Randers. Den blev indviet og 
prøvet af af Kong Frederik 7. og hans  
Louise “Grevinde Danner”. Dengang  
kørte kun 2 tog daglig, og man lod 
militære befalingsmænd forestå den 
daglige ledelse af stationerne. En af 
disse var særlig iderig. Han anlagde 
og styrede ved siden af sin post som 
stationsforstander flere forskellige 
traktementer. Et af dem blev kendt 
som “Løjtnantens Have”. Hans ide 
var især og blandt mange, at folk skul-
le tage toget fra Århus til Brabrand, 
hvor de skulle omstige til en hjuldam-
per “Vega”, og sejle ud på Brabrand 
Sø. Her skulle de besøge et fiskehus, 
hvor de så blev trakteret. Det blev en 
stor succes. En anden var udflugt op 
i Hans Broges bakker. Med disse ini-
tiativer ændrede Brabrand status fra 
landsby til stationsby.

Industrien flytter ind
Med jernbanens ankomst begyndte 
Brabrand at ændre karakter, Små for-
retninger begyndte at dukke op. En 
af de første var fru Mortensens hø-
kerforretning. Et bageri og et bryg-
hus fulgte med – sidstnævnte gik dog 
hurtigt fallit. En nyopført kro fra 1852 
blev et yndet udflugtsmål. Den var 
også byens faste samlingssted med 
aktiviteter til fastelavn og jul, samt 
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danseskole og varede således ved, 
til den blev revet ned i 1967 i forbind-
else med vejudvidelsen til Silkeborg. 
I 1880´erne voksede forskellige indu-
strivirksomheder frem. Karetmageri, 
dampvæveri og et savværksted, som 
efterhånden også forsvandt igen. År-
sagen var, at de ikke kunne følge med 
tiden. Men adskillige af dem dukkede 
atter op, og med nye navne og nye va-
rebetegnelser. Årslev Mølle startede 
således som brødfabrik og mølle. Eje-
ren startede samtidig Voldbæk vand-
mølle, men måtte sælge den og med 
den betingelse, at han skulle bortgifte 
datteren til køberen oveni handelen. 
Hun var dog allerede forlovet, men 
faders vilje hendes lov. Hun måtte 
bryde forlovelsen og gifte sig med 
køberen “Ras-Kræmmer”. Senere 
blev den handlet mellem forskellige 
ejere, bl.a, en værnemager. I dag står 
en møllesten på stedet til minde om 
dens virke.

byggefest
Omkring 1920 voksede byen hur-
tigt. Engdalsskolen blev bygget, og 
alderdomshjem og idrætshal fulgte 
med. I idrætshallen var forholdene 
beskedne. I sig selv var det en lille 
hal med små rum, et enkelt lille ba-
derum til fælles benyttelse for begge 
køn og uden varmt vand. Der blev 
bygget rensningsanlæg, bibliotek og 
sportspladser på initiativ og styret af 
en klan, familien  Riber. Men i 1940 
gik udviklingen i stå, indtil en gruppe 
håndværkere satte sig for at opføre 
nogle lejligheder i to etager – en for-
løber for Brabrand Boligforening – og 
i 1948 fulgte direktøren for Brabrand 
Kedelvarmefabrik E.V. Jørgensen den 
idé op og startede Brabrand Boligfor-
ening med ham som den første for-
mand. Dette byggeri, som blev skabt 
i den daværende bolignødskrise, ud-
viklede sig snart til at blive Danmarks 
største  socialt almennyttige boligfor-

ening. Blandt aktiviteterne, var der 
især en, der huskes. I 1968 afholdt 
Gammel Brabrand en mindeværdig 
byfest med gæstedeltagelse af kendte 
som trompetisten Arne Lambert, en 
meget ung Ulla Pia og den folkepopu-
lære Lily Broberg, rammet ind af “Pal-
lis Tivoli”s forlystelser. Denne byfest 
gav bragende succes med et overskud 
på ca. 100.000 kr.

På tidsrejsens endestation  “Det nye 
Brabrand” sluttede Børge Nielsen sit 
foredrag af med  et lille kuriosum: To 
af de store grundejere Brad Thom-
sen og Kier ville sælge fra af deres 
jord til en særdeles favorabel pris pr. 
kvadratmeter. 10 år senere vender kø-
berne tilbage, og spørger om de kan 
handle igen. “Javist”, siger Kier. “Men 
på de samme betingelser som for 10 
år siden”.

stor åbnIngsfest 
for borgerportalen www.aarHusVest.dk 

Holdes I globus1 den 13. december

www.aarhusvest.dk  er borgernes por-
tal, og derfor er alle borgere i vestbyen 
inviteret til stor åbningsfest torsdag 
den 13. december kl. 14-17 i Globus1
Festen holdes, fordi Vestbyen endelig 
har fået sin store borgerportal, og for-
di Vestbyen som det første sted i lan-
det har uddannet deres egne borger-
journalister 
Journalisterne knokler med at lægge 
spændende nyheder og portrætter på 
portalen �og de bliver �eksamineret� 
af borgmester Nicolai Wammen som 
start på festen 13. december. 
Globus1 benytter den festlige dag 
til at afsløre børnenes kunstneriske 
frembringelser i efterårsferien, et stort 
filtet tæppe, samt det store bykort 
over Århus Vest. 

Her er nogle af indslagene:
• Borgmester Nicolai Wammen ud-
deler diplomer til alle borgerjourna-
lister.
• Underholdning: Live optræden med 
den rapperen Negash Ali - se artiklen 
om ham på portalen 
• Mød din borgerjournalist: Journali-
sterne på borgerportalen går rundt og 
fotograferer og interviewer - og læg-
ger det straks på portalen. Se hvordan 
og få en snak med journalisterne! 
• Masser af børn filtede i efterårsfe-
rien et stort flot tæppe, lidt hjulpet af 
deres mødre. Nu er det klar til at blive 
hængt op i Globus1 � se afsløringen.
• Konkurrence: Følg med her på por-
talen om Den Store Fotokonkurrence. 
Vinderne afsløres ved åbningsfesten. 
Store præmier!

• Vi arbejder på flere indslag. De bli-
ver annonceret på www.aarhusvest.
dk. 
Festen arrangeres af borgerportalen 
og Globus1 i fællesskab.

af Birger Agergaard
foto af Lene Christensen

Trods sine kun 16 år er Århus-rapperen Ne-
gash Ali på vej med sin debutplade. Han er 
klar til at slå sit navn fast i Danmark.
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Selvom de fleste måske forbinder 
svampejagt med efterårsferie, er der 
mulighed for at finde svampe hele året. 
Ikke mindst her i vintermånederne 
på Holmstrup Mark, hvor det er 
forholdsvis let at finde nye og friske 
svampe – der er ikke mange af dem, 
og det er de færreste som er spiselige. 
Men flere er gode at tørre og bruge i 
juledekorationer.

Det er let for beboerne i afdeling 
Toveshøj, Bronzealdervænget, Holm-
strup, Thorsbjerg og Odinsgård at 
opleve naturen på Holmstrup Mark. 
Området ligger kun få skridt fra hver 
afdeling og kan ses som et grønt 
bælte mellem Jernaldervej og Edwin 
Rahrsvej.

små vifter
Både i de små skovområder og på 
hegnspæle omkring markstykkerne, 
der næsten hele året afgræsses af 
heste, er det let at finde broget læder-

poresvamp. Netop i december ses den 
frisk og nyudvokset med flotte ringe i 
gulbrune nuancer på oversiden. Når 
de vokser på f.eks. hegnspæle danner 
de halvkredse som små vifter. På 
oversiden af f.eks. en træstub kan de 
blive næsten runde skiver. Oversiden 
er blød og næsten fløjlsagtig, mens 
undersiden er lys og har små porer. 
Herfra kan der drysse sporer ud (det 
der svarer til svampens ”frø”).

gnistfangeren
En anden svamp som er let at finde 
er tøndersvampen, som også kaldes 
fyrsvamp. En tørret svamp er nemlig 
god at bruge, når man skal tænde op 
i brændeovnen eller i et gammeldags 
komfur.
Fyrsvampen ses som en lidt bestandig 
klump ofte lidt til vejrs på et løvtræ, 
og den er nem at se, nu hvor bladene 
er faldet af. Den vokser både på 
levende og døde træer, f.eks. birk, bøg 
og hassel.

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

sVampe tIl både dekoratIon og spIse I VInterkulden

VIntersVampe på Holmstrup mark

Broget Læderporesvamp på hegns pæl 
(dec. 2006 på mark ved Holm strupgård)

farVel tIl urban
5 år der satte Vestbyen I beVægelse

af Helle Hansen

Efter mere end fem år i Århus Vestby 
lukker og slukker Urbanprogrammet 
med årets udgang. Der blev tyvstartet 
på afskeden i forbindelse med Vest-
bysamlingen 2007, som blev holdt på 
Hotel Scandic lørdag den 8. novem-
ber. Her deltog næsten 200 borgere, 
som alle var med til at lægge planer 
og strategier for fremtidens indsat-
ser i bydelen både omkring erhverv, 
unge, kvinder og kultur.
Og alle deltagerne fik udleveret bog-
en ”En bydel blev sat i bevægelse”, 
der beskriver foreninger, personer og 
indsatser, som gennem årerne har væ-
ret involveret i Urbanprogrammet.

afsked med sonja
Under den efterfølgende reception 
blev der taget afsked med Urbanchef 
Sonja Mikkelsen og hendes Urbanse-
kretariat, der gennem alle årerne har 
serviceret og hjulpet de mange Ur-
banprojekter på vej – i alt er det blevet 
til 69 projekter. 
Der blev holdt taler af borgmester, 
fællesrådene og også fra Gellerup-
parken blev der sagt tak. Speciel stor 
tak til Sonja Mikkelsen, der som den 
eneste i sekretariatet har været med 
gennem alle årerne. Samarbejdet mel-
lem Sonja Mikkelsen og Gelleruppar-
ken kommer dog til at fortsætte, fordi 

den nu snart tidligere Urbanchef efter 
nytår skal sidde i Århus Kommune og 
deltage i arbejde med helhedsplanen 
for Gellerup og Toveshøj.
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Også denne svamp har randformede 
aftegninger på oversiden og porer 
på undersiden. Den kan blive meget 
gammel – op til ti år, og man har i 

Danmark fundet eksemplarer som 
er over en halv meter. Mere typisk er 
dog en størrelse som en knyttet hånd 
eller dobbelt så stor. Og så er den ikke 
”flad” ligesom den brogede læder-
poresvamp.

dekorationssvampe
Både tøndersvamp og broget læder-
svamp er glimrende indslag i jule-
dekorationerne, men der er bedst at 
være i god tid med indsamlingen. 
Det anbefales at lægge svampene i en 
pose og give dem en tur i dybfryseren 
en uges tid, hvorefter de kan tørres 
f.eks. på en avis på en radiator.
På den måde får man dræbt evt. små 
dyr inde i svampen. Især eksemplarer 
af en vis størrelse af læderporesvampen 
kan huse små biller, som inde i stuens 
varme hurtigt kan æde svampen op.
Har du først lavet din dekora-
tionssvamp, kan den genbruges år 
efter år.

bægerformet
Der er langt mellem de gode fund i 
vin termånederne, men hvis du ser 
den meget iøjnefaldende orange-
bæger svamp, kan du godt tage den 
med hjem til salatskålen. Jeg har 
tidligere fundet den langs stierne i 

skovområderne, hvor den kalder på 
opmærksomhed – uanset om den er 
skrigende orange eller mere brunlig. 
Den er ofte 3-5 cm stor, bægerformet 

med bølget rand, og der vokser ofte et 
par stykker sammen. Den har ikke en 
overvældende smag, men den har en 
sjov konsistens.

østershat
En enkelt gang har jeg set østershatte 
i naturen på Holmstrup Mark. Svamp-
en kan ofte købes i butikkerne og 
findes ved siden af pakkerne med 
champignon. Det er en fin og god 
svamp, som også kan bruges rå 
ligesom champignon. Hold udkig på 
bøgetræer og –stammer efter en blålig 
tragt- eller musling-formet svamp 
med hvide lameller på undersiden.
Kommercielt dyrkes østershatte på 
halm baller eller bøgestammer, og 
det skulle være rimelig nemt selv at 
få sig en bestand, hvis man har en 
skyggefyld baghave eller lignende 
sted, hvor der ikke er alt for meget 
sol. Man dyrker dem ved at indkøbe 
bøgestammer og svampe-myselium, 
som er den del af svampen, der lever 
inde i træet (og nede i jorden).

Hatsvampe
Inden vinteren rigtig sætter ind, kan 
du ind imellem finde små hatsvampe 
– altså små champignon-lignende 
svampe med en hat på en stok. De 

vokser i skovbunden eller græsplænen, 
men er sjældent værd at tage med 
hjem, og kan nærmere betragtes som 
oplevelse på traveturen. Sidste år 
så jeg bl.a. forskellige typer fladhat, 
almindelig blækhat og rabarber-
parasolhat. 
De er alle spiselige, men mange er 
over følsomme for parasolhatten (i 
hvert fald rå) og blækhatten er kun 
god når den er meget frisk, og her skal 
den samtidig bruges med forsigtighed 
ved alkoholindtagelse, fordi den 
indeholder et stof, der virker ligesom 
antabus. 

på eget ansvar
Hatsvampene er ikke gode at tørre til 
dekorationer, da de let bliver skøre og 
mister faconen. Men du kan jo prøve 
at vikle ståltråd om stokken på nogle 
stykker og så hænge dem til tørre. Er 
du heldig vil nogle få af svampene 
kunne bruges i dekoration – men regn 
ikke med at kunne bruge dem året 
efter.
Til tider kan du også finde små 
forgrenede svampe, f.eks. grenet 
stødsvamp, men de er så små og 
uspiselige, at de har bedst af at få lov 
til at blive, hvor de er. Og der er f.eks. 
på toppen af en træstub.

Fyrsvamp eller Tøndersvamp  - undersiden 
er fyldt med porer 
(jan. 2007 nær Tovshøjskolen)

Grenet stødsvamp (dec. 2006 i løvskov ved Holmstrup)
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tekst og tegning af Peter Kjellerup Hansen

julelyd gI´r børnefryd

“Når klokken ringer Julen ind

og alle iler travlt afsted.

Man tænker på,om alt er med

til idel fryd for barnesind.”

Julen og dens helligdage er årets op-
timale fest. En lysets glædesfest, hvor 
mørkets ufred og strid yppet af onde 
kræfter er afløst af samhørig fordra-
gelighed med slægt og venner i “fest-
ligt lag”.

sådan begyndte det
Da nordboerne stadig dyrkede asa-
troen og markerede deres helligdage 
med solhvervs kultfester og fokus på 
det godes sejr over det onde, var årets 
mørkeste dag en anledning til at fejre 
og ofre til frugtbarhedsguden Frey. 
Nu skulle lyset fra solen vende tilba-
ge, og man ofrede en galt til guden, 
og spiste den til hans ære godt pyn-
tet med grønt, frugtbarhedens farve. 
Først ved Kristendommens indførelse 
blev den hedenske kult afløst med 
fejring af Jesu fødsel, mens man bibe-
holdt det kultiske ved fortsat at pynte 
op med grønt. Omkring år 300 kom 
der navn på festen: “fruma jiuleis”, et 
gotisk ord for måneden “november”. 
Det blev videreført af finnerne i deres 
ord for “fest”: “Jubia”, der så ender i 
det skandinaviske “Jul”. Så “Jul” be-
tyder faktisk “Fest”.

julefred
I 16.århundrede fejrede man i Norden 
Juledag som årets første dag, og den 
blev årets største festdag. På den dag 
skulle al strid ophøre – ja hele mid-
delalderen igennem var enhver form 
for blodig ufred strengt forbudt, og 
det blev straffet hårdt at bryde det 
– oppe i vor tidsalder har vi et kuriøst 
og tankevækkende eksempel på det, 
og om Julens virkelige betydning: Ju-
leaften 1914, 1. Verdenskrigs første år 
raser med enorme tab af menneskeliv, 
da en menig tysk soldat beslutter, at 
nu kunne det blodige slagteri på slag-
marken være nok. Han får forbindel-
se med fjenden, og aftaler, at han og 
hans gruppe skal mødes med den til 

en hyggelig juleaften, og før officerer 
og befalingsmænd kan nå at skride 
ind, var soldaterne fra de to stridende 
fronter samlet hos hinanden til jule-
hygge og fællessang. Ikke et skud blev 
løsnet den nat. Det var oplagt mytteri. 
Men da de stridende parter genoptog 
kampen næste dag, blev der set stort 
på det, og episoden blev forbigået i 
stilhed. Kunne alle krige blot føres Ju-
leaften, og der ville aldrig være krig.

julevagt
Netop for at undgå ballade i byerne 
Juleaften, oprettede og udstationere-
de man en særlig vagt, en “Julevagt”. 
Det var et borgerligt ombud, som cir-

kulerede mellem byens indbyggere, 
og det udviklede sig ikke altid lige 
heldigt; for man skulle jo lige, mens 
man nu var på “vagt” se ind til venner 
og familie, og det kunne ske, at det 
udviklede sig temmelig animeret, så 
nattevægterne måtte tage over, som i 
følgende korte omtale: “Der kom og 
Julevagten ind. De fik nok!” Om “ju-
levagten” var løsningen for ro og or-
den eller ej, så var balladen Juleaften 
gennemgående  begrænset. Folk tog 
i det store og hele hensyn og var op-
mærksomme over for hinanden. Man 
bagte og bryggede, så der var rigeligt 
til lang tid fremover. Ingen fattig gik 
forgæves. Alle som kom forbi, blev 
budt ind og nød af den gæstfrihed, 
som huset nu formåede. Ingen “skulle 
bære Julen ud”, hvilket betød, at man 

skulle nyde noget, selv ved det korte-
ste besøg.

overtroen
Julen var også tiden for ondskabens 
væsner som trolde, spøgelser og dæ-
moner. Derfor tegnede man kors på 
lader og ladeporte, ridsede kors i 
korndyngerne og satte stål op over 
stuedøren. Man måtte også passe på 
ikke at lade ploven stå ude på mar-
ken Julenat, for da kommer Jerusa-
lems skomager forbi, sætter sig til 
hvile på den, og så får plovens ejer 
en dårlig høst det følgende år, og en-
delig skulle man gnide kvægets tæn-
der med sod og salt Juleaften, at ikke 
onde magter skulle gøre det fortræd. 
For at fastholde et venskab med nis-
sen og få hans hjælp satte man grød 
op til ham på loftet, og den blev altid 
spist - det bevidnede katten. Det var 
forbundet med ulykke at udføre alt 
andet arbejde end det mest nødven-
dige. Som dengang en bondekone i 
17. århundrede forfærdet udbrød, da 
hendes pige ville sætte sig til rokken 
for at spinde: “For Guds skyld, spind 
ikke nu. Jeg har kun 1 ko, og den vil 
jeg ikke miste!”. Eller hvis man fandt 
på, at lædertøjet skulle smøres Juleaf-
ten. Det kunne medføre, at man skulle 
“smøre” doktoren i det kommende 
år. Forholdet til dyrene var også no-
get ganske særligt den aften. Det nød 
specielt musene og rotterne godt af. 
Disse “de små grå”, som de kaldtes, 
var nemlig fredet i Julen.

Varslerne
Når julemiddagen var spist tog man 
varsler for fremtiden. Det foregik ved 
hjælp af såkaldte “julelys”, nogle lys, 
som stod bestemte steder på bordet, 
og de skulle helst brænde lige længe, 
så betød det lykke og fred over hu-
set i det kommende år. Slukkedes et 
af lysene, skulle den, hvis lys det var, 
dø, inden året var omme. Det samme 
kunne ske, hvis man hængte linned 
eller tøj til tørre Jule- eller Nytårsdag, 
da skulle man “klæde lig i fasten”. 
Imens listede husets unge pige ned på 
sit værelse, og hen til et spejl, for at 
se, om hun deri kunne se ham, “hvis 
seng hun skulle rede, og hvis dug hun 

bag om julen
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skulle brede”. Men det kommende 
vintervejr blev der også taget varsler 
– såkaldte “julemærker” – for. Det 
foregik ved middagsbordet. I den spi-
ste julegåses afpillede brystben kunne 
man “læse”, hvordan resten af vin-
teren ville blive. Det gjorde man ved 
at holde det helt rene brystben hen 
mod et tændt lys. Så man da nogle 
hvide pletter i benet, betød det sne, 
og var pletterne brune kom der frost 
og kulde. Men var brystbenet sort, ja 
– så havde gåsen fået for meget. Der 
er langt flere, f.eks. “Julebisp”, “Ju-
lebuk”, “Julefad”, “Julegrød”, “Jule-
kager”, “Julelege”, “Julestue”, “Jule-
tønde”, “Juleøl” og ikke at forglemme 
den svenske tradition med Sct.Lucia, 
men det vil tage en hel bog at dække. 
Julen er årets fest, og i særdeleshed 
børnenes. For dem har festen et ringe 
indhold, hvis juletræet og gaverne 
mangler.

juletræet
“Juletræet med sin pynt, venter på vi 
får begyndt”, hvem kender ikke den-
ne populære julestrofe? Egentlig en 
temmelig gammel sandhed. Et gran-
træ til festligholdelse i vintermørket 
har været kendt tilbage i den kultiske 
fortid, hvor det netop var det grønne, 
man fejrede guden Frey med, og gra-
nen var eneste grønne træ på den års-
tid. Langt fremme i tiden over skandi-
navisk vikingetid og middelalder var 
den kendt som almindelig julepryd. 
Men da man i 17. århundrede i Tysk-
land begyndte at bringe træet inden-
døre vakte det stor furore, især hos 
den katolske gejstlighed, der forbandt 
granen med hedenskab. Det var en 
svensk officer, der som den første i 
1632, mens 30-årskrigen rasede, fandt 
på at pynte et grantræ, og sætte det 
ind i en stue i Leipzig. Det gav anled-
ning til, at Kirken i 1644 udsendte et 
fordømmende skrift “Kathechismus-
Milch”, hvor den stærkt gik i rette 
mod brug af såkaldte “Weinachts-
oder Tannenbaums”, som  kontrast 
til kirkefesten. Men svenskerens ide 
kunne Kirken ikke “skyde af pinden”; 
for i 1765 er digteren Johann W. Go-
ethe på julebesøg i Leipzig og ser da 
for første gang et pyntet grantræ i en 
stue. Træet var pyntet med lys, be-
hængt med alle slags godter, og ved 
træets fod, stod en lille krybbe, som 
henviste til Jesu fødsel. 15 år senere 
var “juletræet” almindelig udbredt i 
Tyskland. Digteren Friederich Schiller 
omtaler i 1789 “Der Lichtbaum” i Jena, 
og Danmark og det øvrige Skandina-
vien følger trop. I 1808 vil grevinde 

Wilhelmine Holstein på det sydsjæl-
landske gods Holsteinsborg glæde sin 
lille datter med et tændt grantræ. Det 
er “juletræets” premiere i Danmark.

julegaverne
Julen er børnenes fest mere end nogen 
anden. De forventningsfulde lys deres 
øjne udstråler, når de ser den hob af 
pakker, som dækker juletræets neder-
ste del, kan kun være en glæde at op-
leve. Men julegaverne var fra starten 
ikke Julegaver”, men “Nytårsgaver”, 
og absolut ikke tænkt for børnene. I 
middelalderen var det skik ved hoffet 
at give de ansatte nytårsgaver, som 
tak for trofast tjeneste i årets løb. Så-
ledes fortælles i en af “De islandske 
sagaer” “Bjarnor Saga”, at Erik Jarl 
“som høvdingeskik var i andre lande 
gav sine folk gaver (“jólagjaf”) på ot-
tendedagen”. Men gaveskikkens op-
rindelse går helt tilbage til den romer-
ske kalenderfest – og før Christi tid. 
Først omkring år 1400 i Bøhmen blev 
“gavegivning” flyttet til Juleaften, og 
de, som da nød fordel af de mange ga-
ver, var de fattige. Gaver til børnene 
var yderst sjældne i Middelalderen. 
Første gang vi hører om julegaver til 
børn i Danmark var i 1580, da var det 
til kronprinsen, senere Kong Christian 
4. At give julegaver til de fattige – om-
talt 1. gang i Danmark i 1562 – var pri-
mært med tanker på den kristne tro: 
at “almisser” kunne redde ens egen 
og afdøde slægtninges sjæle fra evig 
fortabelse. En tanke, som tydeliggøres 
i Charles Dickens eventyrdrama “Et 
Juleeventyr”.

nu og før
Peter Faber skriver: “Sikken voldsom 
trængsel og alarm”, og sikkert med 
henvisning til Julens fortravlede uger. 
Der skal forberedes. Der skal handles, 
og der skal pyntes. Har man nu husket 
alt, skrevet sine julehilsner og tænkt 
på fjerne slægtninge. Travlhed præger 
i sandhed dagligdagen. Man vandrer 
som i homogen flok i kraftig oplyste 
og dekorerede gader, omkranset af ju-
lebutikker som stærkt lokker med de-
res juleudbud, der kan købes for det 
halve efter Jul. Selvom gadernes lok-
kende lysfest skal holde ondskaben 
væk, som det oprindelig var, så kan 
man da i dag sige, at ingen Djævel tør 
betræde vor Jord en hel måned før ju-
letid. Langt fra, hvad forfatteren og ju-
risten Otto Rung (1874-1945) skriver i 
sine erindringer: “Juleudsmykningen 
i min barndom begrænsede sig gerne 
i de små, snævre og halvmørke butik-
ker i København til en enkelt række 
tællelys i vindueskarmen, samt og en 
stjerne med englehår i en sejlgarns-
snor, hængt op midt i vinduet. De 
mere mondæne butikker havde spejle 
på vinduesposterne – så kikkede da-
merne da i hvert fald derind”. Køben-
havn anno 1890.

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET 
LYKKEBRINGENDE NYTÅR  ØN-
SKES TIL ALLE
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nu ses VInterens typIske stjernebIlleder på aftenHImmelen I øst 

af Jens Skriver
Astronomiklub Capella

så er de Her Igen

Nu er tiden kommet, hvor man for 
alvor plejer at kunne studere stjerne-
himmelen om aftenen. Umiskendelige 
tegn herpå er, at stjernebilledet Orion 
og den meget klare stjerne Sirius er 
synlige inden sengetid. Alle har lagt 
mærke til Orion, også uden at vide, at 
det faktisk var det stjernebillede, det 
drejede sig om. Siden tidernes mor-
gen er stjernebilledet blevet opfattet 
som en kæmpes skikkelse.

billede af en kæmpe
Kæmpens bælte med tre klare stjerne 
på række og  de to stjerner til fødder 
vil alle kunne nikke genkendende til. 
Ovenover bæltet er hans arme. Nor-
malt nummereres stjernebilleders 
stjern er med græske bogstaver efter 

deres lysstyrke, men det er fraveget 
for Orions vedkommende. Højre skul-
der udgøres af stjernebilledets først 
nummererede stjerne Betelguese. Det 
er en variabel stjerne, hvis lysstyrke 
svinger uregelmæssigt. Den er 425 
lysår væk og er en såkaldt superkæm-
pe med en diameter, som er 300-400 
gange større end Solens. Nummereret 
som anden stjerne i Orion, men i vir-
keligheden  klarest er Rigel, der dan-
ner kæmpens venstre fod. Det er en 
superkæmpe, der 1.400 lysår væk og 
har en lysstyrke, som er 50.000 gange 
større end Solens. 

stjernetåger
Mest karakteristisk for Orion er imid-
lertid stjernetågerne. En stjernetåge er 

både grav og vuggestuestue for stjer-
ner. En stjerne er i sin tid eksploderet 
og har efterladt en kosmisk tåge. I ti-
dens løb vil stofferne samle sig igen 
og blive til en ny stjerne. Mest kendt 
er Oriontågen mellem kæmpens ben. 
Indtil for nyligt kunne den ses med 
det blotte øje, men ses nu i byer bedst 
med en håndkikkert. Der er i øvrigt 
endnu en tåge lige ved siden af, og 
Orion er også kendt for Hestehoved-
tågen.

Hundestjernen
Lidt nord for Orion befinder sig him-
melens klareste fikstjerne Sirius. 
Den skinner med et utroligt skarpt 
blåhvidt lys. For øjeblikket kan den 
konkurrere med planeten Mars om 
at være den klareste ”stjerne” på øst-
himlen. I virkeligheden er der tale om 
synsbedrag, for rent faktisk er Sirius 
ikke ret stor. Den er kun 8,7 lysår fra 
Solen. Egentlig er den en dobbeltstjer-
ne, men ledsageren er ret lille og blev 
først opdaget på et sent tidspunkt. Si-
rius indgår i stjernebilledet Den store 
Hund og kaldes også Hundestjernen. 
Stjernebilledet Den lille Hund findes 
ovenover og har en klar stjerne, som 
hedder Procyron.

Capella 
astronomiklub

kontaktperson: 
John mikkelsen, 
Jernaldervej 259 b, 
tlf. 86 24 06 14
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tekst og foto af Jens Skriver

beboerforenIngen I Holmstrup er mødested for mange

en åndeHul I en Hård Verden

Den er indrettet som en café, hvor der 
kan købes øl, vin, kaffe og ostemad-
der, men medlemskab er krævet. Det 
kan opnås af alle beboere i Holmstrup, 
og foreningen er en aktivitet i Holm-
strup og Brabrand Boligforening. Da 
interessen for stedet er stor, optages 
så mange medlemmer udefra, som 
der kan inden for F.A.S.’ gældende 

regler. De indebærer, at over tre fjer-
dele af medlemmerne skal bo i bolig-
foreningen. Efter mere end tre besøg 
kræves medlemskab. Det er en betin-
gelse for at bruge stedet, og der bliver 
ført nøje kontrol med medlemslisten. 
For mange beboere er foreningen et 
dagligt mødested.

lokalt samlingssted
Det og meget andet fortæller Simon 
Holse, der har været kasserer siden 
2001. ”Holmstrup er stadig som en ø. 
Her ingen andre værtshuse og egen-
tlige mødesteder. Mange nedbrudte 
og skæve eksistenser har ikke andre 
steder at gå hen. Der er stadig man-
ge, som sjældent kommer uden for 

Holmstrup, og som lever deres so-
ciale liv her. Det er en mulighed for at 
komme ud og se andre mennesker. Til 
at komme ud af lejligheden. Spørgs-
målet om alkohol er en ældgammel 
diskussion. I de år, jeg har været kas-
serer, er 25 medlemmer døde. Alle, 
der har været medlemmer, bliver 
nummererede, og omkring 350 står 

i kartoteket. Heraf 100-110 medlem-
mer betaler kontingent. Til gengæld 
er foreningen et netværk, og vi viser 
omsorg for hverandre. Vi ser efter blå 
blink”, siger han med et glimt i øjet. 
”Det kunne jo være en af vore, der er 
kommet til skade. Vi er et kommuni-
kationscenter. Når nogen bliver væk, 
finder vi ud af, om de har det skidt”. 
Han understreger videre, at vedtæg-
terne forbyder klikedannelser, og in-
gen forskel på folk, så mange natio-
naliteter kommer.  Der er åbent hver 
dag fra 10-18. ”Nogle medlem står 
foran døren fem minutter i 10. Det er 
starten på dagen for dem. Her kan de 
også læse dagens aviser. Det eneste 
tidspunkt, der er lukket, er omkring 

skolernes sommerferie, hvor loka-
lerne bliver renoverede, og der gøres 
hovedrent. Tidligere sad nogen og ke-
dede sig i vaskeriet. De kan komme 
herover og købe en kop kaffe”.

ledelse
Der er visse regler som skal følges. 
Klubben er stoffri. Der er et fast hold 
af frivillige. To personer deler dagens 
vagt. En person er altid ansvarlig for 
serveringen, ellers er der ikke åbent. 
Fast rengøring er nødvendig. Aktivi-
teten kører strengt som en forening 
med vedtægter og en bestyrelse på 
fem medlemmer foruden supplean-
ter. Heraf er kassereren valgt særskilt. 
Bestyrelsen skal for så vidt komme 
fra Holmstrup, men der kan vælges 
en ikke-beboer, der dog ikke må være 
formand eller kasserer.

aktiviteter
I tidernes morgen startede aktiviteten 
som en klub med nogle uoverens-
stemmelser, men nu er vedtægterne 
udformet sådan, at en gruppering 
ikke kan tage magten over klubben.
”Vi skal ikke have overskud”, under-
streger Simon. ”Efter vedtægterne skal 
overskuddet bruges til mindst to år-
lige fester. Afdelingsbetyrelsen accep-
terer levende musik, hvis festen efter 
spisning bliver åben for alle beboere. 
Desuden arrangeres juleaften og en 
julefrokost i januar. Hvis medlemmer-
ne vil, yder vi gerne tilskud til aktivi-
teter. Blot de selv lægger et bidrag. Vi 
har været ude at bowle, spillet golf og 
på væddeløbsbanen. En meget rund 
fødselsdag kan holdes, og Holmstrup 
mark har en storskærm til meget vig-
tige fodboldkampe. Baglokalet kan 
bruges til galleri. Påskeudstillingen er 
stoppet, men i stedet er afholdt en gal-
leriweekend op mod jul”.
Simon slutter af med at sige: ”Klub-
ben har ikke altid været lige vellidt, 
men vi har vores egen økonomi. Lig-
ger ikke afdelingen til last og vil gerne 
støtte andre aktiviteter”.
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25-års-jubIlæum

H. C. Thygesen, leder af Brabrand 
Bo ligforenings el-afdeling, fejrer den 
7. december 25-års-jubilæum. Han 
kom i sin tid til boligforeningens el-
afdeling fra en elinstallatør i Brabrand 
kaldet Svejstrup. Thygesens titel var 
vaskemaskinereparatør i afdelingerne 
Gellerupparken og Toveshøj. I 
dag er han leder af el-afdelingen 
i Brabrand Boligforening og har 
sammen med de øvrige medarbejdere 
i BB Service kontor på Grimhøjvej. 
Håndværkerafdelingen BB Service 
tæller 12 medarbejdere inden for vvs, 
el-, tømrer- og elevatorservice.

H. C. Thygesen er kirkeværge i Galten 
Kirke. De musiske evner udfolder han 
som kirkesanger-vikar i Skovby Kirke 
og sanger i Skovby Koret. Han elsker 
klassisk musik og har en stor samling 
CD´er inden for musikgenren, hvil-
ket af og til skaber lidt drillerier i 
frokoststuen, fordi kollegaerne sætter 
radioens P4 på for fuld drøn, hvilket 
Thygesen så ikke er helt tilfreds med.  
I fritiden er der bøger på tapetet i både 
overført og bogstavelig betydning. 
Thy ge sen og hans kone Helle 
nærmest bor i et bibliotek, hvor kun 
badeværelset og gæstetoilettet ikke er 

fyldt med læsestof. 
H. C. Thygesen er blandt kollegaer 
kendt som en meget dygtig hånd-
værker. Med et stædigt sind følger 
han opgaverne til dørs og sikrer, at 
de lykkes. Men mest kendt er han 
nok for det hjælpsomme væsen, 
der især træder i karakter, når nye 
medarbejdere kommer til. 

H. C. Thygesen er gift med Helle 
Thyge sen, der arbejder som assistent 
på Drifts kontoret.
Brabrand Boligforening siger til 
lykke med jubilæet, der fejres ved 
en reception fredag d. 7. december 
2007 kl. 11.00 – 14.00 på Brabrand 
Boligforenings administration 
Gudrunsvej 10 A.

TorsDag D. 17. januar 2007 
er brabranD boligforenings aDminisTraTion lukkeT på grunD af kursus

af Marianne Stenberg

H.c. tHygesens med mange facetter

Du kan også kigge ind på

www.bbbo.dk

brabrand bolIgforenIng
Gudrunsvej 10 A,  8220 Brabrand
Telefon 89 31 71 71
E-mail: Brabrand@bbbo.dk

åbnIngstIder:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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De mange stole i frokoststuen hænger 
på tomme borde og venter på, at de 
første Meyere kommer og tager dem i 
brug. Det sker tirsdag d. 4. december, 
hvor 11 nye medarbejdere har første 
arbejdsdag som lokale gårdmænd 
med fokus på  affald i Gellerupparken 
og på Toveshøj.  
Fra den dag vil projektleder Theo ikke 
længere gå rundt alene i de syv store 
lokaler ved Bazar Vest, hvor Meyer-
projektet har til huse. Projektet, der 
løber over de næste 3 år, er udviklet af 
afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken, 
der sammen med Toveshøj har søgt 
og fået penge fra Landsbyggefonden 
til at ansætte 22 lokale gårdmænd, der 
kan hjælpe med at få området til at se 
pænere og mere rent ud. 
- Visionen er at gøre Gellerupparken og 
Toveshøj til det mest vedligeholdte og 
mest attraktive almene boligområde i 
Århus, siger Theo Van Driessche, der 
har sit specielle navn med fra Holland, 
hvor han er født og opvokset.

Det er en stor og flot vision, men 
Theo har både ambition, engagement 
og faglig ballast til at ville det mål. 
Uddannet ingeniør, HD og coacher og 
med en mere end 20 år lang erfaring 
inden for TDC herunder blandt andet 
opbygning af et driftscenter i Kolding 
for 245.000 abonnenter og med 70 
medarbejdere.

- Det kan godt lade sig gøre, men 
først skal vi rydde op. Vi kan ikke få 
beboerne til at ændre adfærd, før der 
ser pænt og ordentligt ud, siger Theo. 

Projektet er delt op i 3 faser. Første 
fase hedder ”Vi rydder op”. Anden 
fase: Adfærdsændring – beboerne 
skal lære at rydde op efter sig og sor-
tere affald. Tredje fase: De grønne 
områder – hvordan sikrer vi, at vi 
holder dem pæne.

Theo mener, at de fleste beboere op-
fører sig pænt, og at det kun er en 
mindre gruppe, der ikke rydder op 
efter sig. Men det smitter, for mange 
andre beboere mister lysten til at 
rydde op, når der alligevel flyder med 
affald.
- Problemet er ligegyldighed. Der 
er flere, som efter at have spist eller 
drukket noget, bare smider emballage 
og madrester fra sig. De forstår ikke, 
at det er dem selv, der i sidste ende 
over huslejen betaler for, at gårdmænd 
eller trappedamer skal fjerne det for 
dem næste dag.

De 11 nye Meyere, der starter d. 4. 
december, bliver alle ansat under 
fleksjob-ordningen. En ”fleksjobber” 
er en person, der på grund af en fysisk 
eller psykisk skade ikke kan udføre et 
normalt arbejde. Det kan for eksempel 
være en dårlig ryg, og arbejdstiden er 
derfor ikke en normal 37 timers uge. 
Meyerne arbejder 4 – 5 timer om dagen. 
Til gengæld er nogle af vagterne uden 
for normal arbejdstid. Det vil sige, at 
beboerne i de lyse perioder af året vil 
kunne møde Meyere på arbejde selv 
ud på de tidlige aftentimer.

Det kribler for de nye Meyere at 
komme i gang. Størstedelen har selv 
henvendt sig efter at have set job-
opslagene. Som en af dem siger:
- Man bliver træt af at sidde på sofaen 
og kun bruge fjernbetjeningen i 10 
timer om dagen. Nu vil jeg gerne i 
gang med at lave noget.

Seks af Meyerne er danskere og fem 
har indvandrerbaggrund. Der er både 
libanesere, tyrkere og somaliere. Tre 
er beboere i Gellerupparken. To er 
beboere på Toveshøj. To af dem er 
kvinder. 

Men der er som sagt plads til endnu 
flere. 22 Meyere skal være ansat d. 1. 
januar.

- Er der nogle, der er kvalificeret til 
et fleksjob og har lyst til at være med 
her i projektet, så må de meget gerne 
komme forbi og få en snak med mig. 
Vi har plads til 11 mere, siger Theo, 
der træffes på mobiltelefon 61 55 85 60 
eller på kontoret på Edwin Rahrsvej 
32.

Når alle mand er ansat ved årsskiftet 
bliver de fordelt ud i boligområdet 
med ansvar for hvert sit område. Det 
bliver omkring 7 opgange til hver 
Meyer. Men det vil være en dynamisk 
Meyer-patrulje, der hele tiden flytter 
sig derhen, hvor problemet er størst, så 
i perioder vil der måske være et stort 
antal Meyere alene på Gudrunsvej.
- Ved at sætte alle mand ind i en 
mindre del af området, vil der virkelig 
blive skabt synlighed, og så får man 
måske hurtigere og lettere fat om 
problemet. Samtidig er det gode ved 
projektet, at vi aflaster de traditionelle 
gårdmænd, som så får mere tid til 
opgaver, der førhen er blevet skubbet 
væk på grund af al arbejdet med at 
fjerne affald siger Theo.
Han skal sammen med Brabrand 
Boligforenings driftschef, som Meyer-
projektet organisatorisk hører ind 
under, have lavet en plan for fjernelse 
af al det store affald, der lige nu 
flyder ved affaldsøerne og dermed 
ikke ligefrem motiverer beboere til at 
sortere deres affald. 

- Vi skal allerførst have ryddet op 
og gjort affaldsøerne brugelige igen. 
Derefter kan vi tage fat på Meyernes 
2. opgave nemlig at få lært beboerne 
selv at holde deres boligområde pænt 
og rent.

syV opgange tIl HVer meyer

af Marianne Stenberg 
journalist Brabrand Boligforening

11 lokale gårdmænd – meyere – klar tIl at tage fat I december
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af Herman Nielsen

kommentaren

Den foreliggende helhedsplan, som 
Århus Byråd og boligforeningens 
re præsentantskab hver for sig kan 
god kende, ændre eller forkaste 
her inden årsskiftet, har nu været 
fremlagt et halvt år, uden at nogen 
reelt har haft mulighed for offentligt 
at debattere den. Der har godt 
nok været et par møder, hvor vi 
topfolk (kommunens magistrat og 
boligforeningens bestyrelse), der i 
dølgsmål har udarbejdet planen, har 
haft ordet og venligt villet svare på 
eventuelle spørgsmål. Hvis og når vi 
som (fod)folk nøjes med det, bliver 
demokratiet derefter, og vi er ikke det 
suveræne folk. Århusmodellen for 
borgerinddragelse viser sig så at være 
et forgæves forsøg på ”top-down 
styret bottom-up”, hvor de deroppe 
prøver at få os hernede til at ta os af 
os selv, hvad vi selvfølgelig har det 
vanskeligt med, når det er helt på 
deres/andres betingelser. Så uden 
debat og indsigelser i den formelle 
offentlighedsfase kører demokratiet 
nu videre.    

Den manglende indblanding fra lokal-
området forstår jeg på denne måde 
(del af min indsigelse, som sammen 
med andet materiale kan ses på min 
hjemmeside):

”Helhedsplanen er i offentlighedsfase 
i en situation, hvor situationen for 
Nordgårdskolen er uafklaret, og hvor 
interessen for en stormoske samlede 
fem gange flere borgere end mødet 
om helhedsplanen. Moskesituationen 
er også og endnu uafklaret, hvad der 
gør beboernes manglende aktuelle 
deltagelse forståelig. ”Det der interes-
serer os, er politikerne bare ligeglade 
med.””

planen
Det er ”regeringens strategi mod 
ghettoisering” fra maj 2004, som i det 
videre forløb pålægger kommunerne 

at lave helhedsplaner for ændring af 
gellerupområdet og andre såkaldt ghet-
toer. Da vi forstod det i bestyrelsen, 
gik vi i dialog med vores kommunale 
partnere (tilsynet) for at forsøge at 
finde et fælles arbejdsgrundlag, da 
vi jo heller ikke finder alt ideelt i 
gellerupområdet! Det endte med et 
brud, idet vi fremlagde vores egen plan, 
hvad der var kritisabelt, men gjorde 
det i en situation, hvor kommunen 
havde en for os helt uantagelig plan 
på bedding. Kommunens plan blev 
så erklæret ”ikke eksisterende” og et 
snævert og (siger vores deltagerne) 
godt samarbejde blev derefter 
etableret med tre fra hver side. Herfra 
stammer helhedsplanen, og jeg har i et 
tidligere Skræppeblad kommenteret 
godkendelsen af den i bestyrelsen på 
denne måde: 

”På sidste bestyrelsesmøde d. 6. juni 
i boligforeningen fik jeg af formand 
Jesper Pedersen og direktør Torben 
Overgaard udleveret de artikler, som 
jeg nedenfor citerer fra. Jeg læste 
dem ikke på mødet, fordi der ikke er 
læsetid, ligesom jeg heller ikke læste 
aftalen med Århus Kommune, inden 
den blev godkendt. Sådan arbejder 
vi. Jeg læste den, da jeg kom hjem og 
protesterede – som jeg tidligere har 
gjort på grund af den uanstændige 
arbejdsform.”

Godkendelsen af helhedsplanen 
som fælles oplæg fra kommune og 
boligforening har en fantastisk de-
talje, idet Hans Esmann fremturede 
med at få omtale af medejerboliger 
som noget attraktivt med i planen. 
Han blev venligt afvist af vores tre 
forhandlere med en forklaring om, 
at der næppe var noget, de ønskede 
at høre mindre om i kommunen end 
netop medejerboliger, så beklager… 
Om natten efter bestyrelsesmøde 
læser jeg så i helhedsplanen, at 
medejerboliger er med! Jo, hav helt 

tillid til os i bestyrelsen…

teknik og politik
Ole Thyssen fra CBS har lavet en fin 
adskillelse mellem ”teknisk styring af 
saglige processer” og ”politisk styring 
af sociale processer”. Problemet i 
dagens virkelighed er meget langt, at 
næsten alle vil styre sociale processer 
via teknik og ikke politisk, hvor dette 
sidste jo kræver argumentation og 
oplæg til fælles forståelse af, hvad 
vi som tænkende mennesker skal 
gøre sammen. Så er alle pludselig 
ligestillede med argumentation og 
mulig uenighed til følge, og det er ikke 
rart i forhold til at være boss og belære 
andre om egen fortræffelighed og 
vidsyn og ikke mindst – bestemme..

Jeg har (selvfølgelig) blandet mig i 
offentlighedsfasen og skal bare nævne 
disse to punkter:

”1.
En model med drastisk åbning af 
Gellerupområdet er god og nær-
mest selvfølgelig i forhold til den 
nuværende ekstreme lukkethed og 
de medfølgende problemer med 
lokal isolation og ubehag ved som 
”fremmed” at komme ind i området.. 
Åbningen ligger allerede flot i en 
bred strøggade fra Bazar Vest og til 
City Vest og bør videreudvikles med 
brede gågader eller strøg med udsyn 
i øst-vestlig retning ved Yggdrasil og 
Nordgårdskolen. .

2.
Hertil så ”borgerlig oplysning” om 
egetansvar og egenaktivitet for op-
retholdelse af gode, lokale bolig-
tilstande og forbedring af eventuelt 
dårlige for det reducerede antal 
beboere.
En plan bør rumme bud på antal be-
boere inden for planens forløb.”

Sådan noget mener altså jeg! Hvad 

om arbejdet med gellerupområdets HelHedsplan
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mener gellerupområdets beboere, 
som for 85 %´s vedkommende er 
flygt ninge og indvandrere og deres 
efterkommere, om helhedsplanen og 
alt muligt andet i forbindelse med 
ændring af deres boområde? Vi aner 
det ikke, og det bør være et problem, 
fordi deres forståelse af og helst accept 
af kommende ændringer er en vigtig 
brik i deres tilknytning til danske 
forhold.    

økonomi
Ændringerne vil koste mange 
penge, og hvor skal de komme fra? 
Boligforeningen vil generere penge 
ved at bygge. Det finder jeg absurd 
med 60 m2 boligareal allerede for alle 

her i landet. Hvor skal pengene til 
ankrene komme fra? Hvem tror, de 
kan tjene mange penge i et område 
med gennemsnitlig halv indkomst 
(EU´s fattigdomsgrænse ligger ved 60 
%, altså 10 % højere end snitindtægten 
i området!)? 

Vi må tale om det her med Lands-
byggefondens penge! Politikerne har 
allerede fjernet omkring 10 mia. kr. fra 
Landsbyggefonden, og BL´s folk virker 
nu som gale, der finder deres egen brug 

af Landsbyggefondens midler meget 
bedre end regeringens brug – men 
det er lige galt! Der oprustes aktuelt 
voldsomt socialt i vores områder og 
betalt af Landsbyggefonden og ikke 
af stat og kommune, som det burde 
være, hvis det skal gå den vej (jeg 
finder vejen håbløs). De 1,2 mia. kr., 
som Landsbyggefonden pumper 
ud til sociale tiltag i de næste tre år, 
mangler jo katastrofalt til alle de 
renoveringer og forbedringer, vi skal 
foretage og ikke selv har råd til, da 
vores lån kører hele tiden og ikke 
løber ud efter 20-30 år som andres lån. 
Vi må erkende situationen og vågne 
op til den barske virkelighed, vi i det 
nære er konfronteret med – så meget 

mere som de store problemer helt til 
de andres sult og klimaet også bør 
være på dagsordenen.

Virkeligheden
Jeg drister mig selvfølgelig ikke til 
at sige, hvad virkeligheden er. Det 
må vi snakke sammen om. I den 
forbindelse må vi selvfølgelig reducere 
kompleksiteten for overhovedet at 
kunne fatte sagerne, men denne kom-
pleksitetsreduktion rummer fare 

for snæversyn og at negligere det 
betydningsfulde – generelt den mang-
lende boligøkonomi om få år (allerede 
længe i Skovgårdsparken!) og de 
stadigt forringede eksistensvilkår 
grundet også klimaændringer, fordi 
så mange til eksempel vil tøffe i 
dyt frem for at gå og cykle. Livet 
er egentligt banalt eller behagelige 
livsmuligheder snart ødslet væk – så 
der er noget at snakke om i byråd og 
repræsentantskab.



22 - skræppebladet december 2007

pas på, HVad du går rundt og sIger om gellerup 
– du kan ende med at ryge ud af folketInget

af Helle Hansen

gellerup som Valgflæsk

November måneds hektiske valgkamp 
trak i flere omgange Gellerupparken 
ind i valgkampen. 
Borgmester Nicolai Wammen sagde, 
at han efter valget ville samle alle 
de nyvalgte østjyske folke tings med-
lemmer for at få dem til at støtte op 
om helhedsplanen for Gellerup og 
Toveshøj. Samtidig meddelte Dansk 
Folkepartis Morten Messerschmidt, 
at han ville sætte afdelingen under 
administration, mens Venstres inte-
grationsordfører Irene Simonsen i 
aviser, på blog’s, og hvor hun ellers 
kunne komme til at sige det, fremkom 
med opfordringen: ”Luk kassen i for 
Gellerup”. ”Slut med statstilskud til 
fejlslagne projekter i Gellerup”, frem-
turede Venstrekvinden fra Hor sens-
egnen. Hun var dog svært begejstret 
for haveforeningens frodige haver 
mellem blokkene. ” De haver udstråler 
engagement og er fine. Her er nemlig 
ejerskab for det, man har lavet, og 
det kommer dem, som vil yde egen 
indsats, til gode. Sådan skal det 
være”, stod at læse på hendes blog. 
Valgresultatet fik lukket munden på 

hende, hun røg ud af Folketinget. 
Socialministeren, Karen Jespersen, 
var under valgkampen på fodtur 
i Gellerup, flankeret af de to lo-
kale Venstremænd, social- og 
beskæftigelsesrådmand Gert Bjerre-
gaard og tidligere fungerende Børn- 
og Ungerådmand Bünyamin Simsek. 
Han har selv har en fortid som beboer 
i Gellerup og elev på Nordgårdskolen, 
så han viste vej til basaren.
Socialministeren var knap så smålig 
med pengene som Venstre-inte gra-
tionsordføreren, selv om kasserne i 
Socialministeriet ikke ligefrem bugner 
med klingende mønt. Der findes en 
pulje, som kan søges til at rive boliger 
ned. Men der er ikke så mange penge, 
fortalte hun. Spar dog de penge, 
hvorfor rive gode lejligheder ned. 
Der er også en anden pujle, som 
ministeren troede, var hendes. Men 
jeg mener nu, at de penge kommer fra 
Landsbyggefonden, og så er det da 
beboernes egne penge….
De radikale var også på tur i Gellerup. 
Både Morten Østergaard og Margrethe 
Vestager lagde vejen forbi og besøgte 

blandt andet Kontaktstedet for at tale 
med de unge. Og Asma fra Vollsmose 
kom kørende i sit Sorte Får – en 
skrotningsmoden varebil, hvor folk 
kunne blive inviteret indenfor på 
kaffe og en snak om social ulighed. 
I GLOBUS1 trak den unge pige med 
30 gram tekstil på hovedet fulde 
huse til et møde, der blev et af de 
største tilløbsstykker – og et af de 
mest tværetniske møder med størst 
aldersspredning - i multihallens to års 
levetid.
Gellerups to egne folketings kan-
di dater, Lars Bro og Rabih Azad-
Ahmad, fik desværre ikke samlet 
stemmer nok til at komme på tinge 
i denne omgang, så de må op på 
hesten igen en anden gang, for man 
skal rejse sig ved det træ, hvor man er 
faldet. Men der er ikke noget, der er 
så skidt, at det ikke er godt for noget. 
Og i Gellerupparken kan vi glæde os 
over, at de to kandidater nu stadig har 
tid til at lave en lokal indsats for gøre 
Gellerup til et godt sted at leve - også 
mellem valgkampene.

Skræppebladet holder vinterpause
vi er tilbage igen med et nyt nummer til februar næste år.

Vi ønsker alle bladets læsere samt beboere 
i boligforeningen en god jul og godt nytår.

På gensyn i 2008
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af Inger Bloch

juletId

Dagene er korte nu, træerne står 
nøgne, og sommeren føles langt 
borte.
Men midt i den mørke tid lyser 
juledagene op: Disse dejlige dage, 
hvor de fleste af os har traditioner for 
at være sammen med familien, spise 
ekstra god mad og udveksle gaver 
med vore nærmeste. 
Ja, hvordan er det nu med de gaver? 
For nogle er det næsten blevet en 
plage, fordi man synes, at man er 
nødt til at give meget dyre ting; her 
skal man nok passe på ikke at blive 
fristet over evne i butikkerne, og det 
kan være vanskeligt – men dybest 
set gælder det jo om at skabe glæde, 
og glæden er ikke nødvendigvis 
prisbestemt! 
I min barndom fortalte de ældre os, 
hvor heldige vi var at få både 2 eller 
3 julegaver og dejlig mad juleaften; 
– ”næh min lille ven:  I gamle dage 
var børnene henrykte, bare der blev 
råd til, at de kunne få nye såler under 
deres træsko!”
Til jul pyntede vi op med kravlenisser 
og lys i stager, og en rødgran blev 
pyntet med hjemmeflettede hjerter, 
kræmmerhuse, flagguirlander, 
glaskugler, stjerne i toppen – og 
levende lys! Dette sidste krævede stor 
agtpågivenhed , da vi var 6 børn + en 
hund. To spande, fyldt med vand, stod 
parat, hvis et uheld skulle indtræffe! 
Vi dansede omkring juletræet og sang 
julens sange og salmer – og vi børn 
kunne mange udenad – vi sang dem 
både i skolen og derhjemme.
Det bedste ved julen dengang var, at 
vi måtte være oppe, så længe vi havde 
lyst, og at vore forældre spillede spil 
med os: Ludo, billedlotteri, dam, 
mølle og skak.
Her i tiden før jul, dukker gamle og nye 
opskrifter op – For nogle år siden fik 
jeg denne opskrift på en snapselikør, 
som jeg sommetider laver til jul og 
kolde vinterdage: Den bliver kaldt:

Grand Marnier 40

Der skal bruges:
En appelsin
40 stk. hugget sukker
40 kaffebønner
l fl. Brøndum Snaps, Klar
1 glaskrukke
1 kaffefilter

Stik 40 huller i appelsinen og læg den 
i krukken.
Tilsæt sukkerknalderne og kaffe-
bønnerne.
Hæld snapsen i.

Sæt låg på krukken og lad det hele 
trække i 40 dage.
Tag appelsinen op og si snapselikøren 
gennem et kaffefilter.
Nu er den færdig og kan hældes på 
en køn flaske (og man kan evt. lave en 
nysselig etiket).

et tIlbagebIlk og en opskrIft
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HærVærk på legeHus I 
Holmstrup HaVeforenIng
Det var en stor glæde for vores to 
børn, da vi i foråret kunne rejse et 
minilegehus til dem på vores lille 
havestykke i Holmstrup Haver. Vi 
har været så privilegerede at have et 
mindre jordstykke i haveforeningen 
– et sted vi bruger flittigt, da vores 
lejlighed ikke ligger i stueplan.

Vi skal ærligt indrømme, at da vi 
dengang skulle tage stilling til ind-
købet af legehuset, diskuterede vi 
også risikoen ved at stille huset op. 
Vi var klar over, at huset med ret stor 
sandsynlighed ville blive udsat for 
hærværk eller simpelthen brændt ned. 
Det er set før, og vi bor jo desværre i et 
udsat område, det er der ingen grund 
til at skjule – vi ved det jo alle! Men 
vi blev enige om at tage chancen, for 
hvorfor skulle vores børn ikke have 
et sjovt sted at lege, når mor og far 
knoklede med haven? Det er blevet til 
mange timers god leg i det lille hus, 
men tanken har alligevel rumsteret 
i baghovedet hver eneste gang vi 
har skullet i haven – mon huset står 
endnu?

Mange i haveforeningen har ligeledes 
glædet sig over vores legehus – det 
har givet lidt hygge, og det er da 
også et rigtig fint lille legehus malet i 
svenskrød farve. Men stort set alle, der 
har deres daglige gang i haverne, var 
også hurtige til at gøre os opmærksom 
på den risiko, vi løb ved at opsætte 
huset.

Derfor var det desværre ikke den 
store overraskelse, da vi søndag den 
3. november gik i haven og fandt 
vores børns legehus hærget. Den fine 
hvidmalede veranda med tilhørende 
udhæng var med imponerende 
præcision sparket ned og lå nu flot 
og prydede jorden. Der var vel heller 
ingen grund til, at den skulle stå der 
og se så pæn ud, vel?

Vores ældste datter på tre år begyndte 
at græde. ”Far, se – der er nogen, der 
har ødelagt mit legehus. Hvorfor har 
de gjort det? Hvorfor har de sparket det 
i stykker?” Det er sådan en situation, 
man som forældre aldrig helt får 

forberedt sig på – og det rammer lige i 
hjertekulen. Vi forklarede vores datter, 
at der desværre er nogle forældre, der 
har glemt at fortælle deres børn, hvad 
de må, og hvad de ikke må. At nogle 
forældre ikke gider/har tid til/finder 
det nødvendigt/orker at tale med 
deres børn og forklare dem, at når de 
gør sådan noget, så er der nogle andre 
som bliver meget kede af det.

Sandheden er jo, at der ingen dumme 
børn findes, kun dumme forældre. 
Og forældrene til de unge mennesker, 
der står bag dette hærværk, har i 
hvert fald ikke formået at opdrage 
deres børn ordentligt. Det kan der 
være mange grunde til, og vi skal 
ikke dømme nogen – men faktum 
er, at vores datter nu går og er bange 
for, om ”de dumme drenge” kommer 
tilbage. Det er ikke rimeligt at hun 
skal have den slags bekymringer, blot 
fordi der er nogen, der ikke har lært, 
at ens handlinger har konsekvenser!

Tilbage står vi med genopbygningen 
af legehuset, og så håber vi af hele 
vort hjerte, at vores børns legehus får 
lov at stå i fred, indtil vi kan flytte fra 
området: For hvem har lyst til at blive 
boende i et kvarter, hvor hærværk, 
afbrænding og senest også bomber 
er en del af det, der betragtes som 
dagligdag?

Hærværket er naturligvis blev meldt 
til nærpolitiet, som kender de ’pro-
ble matiske’ unge med de dumme 
forældre, der holder til i området.

Venligst 
Gitte & Mikkel H. Herold

sVar tIl jette bundgård om 
antennebIdrag
Dette svar er skrevet på egne 
vegne, idet jeg ikke kan skrive på 
afdelingsbestyrelsens vegne uden, at 
det er godkendt. Da vi heller ikke har 
en fælles holdning, så kan det ikke 
være anderledes. 
I spørgsmålet om antennebidraget/
programpakke og det videre forløb er 
vi ikke enige i afdelingsbestyrelsen. 
Og jeg tvivler også på, at vi bliver 
det på alle punkter. Det er for mig 
ikke noget problem, da vi jo lever i 
et demokratisk samfund, hvor vi kan 
have forskellige meninger – og ønsker 
til programvalg. Det kan imidlertid 
undre mig, at du skriver, hvad 
afdelingsbestyrelsen mener, da det 
burde være fremgået ret tydeligt af 
debatten på beboermødet, at vi faktisk 
er en del uenige på dette punkt.
Dit indlæg indeholder desværre en 
del forkerte konklusioner, hvorfor 
mit svar nok kommer til at lyde skole-
mesteragtigt. Jeg vil for nemheds 
skyld dele indlægget op i punkter.

forslag
Dit oprindelige forslag kunne ikke sæt-
tes til afstemning, idet forslaget ikke 
fremgik af dagsorden. Reelt burde 
dit andet forslag, som blev vedtaget, 
også have være afvist, idet dette heller 
ikke fremgik af dagsorden. Imidlertid 
godkendte dirigenten dit forslag.
Afdelingsbestyrelsen havde ikke mod-
taget forslag om antennebidraget 
inden beboermødet, derfor var dette 
ikke sat på dagsordenen. Jeg har ikke 
forholdt mig til selve spørgsmålet 
om den lille eller store pakke. Kun 
at proceduren for en evt. beslutning 
om ændring af programudbud 
blev i overensstemmelse med 
boligforeningens vedtægter.
Jeg har ikke set Rødlundparkens dags-
orden til deres beboermøde, men 
såfremt det ikke har været på dags-
orden, så er beslutningen ugyldig. Jeg 
er bekendt med, at dette rent faktisk 
behandles i foreningsbestyrelsen.

ændring til budgettet
I budgetmaterialet har vi gjort op-
mærk som på, at antennebidraget 
ikke er en del af huslejen, hvorfor 
dette ikke behandles som en del af 
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budgettet. Det er lovfastsat, at udgifter 
til antennebidrag ikke må indgå i 
huslejen. Derfor er der ingen juridisk 
tvivl om, at vores oplysning er korrekt. 
Dette har vi også fået bekræftet ved 
henvendelse i administrationen. Det 
er derfor forkert, når nogen mener, at 
man kan stille et ændringsforslag til 
budgettet vedr. antennebidraget.

sort skærm
Du er desværre helt forkert på din 
ud lægning af konsekvensen af en be-
slutning. Afdelingen har en kontrakt 
med Telia Stofa om levering af den 
store programpakke. Heri er der ikke 
taget stilling til hvilken programpakke, 
der skal leveres ved evt. opsigelse. 
Det er jo også logisk, hvis man ved 
en ændring samtidig ønsker en anden 
leverandør. 
Såfremt et beboermøde beslutter, 
at vores nuværende programpakke 
skal ophøre, skal der samtidig tages 
be slutning om, hvad der skal sættes 
i stedet, for at der kan blive leveret 
signaler – uanset datoen for en evt. 
opsigelse. Hvilke, hvem der skal levere 
og hvor mange programmer, der i så 
tilfælde skal leveres, er altså afhængig 
af, hvad der besluttes – herunder, 
at der rent faktisk besluttes fælles 
signallevering. Hvad nu, hvis det blev 
vedtaget, at den enkelte husstand selv 
måtte anskaffe en parabol.
Man kan derfor ikke bare gå ud fra, at 
der så leveres den lille programpakke 
fra Stofa, selvom dette er det mest 
oplagte.

ejerskab til kabelnet
Brabrand Boligforening ejer ikke 
kabel nettet. Vi ejer som afdeling vort 
interne net. Vi har en serviceaftale 
(som en del af aftalen med Stofa) om 
vedligeholdelse heraf. Stofa ejer alt 
kabelnet frem til vores interne net. 
Levering af signaler fra en anden le-
verandør end Stofa vil medføre, at 
der skal lægges en signalledning ned 
fra leverandørens nærmeste kabelnet 
frem til vores interne net. Hvad det 
vil koste, vil afhænge af afstanden 
og den konkrete aftale. Alternativt 
kan en anden leverandør måske lave 
en aftale med Stofa om distribution 
gennem deres net.
Brabrand Boligforening er derfor ikke 

forpligtet til at levere TV-programmer, 
hvis et flertal på et beboermøde 
beslutter at opsige aftalen med Stofa, 
ændrer på programpakke eller skifter 
leverandør.

pris for fremtidig levering
Jeg har ikke på beboermødet oplyst, at 
en fremtidig storpakke ville blive 50% 
dyrere, hvis der blev taget beslutning 
om, at afdelingen kun skulle have 
basispakken. Jeg sagde, at man ikke 
kunne tage for givet, at Stofa ville 
indgå ny aftale om de samme priser 
for storkunder, som vi betaler for 
nærværende. 
Jeg har derimod givet udtryk for, at man 
ved individuelt valg af programmer 
(når/hvis dette engang bliver teknisk 
muligt) ikke skal forvente, at der er 
noget der hedder gratis programmer 
eller de nuværende takster for enkelt 
pro grammer bliver gældende. Det 
vil blive langt dyrere, end de fleste 
forestiller sig, da der er langt færre 
abonnenter på de enkelte kanaler til 
at betale de samme udgifter. 

fælles beslutning
Hvor vidt det er moralsk korrekt, 
at et beboermøde kan beslutte, om 
en afdeling skal have en stor pro-
grampakke, som enkelte beboere 
ikke ønsker, kan vel sammenlignes 
med, at ikke-bilejere jo også betaler 
til parkeringspladser, som de ikke 
bruger.

Den lovmæssige hjemmel er fastsat i 
lejelovens § 62.
§ 62. Er ejendommen forsynet med 
eget fællesantenneanlæg til radio- og 
fjernsynsmodtagelse, eller har ejen-
dommen programforsyning udefra, 
kan udlejeren forlange de nødvendige 
og rimelige udgifter til etablering og 
forbedring, jf. stk. 2, og drift heraf 
refunderet, herunder udgifter til ad-
ministration. Udgifterne fordeles lige-
ligt på lejemålene i ejendommen. I ejen-
domme, hvor lejeren har individuelt 
valg af programudbud, skal den 
enkelte lejer dog kun betale for de 
programmer, lejeren har adgang til. 
Udgifterne kan ikke indeholdes i 
lejen.

Spørgsmålet er her, hvordan man vil 

fortolke ”nødvendige og rimelige 
udgifter”. 

afslutning
Jeg synes, at du tillægger afdelings-
bestyrelsen nogle holdninger, som vi 
ikke har – hverken individuelt eller 
kollektivt. Især i betragtning af, at vi 
faktisk ikke har en afklaret holdning 
til dette spørgsmål – altså udover, 
at konsekvenserne af et skifte skal 
undersøges grundigt inden vi træffer 
beslutning.
Nogle af os har blot helt i over ens-
stemmelse med boligfor eningens ved-
tægter og reglerne i lovgivningen for-
hindret, at der blev realitetsbehandling 
af et ugyldigt forslag. Personligt har 
jeg intet imod, at der kommer en 
afstemning om programvalg. Den skal 
blot foregå på et korrekt grundlag, 
hvor alle beboere er vidende om, at der 
er en afstemning og konsekvenserne 
heraf.
Og for at der ikke skal gå alt for meget 
panik i denne sag, så har afdelings-
bestyrelsen i Holmstrup og flere andre 
afdelinger bedt administrationen om 
at indhente en lang række oplys ning-
er om lovgrundlag, priser og pro gram-
muligheder, så der kan laves et seriøst 
oplæg til en beslutning om fremtidigt 
programvalg i alle de afdelinger, som 
måtte ønske det.

Der bliver således ikke sort skærm i 
Holm strup eller ændring af den store 
pro gram pakke pr. 01.01.2008.

I øvrigt har Stofa meget længe i 
sam arbejde med Århus Antenne-
for ening arbejdet med en ændring 
af programudbuddet i forbindelse 
med digitalisering af Stofas kabelnet. 
Og meget tyder på, at dette kan gen-
nemføres i løbet af 2008. Så måske 
bliver hele problemet løst i forbindelse 
med de nye tekniske muligheder.

 
Edvin Juhl 
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fællesskab I december og januar

december-tIlbud

2 - Søvangen

julecafé 
Den 9. dec. kl. 14.00-17.00. Døren 
åbnes ½ time før.
Vi serverer gløgg og æbleskiver. Der vil 
også være kaffe / the og småkager.
Lav din egen juledekoration. Vi har 
gran, ler, pynt og lys til rådighed.
Du må gerne tage dit eget helt specielle 
lys og pynt med.
Kom og vær med til at skabe en 
hyggelig julestemning.
 
juletræsfest i skovgårdsparken 
den 16. dec. kl. 14.00 –16.30
 
I lighed med foregående år holder 
afd. II fest sammen med afd. III.
Husk at hente billetter hos varme-
mesteren. De er gratis.
 

januar 2008
OBS! OBS! OBS! Ved arrangementet 
d. 10. jan. er tidspunktet ændret til kl. 
16.00,
Der kan købes kaffe med brød fra kl. 
15.30, pris 20.00 kr.
Kom og hør Jørgen Skammeritz 
fortolke John Mogensen og Benny 
Andersen.
 
Entré 20.00 kr.

søndagscafé 20. jan. kl. 14.00
fællesspisning 
tirsdag d. 22. jan. kl. 18.00.
Menuen er ikke bestemt endnu, men 
det bliver noget ” vinter-mad ”
 
Måske sønderjysk grønlangkål og 
pølse, men se opslaget i vaskeriet, da 
der ikke kommer noget Skræppeblad 
i januar.
 
Der vil være tilmelding til spisningen 
onsdag d. 16.jan. kl. 17.00 – 17.30
 

Ole Thvilum har desværre forladt 
redaktionen på grund af øget arbejds-
pres, og undertegnede er ’rykket op’.

Vi er i øjeblikket i gang med at finde 
oversættere til den ’opsang’, der skal 
omdeles for at hjælpe på overholdelse 
af ordensreglementet. Derfor lader 
den desværre vente på sig. 

Indtil nu har bestyrelsen afholdt møde 
tredje torsdag i måneden, hvilket har 

vist sig at være upraktisk. Dels er 
et par af medlemmerne forhindret 
i at møde netop den aften, dels har 
Skræppebladet deadline netop samme 
dag. I øjeblikket arbejdes på at finde 
en ny mødedag, så det bliver lettere at 
holde jer orienteret.

pensionist-julekomsammen-fest 
Skovgaardsparken holder sin årlige 
pensionist- julekomsammen-fest 
fredag den 7. december kl. 18.00  -

23.00 i Selskabslokalerne Ingasvej 66.
Festen holdes sammen med AABs 
afd. 24
 
juletræstfest
Juletræsfesten holdes den 16. 
December kl. 14.00 til ca. 16.30 i 
Selskabslokalerne Ingasvej 66.
Festen holdes sammen med afd. 2 - 
Søvangen 

af Birgit Fuglsang / Conny

nyt – meget lIdt – fra afd.III

3 - Skovgårdsparken
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udtalelse fra gellerupparkens
afdelIngsbestyrelse

Afdelingsbestyrelsen
Gellerupparken/Brabrand Boligforening

Afdelingsbestyrelsen i Gellerup park-
en tager på det kraftigste afstand fra 
den bilbombe, som om aften onsdag 
den 31. oktober blev placeret under 
politiassistent Mohammed Hassans 
privatbil.

Det hører ingen steder hjemme at 
gennemføre sådanne aktioner, og vi 
håber, at politiet hurtigt finder frem 
til gerningsmændene.

Viser det sig, at personerne, der 
står bag bilbombe, bor i vores 
boligafdeling, så skal de vide, at vi 
ikke længere ønsker at have dem som 
beboere. De må finde et andet sted at 
bo.

Vi vil ikke acceptere, at vores beboere 
ikke kan leve i fred og orden – og i 
særdeleshed ikke Mohammed Has-
san, der som politibetjent har valgt at 
blive boede i vores område.

Afdelingsbestyrelsen står 100 procent 
bag Mohammed Hassan, og vi håber 
ikke, at han flytter fra vores område 
og lader ballademagerne styre.

Vi opfordrer alle beboere, som har 
viden eller informationer omkring 
bombesprængningen til at rette 
henvendelse til politiet og hjælpe med 
opklaringen. 

Vi nærmer os hastigt årets afslutning 
– og med det tiden med masser 
fyrværkeri, knald, stjerner og brag for 
at festligholde nytåret. Og vi kan alle 
godt lide at se det flotte syn på himlen 
nytårsaften. 

Men afdelingsbestyrelsen vil gerne 
opfordre alle forældre til at huske de 
nye strammere regler for brugen af 
fyrværkeri – se faktaboks. Snak med 
dine børn om reglerne.

Samtidig vil vi også gerne opfordre 
alle beboerne til at være på vagt. 
Andre steder rundt i Danmark har vi 
tidligere år hørt om eksempler, hvor 
alt for store mængder af fyrværkeri er 
blevet opbevaret uforsvarligt i private 
hjem

I afdelingsbestyrelsen ønsker vi at 
advare mod, at beboerne opbevarer 
ulovligt fyrværkeri i lejligheden 
eller i kælderrummet. Det vil kunne 
få forfærdelige følger for mange, 
hvis uheldet er ude. Enhver viden 
eller mistanke om, at der opbevares 

ulovligt fyrværkeri i et hjem, vil med 
det samme blive anmeldt til politiet.

pas på fyrVærkerI 
– Hold øje med dIt barn

Det siger loven om fyrværkeri

Køb og salg af fyrværkeri: Ikke alt 
fyrværkeri er godkendt. Hvis du som 
forbruger vil sikre dig, at du køber 
godkendt og dermed lovligt fyrværkeri, 
skal du sørge for at købe det i en butik. 
Det er kun tilladt at sælge fyrværkeri til 
forbrugere i perioden fra den 1. december 
til den 31. december.

Aldersgrænser:  Børn under 15 år må 
købe og bruge knaldhætter, knaldbånd, 
knaldperler og knallerter.

Børn og unge over 15 år må 
endvidere købe og bruge fyrværkeri til 
underholdningsbrug med begrænset effekt. 
Det kan eksempelvis være knaldpropper, 
bordbomber, trækbordbomber, 
stjernekastere og isfontæner.

Kun personer over 18 år må derudover 
købe og antænde fyrværkeri til 
underholdningsbrug, som er konstrueret 
til ikke-professionel anvendelse, og som 
sælges i butikkerne – for eksempelvis 
raketter, batterier, romerlys og heksehyl.

4 - Gellerupparken
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5 - Toveshøj

fastelavnsfest den 3. februar 2008
 

se nærmere opslag i opgangene om tilmelding
 

venlig hilsen bestyrelsen
 

Inga Bech
Janesvej 39

aktIVIteter I december
juletræ, julebanko og juleHIlsen

afdelingsbestyrelsen

jul i Valhalla:
Søndag den 9. december fra kl.14 
- kl.17 afholdes den årlige juletræs 
fest i Valhalla for både store og 
små. Juletræet skal pyntes. Så kom 
og hjælp julemanden med at gøre 
denne dag til en sjov og hyggelig 
fest. Klip dit julepynt og byt det hos 
julemanden til en godtepose. 
Husk at fortælle ham, hvad 
du ønsker til jul. Der vil blive 
serveret gløgg, æbleskiver og 
andet godt.
 
julebanko:
Der afholdes julebanko onsdag 
den 5.december for beboere på 
Holmstrup Mark i Valhalla .
Dørene åbnes kl.18.30 .Desuden 
vil der være tilmelding til 
bankoklubben. Så kom og 
vær med til at gøre denne 
aften festlig og fornøjelig. 
Forfriskninger og lidt godt til 
ganen kan købes i pausen.
henvendelse ang. Bankoklubben kan 
ske til Lene på tlf:60 77 58 02 eller 
til Sonja på tlf:26 90 21 56

julehilsen:
Afdelingsbestyrelsen ønsker hermed 
administration og ledelse en rigtig 
god jul og et godt nytår. Tak for det 
gode samarbejde i det forgangne år. 
Vi er blevet mødt med hjælpsomhed, 
effektivitet og smil. Vi glæder os til 
samarbejdet i det nye år.

Desuden ønsker vi 
beboerrådgivning, Skræppeblad og 
alle i andre afdelingsbestyrelser en 
rigtig god jul og godt nytår. Også her 
har vi været positivt overrasket over 
det gode samarbejde. 
mvh. Afdelingsbestyrelsen i Odinsgården
 

12 - Odinsgård
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juletur tIl krusmølle Ved åbenrå
samt mulIgHed for Indkøb Ved grænsen den 6. december 2007

Afgang kl.8.00 fra parkeringspladsen 
Edwin Rahrs Vej 8.
Første stop er Uldum Kro, hvor vi får 
morgenbuffet. Derefter går turen mod 
grænsen, hvor der er ca, 2½ times 
ophold ved Otto Duborg og Pøedtz, 
hvor der er mulighed for at købe 
frokost og gøre indkøb. 
Efterfølgende afgang mod Krusmølle 
ved Åbenrå, hvor vi bliver modtaget 
af en fortæller, der beretter om møllens 
historie.
Så er der kaffe, kage og æbleskiver, 
efterfulgt af mulighed for at kigge på 
Møllens juleudsmykning.
Derefter går turen atter til Uldum, 
hvor vi får aftensmad bestående 
af flæskesteg med tilbehør, ris à la 
mande samt 1 øl/vand.
Hjemkomst til Brabrand omkring kl. 
20.00.

Pris 180 kroner
Tilmelding med betaling hver 
onsdag i november til 
Inga Beck i Tousgårdsladen 
mellem 16-17.30.
Evt. på tlf; 8625 0578

HUSK PAS

5 - Toveshøj

kæmpe julebanko
 Onsdag den 12 december kl. 14.00
»Kæmpe Julebanko« hvor vi spiller 
om ekstra gavekort. Så det er bare 
med at møde talstærkt op.
 
»nytårsfest«
Onsdag den 9 januar 2008 kl.12.30
Medbring selv maden, eller den kan 
købes i kafeen. Dertil giver klubben 1 
øl eller vand og en snaps og kaffe og 
brød. Der vil også være lidt musik, 
hvis der er nogen, der har lyst til at 
svinge træbenet.
Også her gælder det om, at der 

kommer så mange som muligt; des 
sjovere er det.
 
generalforsamling
Onsdag 23 januar 2008 kl.14.00
Afholdes vores »Generalforsamling«.
Dagsorden i følge lovene.
Efter Generalforsamlingen afholdes 
et mini banko spil.
Da dette er det sidste blad i år, vil vi 
fra bestyrelsens side ønske alle vore 
medlemmer en rigtig glædelig jul og 
et lykkebringende nytår med håbet 
om mange gode stunder i 2008.

af Svend Erik Sørensen

banko, nytårsfest og generalforsamlIng

gellerup pensIonIstlkub
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Værter til juleaften:
Er du én af de fem til seks personer, der 
gerne vil hjælpe med at gøre juleaften 
i Gellerup Kirke til en hyggelig og 
god aften?

Dine opgaver vil være:
- én til to planlægningsmøder med de 
andre værter.
- at komme juleaften og tage 
medansvar for de besøgende og 
aftenens forløb.

Opgaverne omfatter ikke madlavning.  
Juleaftenen i Gellerup Kirke er 
traditionsrig.  Den ligger i forlængelse 
af den sidste julegudstjeneste, den 
omfatter god mad, julehistorie, 
julegaver, dans og sang om juletræ og 
hygge med julegodter.
Værterne er med til at præge 
juleaftenen.
Du er velkommen til at høre nærmere 
hos kirketjener Jannie Mollerup,  
tlf. 6015 1397, 
eller mail jm@gellerupkirke.dk

ansøgning om julehjælp:
Også i år vil der være mulighed for at 
ansøge Gellerup Kirke om julehjælp.

Du kan hente ansøgningsskema på 
kirkekontoret, der har åbent mandag 
til fredag fra kl. 9.00 – 13.00 samt 
torsdag eftermiddag fra kl. 15.00 til 
17.00.

andagter i gellerup kirke:
- Der afholdes en kort andagt i 
Gellerup kirke, hver torsdag kl. 13.00, 
hvor alle er velkommen.

 
Ønsker du yderligere oplysninger om 
Gellerup Kirke eller vore aktiviteter 
kan disse ses på vor hjemmeside 
www.gellerupkirke.dk eller ved 
henvendelse på kirkekontoret, 
mandag til fredag fra kl. 9.00 til 13.00, 
samt torsdag fra kl. 15.00 til 17.00.

Med venlig hilsen
Erik Vigsø
gk@gellerupkirke.dk

Gellerup kirke
Gudrunsvej 88 - 8220 Brabrand

tlf.:  86 25 18 10

gellerup kIrke
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Der indkaldes hermed til 

generalforsamling 
i støtteforeningen tousgårdsladens bankospil

onsdag den 16. januar 2008 klokken 16
i laden, edwin rahrsvej 6 b.
 
samtidig ønsker bankospillet alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår
 
Bente Christiansen
Janesvej 31
tlf 28251890

generalforsamling i allan fiskers nødhjælp

støtteforeningen for allan fiskers nødhjælp indkalder hermed til generalforsamling
onsdag den 5. december 2007 kl 19.00
 
på udsigten 17 .8220 brabrand.
 Dagsorden i følge vedtægterne.
 
Bestyrelsen
 

Læs mere på www.allanfisker.dk

januar 2008 - gymnastik i beboerhuset

Vi starter gymnastik igen i beboerhuset, tirsdag d. 9. jan. kl. 12.00 - 13.00.

Der er god plads til flere deltagere. 20 kr. pr gang, ialt 12 gange for 240 kr.

Det er hensynstagende gymnastik.

alle kan være med, på trods af små skavanker, når blot i kan gå, eller sidde.

Hilsen fra beboerhusudvalget, Birgittevej 1 A.   



HeadlIne
subHeadlIne

brødtekst

af skribent
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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@frivilligcenteraarhus.dk
50 51 86 19

Mobile kontor i Vestbyen
Det sker på Gellerup Bibliotek i et samar-
bejde med Folkeinformation.
Hver onsdag 10.30-14.30

NYT CAFÉTILBUD I LADEN

Hver torsdag er der café i Laden. Der vil 
være mulighed for at købe kaffe, te og 
måske en lille kage til små penge.

Du kan komme og snakke, hygge og læse 
avis. Måske er der mulighed for et spil kort 
eller et parti skak.

Kom og vær med til nogle hyggelige 
formiddage.

forhåbentlig på gensyn  
Lonnie Hedegaard/Husmand

Ældresagen og Dansk Flygtningehjælp 
er gået i samarbejde

Vi undersøger i øjeblikket, om der er et behov for en besøgstjeneste for ældre flygtninge og 
indvandrere. 
Vi vil gerne specialuddanne disse besøgsvenner, så de kan være til gavn for alle folkeslag.
Vi beder om hjælp. Kontakt os, hvis I har kendskab til nogle ensomme mennesker

Birthe Vixø /Louisevej 36 / 8220 Brabrand / Tlf. 28 29 58 09



HeadlIne
subHeadlIne
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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 friske 
råvarer og friske medarbejdere. 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 Folke-
køkken 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 december 2007
Tirsdag  4 Paneret flæsk med persillesovs
Onsdag  5 Øtindisk karryret
Torsdag  6 Huskonens gode ben
     
Tirsdag 11 Grønkålssuppe
Onsdag 12 Kalvelever
Torsdag 13 Stegt sild med persillesovs
     
Tirsdag 18 Oksesteg (Jørns fødselsdag)
Onsdag 19 skinke med grønlangkål
Torsdag 20 Flæskesteg og ris a la mande
   
Og så er der juleferie

Madplan for januar 2008 
Onsdag  2 Pasta med kødsauce   
Torsdag  3 Frikadeller med rødkål   

Tirsdag  8 Klar suppe med boller  
Onsdag  9 Forloren hare 
Torsdag  10 Ugens fisk  
     
Tirsdag 15 Boller i karry   
Onsdag 16 Sorte gryde
Torsdag 17 Æggekage med kartofler  
    
Tirsdag  22 Gryderet med skinkekød 
Onsdag  23 Laks i ovn   
Torsdag 24 Hakkebøf med bløde løg  
     
Tirsdag 29 Karbonader med grønærter 
Onsdag 30 Koteletter i fad   
Torsdag 31 Hvidkålssuppe med medister  
 
Ret til ændringer forbeholdes

ladens folkekøkken
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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 Ba-
det

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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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i november var
»barakby«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

Manus Holm
Udsigten 1.
8220 Brabrand

Omar Fouad Mansour
Dortesvej 1,1.th
8220  Brabrand

Sofie H. Petersen
Udsigten 26.   
8220  Brabrand

Bemærk, at gavekortene
gælder til Boghandlen i CityVest

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 17. januar kl. 16

Julekonkurrence:
Hjælp nissen med at finde sin julepynt. 

Find trommer, kugler, hjerter og stjerner. 
Skriv hvor mange og vær med i lodtrækning om 

et gavekort på 100 kroner til G.E.C GADs boghandel



	

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. 28 81 94 15 / morconny@stofanet.dk

Afdeling 4, Gellerupparken:
Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
hhmh65@hotmail.com

Afdeling 5, Toveshøj: 
Hasse Vind, tlf. 50568478 / hvind@stofanet.dk

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

Afdeling 7/15
Hasselhøj/Hasselengen:
Erik L. Andersen, tlf. 26 25 90 72 / ehl185@stofanet.dk

Afdeling 8, Drejergården:
Bent Ole Pedersen
 
Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen
roedlund@stofanet.dk 

Afdeling 11, Odinsgård:
Gitte Sørensen

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Esben Trige, tlf. 86 24 51 67 / afdelingtolv@stofanet.dk

Afdeling 14, Borumtoften:
Henrik Andersen

Afdeling 16, Voldbækhave:
Søren Erichsen, tlf. 86 26 26 36
voldbaekhave@bestyrelsen.bbbo.dk

Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen / hojriis@stofanet.dk 

Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Henriette Torbensen, tlf. 22 91 47 17
h_t84@hotmail.com
 
Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Leth (kontakt)

Afdeling 22, Sonnesgården:
Uffe Adelørn, tlf. 98 18 95 27

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

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

Lars Bro Lundsberg 
Gudrunsvej 16, 3. tv, tlf, tlf. 40 52 90 61

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:
Robert 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 december
Ons. 5. 19.00: Generalforsamling Allan Fiskers Nødhjælp   side 31
Ons. 5. 18.30: Julebanko i Valhalla, Odinsgård    side 28
Sø. 9. 14.00: Jul i Valhalla, Odinsgård      side 28
Sø. 9. 14.00: Julecafé Søvangen       side 26
Ons 12. 14.00: Kæmpe Julebanko Gellerup Pensionistklub   side 29
Tor. 13. 14.00: Åbningsfest Borgerportal      side 11
Sø. 16. 14.00: Juletræsfest Søvangen/Skovgårdsparken   side 26

aktiviteter i januar
Ons. 9. 12.30: Nytårsfest Gellerup Pensionistklub    side 29
Ons. 16. 16.00: Generalforsamling
    Støtteforeningen Tousgårdsladens Bankospil  side 31
Ons. 23 14.00: Generalforsamling Gellerup Pensionistklub   side 29


