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lederen

af Ulrik Ricco Hansen

når fælles Ikke er dIt

Det er altid rart at have noget fælles. Så kan vi samles om det, 
og ”værne” om det, som de sagde i gamle dage. Udtrykket 
handler om, at vi sammen beskytter det, som er vores fælles, 
og at vi alle sammen både tager og giver til det fælles. 

Hvis du stiller spørgsmålet: ”Skal vi fjerne og ødelægge 
det, vi har fælles?” er det meget svært at finde en person, 
som siger ja. Men når spørgsmålet ikke bliver stillet, og 
når personen eller evt. hans gruppe bliver alene, så ruster 
begrebet ”fælles”. Det kan faktisk irre og devaluere så hurtigt, 
at det regner ind med ulykker over alle andre i fællesskabet. 
Så bliver vi ramt af indbrud, hærværk, overfald og andre 
ubehagelige oplevelser, hvilket er uacceptabelt.

Det er især uacceptabelt, at beboere i Brabrand Boligforening 
i alt for høj grad rammes i disse måneder. Nogle siger, at det 
er bander fra østlande, andre siger, at det er kvarterets egne 
unge rødder. 
Politiet kan kun sige, at det efter den nye politireform ikke 
rigtig kan arbejde eller lave statistik eller fortælle, hvor al 
den kriminalitet kommer fra. Dette er uacceptabelt.
Adskillige medier henvender sig til Skræppebladet for at 
få information om kriminalitetsbølgen, for politiet ved ikke 
noget.

Politiet kan ikke være bekendt at overse den bølge af 
kriminalitet, som ruller ind over Århus Vest, hvor især det 
nordlige Brabrand sammen med Åbyhøj er ramt. Politikere 
og andre institutioner bliver nødt til at rette kameralinsen 
mod området og dreje den lidt nedad. Ned mod proble-
merne, som giver en utryg hverdag for beboerne - og ned 
hvor de beskidte job bliver udført. Det er uacceptabelt, at 
myndigheder overser kriminalitetsproblemet.
 
Vi er glade for positiv omtale af Helhedsplan for Gellerup/
Toveshøj-området og de mange millioner af kroner og 
milliarder af løfter om en ændring til attraktiv bydel. Men 
der mangler handling nu og her. Planer om at forskønne 
ved at rive en boligblok ned i Gellerupparken fjerner ikke 
indbruddene i f.eks. Thorsbjerg og på Hejredalskollegiet. 
Hærværk og anden kriminalitet blev heller ikke undgået i 
julen på den konto.
Heldigvis står området ikke i flammer som Gellerupparken 
gjorde for godt et år siden, men den særlige indsat skal 
gentages. Hvem synes det er sjovt at bo i en afdeling, hvor 
lejligheden i gennemsnit får indbrud mere end en gang hver 
eneste år?
 
Heldigvis er flertallet af beboere ikke ofre for de kriminel-les 
hærgen. Så er du en af de mange heldige med dør-karmen, 
bilen og inventaret urørt, bør du komme op af stolen og 
hjælpe naboen. Vi har jo tidligere vist, at når beboere står 
sammen, er vi stærke.
Hvis politiet ikke kan løfte opgaven, må vi som forening af 
beboere sætte initiativer og foranstaltninger i værk. 

Læs mere under læserbreve i dette nr.  
og på Skræppebladets blog under Kriminalitet
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børnene forstår at beGrænse MobnInG

af Peter Kjellerup Hansen
foto Jens Skriver

kronprInsessen på skJoldHøJ 

29. november 2007 fik Århus Vest 
for anden gang på samme år  royalt 
besøg. Denne gang besøgte H.K.H. 
Kronprinsesse Mary daginstitutio-
nerne på Venøvej og Skjoldhøjskolen i 
protektoregenskab for Red Barnet.

»fri for mobberi« en succes
Kronprinsessen havde takket ja til at 
besøge området som æresformand for 

Red Barnets præsidium og engageret 
modstander af begrebet mobning. Et 
begreb som Red Barnet  har dannet 
et projektprogram omkring “Fri for 
Mobberi” på Kronprinsessens initia-
tiv, inspireret fra “The Alannah and 
Madeleine Foundation´s” forebyggen-
de arbejde mod mobning i Australien.  
Som følge heraf var Kronprinsessens 
spørgelyst til, hvordan projektet, som 
til februar fylder 1 år, skrider frem, 
også stor, og der var lejlighed for Kron-
prinsessen til at se og opleve, hvordan 
børnene og de voksne arbejdede sam-
men, bl.a. med massage, samtaletav-

ler, børnemøder og bamsevenner i det 
forebyggende arbejde mod mobning. 
Generalsekretæren for Red Barnet, 
Mimi Stilling Jakobsen, som deltog i 
besøget med præsidiet, var overvæld-
et over de positive resulter, som blev 
præsenteret, og sagde herom: “Det er 
fantastisk spændende at se, hvordan 
dygtige fagfolk folder projektet ud 
og allerede nu skaber store resultater 

sammen med børn og forældre. Efter 
nu knapt et års forløb, må man sige, at 
det er absolut en succes.”

en imponeret kronprinsesse
Det var en  imponeret Kronprinsesse, 
som så, hvordan mobning blev tack-
let og bekæmpet af børn, personale 
og forældre, og hun udtrykte over for 
de mange fremmødte fra pressen og 
de aktive deltagere i mobningens be-
kæmpelse: “Jeg er fantastisk impone-
ret. Nu har jeg siddet og diskuteret og 
formet teorien bag projektet. Derfor 
er det dejligt at se, hvor godt det fun-

gerer i praksis. Og hvis det bare kom-
mer til at fungere sådan fremover, så 
bliver det en kæmpesucces.” Særlig 
imponeret blev Kronprinsessen, da 
hun så hvordan Red Barnets materia-
le og pædagogiske redskaber fra den 
såkaldte “Fri for Mobberi”-kuffert er 
blevet tilpasset de enkelte institutio-
ner. “Det er godt at se, at materialet er 
så fleksibelt. Jeg har i dag set mange 
fine eksempler på, at projektet får 
sat fokus på de passive tilskuere, og 
er med til at give børnene mod til 
at hjælpe deres kammerater”. Kron-
prinsessen sugede virkelig til sig af 
erfaringerne fra pædagoger og foræl-
dre under besøget – og naturligvis i 
samværet med de mange ivrige børn, 
der virkelig viste glæde ved at tegne, 
fortælle og synge deres venskabssan-
ge for og med Kronprinsessen i deres 
midte og nede i deres højde.

»det man rører mobber man 
ikke«
Efter Kronprinsessens rundvisning 
og præsentationer med varighed på 
næsten 3 timer sluttede besøget med 
åbent pressemøde med Kronprin-
sessen omkring “Fri for Mobberi”-
projektet. Her bød områdets SFO-
leder Jimmy Wistisen velkommen 
og med indledningen “Den man 
rører mobber man ikke” gav han 
med kort introduktion over projek-
tets tema lejlighed til spørgsmål fra 
den fremmødte presse. Som udsendt 
fra Skræppeblad et spurgte jeg Kron-
prinsessen om “Hvorfor er der nogle 
børn som mobber og andre, der bliver 
mobbet?” Et spørgsmål som krævede 
et længere svar på grund af genereli-
teten, end spørgeren havde tilsigtet. 
Men der blev svaret fra både Kron-
prinsessen, Jimmy Wistisen og Mimi 
Stilling Jacobsen, og svarene munde-
de ud i, at årsagen til, at nogle mob-
ber, lå i hjemmet, hvor det miljø, de, 
der mobber, kommer fra, er svagt i 
henseende til sammenhold, og hvor 
der tilstødende er mangel på tryghed, 
omsorg og selvværd. Mens de, som 
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bliver mobbet i almindelighed er so-
cialt svage og generelt har det svært 
med andre børn.

forstår børnene det?
Her er det, Red Barnet ønsker at træ-
de ind og sætte fokus på de passive 
mobbere – tilskuerne. De skal have 
mod til at sige fra og hente hjælp. 
Der var andre spørgsmål fra pressen 
som følgende: “Hvordan undgår man 
mobning?”, “Forstår børnene det?”, 
“Hvor længe har Kronprinsessen 
været med i projektet?” og – ja tænk 
engang – “Er Kronprinsessen nogen-
sinde blevet mobbet?” Til det første 
lød svaret, at en forudsætning er at 
sætte sig ind i at hjælpe og være til 
støtte for hinanden. Det kunne være 
i form af berøring, som f.eks. mas-

sere hinanden, slappe af sammen. Det 
næste blev besvaret med, at børnene 
helt sikkert forstod, hvad det hand-
lede om. Det viste projektets resulta-
ter, hvor en stor forebyggende indsats 
med baggrund i de grundlæggende 
værdier hjemmefra havde givet suc-
ces. Om hvor længe Kronprinsessen 
havde været med, svarede Mimi Stil-
ling Jacobsen, at Kronprinsessen for 
ca. 2 år siden rettede en henvendelse 
til Red Barnet omkring det australske 
projekt “Fri for Mobberi”, som ganske 
vist adskilte sig fra det danske, men 
hurtigt havde givet gode resultater, 
og derfor blev foreslået igangsat. Det 
sidste spørgsmål blev besvaret af en 
lidt irriteret Kronprinsesse og udela-
des af hensyn til mobbefri presse.

Som afslutning på den begivenheds-
rige dag for alle de børn, der var mødt 
frem, var der varieret underholdning 
for Kronprinsessen, Red Barnets præ-
sidium, pressen, og div. vagter mv. 
Først underholdt børnene fra SFO’en 
True-Fritidsklub med sang om en su-
perbamse. Derefter underholdt bør-
nene fra “Kloden” med tekster om 
“Venner”, sammensat af børnene selv, 
og Liv og Matthias sluttede af med at 
præsentere “et venskab”.

efter et års snak oG forHandlInGer er raMMerne for HelHedplanen på plads. 
nu skal fIre rådGIvnInGsfIrMaer koMMe Med bud på, Hvordan GellerupoMrådet 

skal se ud I freMtIden

af Helle Hansen

HelHedsplanen på veJ tIl Gellerup

Lige før jul vedtog Århus Byråd den 
store Helhedsplan for Gellerup og To-
veshøj, som i løbet af de kommende 
fem til ti år skal være med til at om-
danne boligområdet til en levende by-
del. Og allerede i starten af december 
fik Helhedsplanen også tommelfinge-
ren opad af repræsentantskabet i Bra-
brand Boligforening.
Nu er grundlaget for at gå i gang med 
arbejdet på plads. Og Århus Kom-
mune og Brabrand Boligforening er 
for tiden ved at lægge sidste hånd på 
en tidsplan for, hvordan udarbejdel-
sen af den kommende lokalplan for 
Gellerup og Toveshøj skal finde sted 
i løbet af det kommende år.

Mod fælles mål
Der er lagt den strategi, at fire rådgi-
verfirmaer inviteres til at være med til 
at udforme planen i et såkaldt åbent 
opdrag. Det betyder, at de forskellige 
rådgivergrupper dels arbejder hver 
for sig, dels udveksler de opnåede re-
sultater med henblik på at sikre, at al 

den indsamlede viden kommer pro-
jektet til gode. Der er altså ikke tale 
om en konkurrence i traditionel for-
stand, men i stedet at man indhenter 
forskellige løsningsforslag, som alle i 
større eller mindre omfang kan indar-
bejdes i den endelig byplan. 
Planen forventes at være klar til at 
blive godkendt af byrådet og boligfor-
eningens repræsentantskab i januar 
2009.

arbejds-, følge- og fokusgrup-
per
De fire rådgiverfirmaer, som bliver 
udvalgt efter en EU-licitation, skal re-
ferere til en arbejdsgruppe, der kom-
mer til at bestå af repræsentanter fra 
Århus Kommune og folkevalgte fra 
Brabrand Boligforening og de to in-
volverede afdelinger. Derudover ned-
sættes en følgegruppe blandt andet 
med repræsentation fra relevante 
kommercielle og offentlige virksom-
heder, kultur- og fritidssektoren, be-
boere m.m.

Følgegruppen skal sikre, at der kom-
mer relevante synspunkter og fagligt 
input til rådgivernes kendskab. Og 
det forventes, at der vil blive holdt 
forskellige workshops i forløbet.
Endelig kan der også blive tale om at 
nedsætte fokusgrupper, der kan kom-
me med input af særlig karakter. Det 
kan være image og kommunikation, 
børn og unge, kultur, uddannelse el-
ler omsorg.

beboerinddragelse
Beboerne i Gellerup og Toveshøj i lø-
bet af foråret og det tidlige efterår vil 
blive indbudt til borgermøder, hvor 
de vil blive informeret om helheds-
planens mål og aktiviteter. Og der vil 
i hele forløbet komme artikelserier 
i Skræppebladet og blive lavet info-
aviser på flere sprog, som vil blive 
omdelt til alle beboerne. Og der vil 
også blive oprettet en hjemmeside om 
Helhedsplanen.
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tekst og tegning af Peter Kjellerup Hansen

HIstorIen oM sankt valentIn

Med kærlIG HIlsen

Hvem var valentin?
Valentins dag er oprindelig en engelsk 
tradition, som via USA, er blevet ud-
bredt til Skandinavien i begyndelsen 
af 1950´erne. I Danmark er det først 
blevet almindelig inden for de sidste 
20 år og efter amerikansk forbillede 
at fejre den dag 14. februar med røde 
roser og/eller små kærlig-
hedshilsner til den, man 
holder mest af. Men tan-
ken med disse små kærlig-
hedshilsner går oprindeligt 
langt tilbage i tiden, til kej-
sernes Rom, hvor man fej-
rede kærligheden ved store 
forårsfester Lupercalia. Fra 
samme tid er det, vi finder 
sagnene om en vis Valentin 
– ja han er omtalt som hele 
tre og muligvis seks forskel-
lige personer – og som hel-
genkåret skulle han være 
mindst 2 biskopper. Hvem 
af dem er omdiskuteret. En 
overlevering, som er for-
talt i Nürnbergkrøniken fra 
1493, oplyser om en kristen 
romersk præst Valentin, 
som under Kejser Claudius 
2 (268-270 e.Kr.). gjorde sig 
grundig upopulær hos den 
militæriske kejser ved at 
vie de romerske legionær-
soldater til deres udkårne, 
så de efter dagældende 
lov  måtte fritages for militærtjeneste, 
mens de barbariske gotere terrorise-
rede romerriget. Valentin blev smidt i 
fængsel, og ifølge overleveringen sul-
tet ihjel 14. februar år 270.

I “Martyrologium Hieronymianum” 
omtales en apostel Valentin fra Rha-
etia. Han blev Passaus første biskop 
engang i 4. århundrede, og det anta-
ges, at den basilika, som er opført på 
Via Flaminia uden for Rom er indviet 
til ham. Men hans nøjagtige data er 
ukendte. Samtidig med biskop Valen-
tin fra Passau er der få oplysninger 
om en Valentin i Britannien, dengang 

en romersk provins. Han var sendt 
i eksil af Kejser Valentinian 1. (364-
375 e.Kr.), og af loyalitet over for de 
udsendte tropper deltog han her i 
planlægning af flere opstande mod 
det romerske imperium. Den sagn-
omspundne loyalitet kan have skabt 
englændernes Sct. Valentin.

sin valentine 
Den engelske digter og kronikør Ge-
offrey Chaucer (ca. 1340-1400), skrev 
blandt meget andet. et fabeldigt 
“Fuglenes Parlament”, som omhand-
ler nogle fugle, der netop 14. februar 
skulle vælge sig en mage for den 
kommende sæson, inspireret af de 
romerske Lupercalia-fester. Hoved-
idéen var at koble unge par sammen 
ved lod trækning, og det videreudvik-
lede sig så til begrebsnavnet sin Va-
lentine. I Senmiddelalderens engelske 
landsbyer fandt de unge piger (“Ga-
delam”) og unge mænd (“Gadebas-
ser”) netop deres partner for det kom-

mende år ved lodtrækning. Man blev 
hinandens Valentine, og fik lejlighed 
til at lære hinanden at kende, inden 
ægteskab blev besluttet – underfor-
stået med forældrenes samtykke. Den 
skik var også almindelig udbredt i 
samtidens Danmark, men ikke til af-
holdelse 14. februar, derimod under 

fejringen af Fastelavn eller 
1. Maj, Valborgdag. Men 
skikken med at give den ud-
kårne en gave, evt. ledsaget 
af et fint udformet kæreste-
brev på Valentinsdag var 
almindelig i England Mid-
delalderen igennem. I de 
engelske Pastonbreve fra 
1470´erne, fremgår, at man 
valgte sin Valentine ved lod-
trækning blandt en gruppe 
venner, og den, loddet faldt 
på som Valentine, skulle 
have en gave af de andre, 
og i Sir William Petres hus-
holdningsregnskab fremgår 
det, at guldnips og klæde-
stof blev givet til den Valen-
tine, der var blevet valgt. En 
af tjenestepigerne var endda 
så heldig igennem et helt år 
oveni at få et kvartals eks-
tra løn og forplejning for at 
være Valentine. Der er dog 
intet, som peger på, at oven-
nævnte flotteri var alminde-
ligt overalt i England. Noget 

kunne tyde på, at det var et  lokalt 
tidsfordriv forbeholdt overklassen.

skt. valentine-massakren
Hvor Skt. Valentine op gennem år-
hundrederne forbindes med kærlig-
hedstilkendegivelser er der en uhyg-
gelig undtagelse “Sct. Valentine”-
massakren i Boston, USA i 1929. Et 
blodigt opgør mellem to gangsterkla-
ner, vist på film, skrevet artikler og 
bøger om, og næsten lige så legenda-
risk kendt som Skt. Valentin selv. Bag-
grunden for dette blodige opgør var 
det landsdækkende spiritusforbud i 
tyvernes Amerika. To rivaliserende 
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grupper inden for gangstervældet i 
Chicago “Moran” og “Purple Gang”, 
sidstnævnte styret af den skruppel-
løse Al Capone, var blevet uenige om 
salgsbetingelserne for en stor sending 
ulovlig spiritus fra Detroit. “Moran”-
banden havde derfor med hjælp af 
bestikkelse stjålet sendingen fra “Pur-
ple Gang” før den endnu var losset 
fra borde, hvilket gjorde Al Capone 
rasende. Han udtænkte en snedig 
plan, hvori en af hans bandemedlem-
mer skulle optræde i rollen som ivrig 
køber og som “spiritusagent” mødes 
med en fra “Moran”s bande. Intet-
anende om Capones planer udlevere-
de denne adressen til, hvor de havde 
det stjålne spiritus opmagasineret, 
en garage på North Clark Street nr. 
2122, og hvor “agenten” så efter aftale 
skulle mødes med medlemmer fra 
“Moran” til nærmere salgsaftale. Det 
møde blev aftalt til 14. februar, “Sct. 
Valentinesdag”. Men “agenten” mød-
te ikke op. Det gjorde derimod en lille 
gruppe fra “Purple Gang”. De mødte 
de fremmødte fra “Moran” med en 
byge af maskinpistol- og geværkugler 
inde i garagen, og i løbet af 8 minutter 
var 6 døde og en døende. Hans sidste 

ord til politiet var: “Der er ingen, der 
har skudt mig” – med 14 skudhuller i 
kroppen. “Rummet var fuldt af døde 
mænd”, udtalte et øjenvidne senere.

fejring af skt. valentine
Gangsternes fejring af Skt. Valentin i 
USA i 1929 står lykkeligvis i enestå-
ende kontrast til, hvordan han i dag 
fejres. Hans dag er en blomsterdag, en 
dag hvor man ærer ham, som beskyt-
ter for alle kærestepar, og hvor man 
sender blomster og særlige kæreste-
breve, evt. indeholdende små digte 
æret til hans minde. Af den grund er 
Skt. Valentin-symbolet også et knald-
rødt hjerte. Hvordan han skulle være 
blevet kærestepars beskytter er dog 
historisk uvist. Det kan have forbin-
delse med den Valentin, som viede 
de romerske legionærer, så de måtte 
fritages for krigstjeneste. Men den 
moderne tids kommercielle udvikling 
med at købe og sende Valentin-kort 
og -brev, og ikke mindst blomster, 
som det er så udbredt i de engelsk-
talende lande, fører hen mod tanken 
bag Mors Dag og derfra tilbage til 
Valborgsdag for til sidst at ende ude 
i de fortidige romerske forårsfestlig-

holdelser Lupercalia, der fandt sted i 
midten af februar.

Anvendt litteratur:

ASKHOLM, Ib: “Danmarks højtider og 
festdage”, Askholm 2006

ALLSOP, Kenneth: “Gangsterkrigen i 
Chicago”, Gyldendal 1963

BIRLEY, Anthony: “Life In Roman Bri-
tain”, Batsford, London 1972

EILERTSEN, Mette & Mogens: “Hvor-
for det?”, Frydenlund 2005

SIM, Alison: “Pleasures & Pastimes 
in Tudor England”, Sutton Publishing 
2002

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, Bd. 
11, pp. 800-801, New York 1911

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, Bd 
22, p. 853, London 1973 

Og det blev det eneste kvindelige 
medlem, der var til stede på sidste re-
daktionsmøde, så udset til. 

Indkøbene blev gjort: 
En appelsin – økologisk selvfølgelig.
40 huller!
40 stk. hugget sukker – uraffineret. 
Her viste der sig en vanskelighed, 
idet der nu både findes almindelige 
sukkerknalder og minisukkerknal-
der. Rask beslutning: Jeg tog de store 
brune.

40 kaffebønner. Økologisk Max Have-
laar.
Og til slut Brøndumsnapsen, den til 
formålet klare.

I en genbrugsbutik fandt jeg ’kruk-
ken’ i form af en højt spaghettiglas. 
Ingredienserne blev droppet ned i, 
låget sat på. 

Appelsinen lå i starten som en bold på 
overfladen af en mudret skovsø (suk-
kerknalderne og kaffebønnerne), men 
efterhånden som dagene gik, sugede 

den mere og mere af snapsen i sig og 
er nu som solen sunket ned mod sin 
mudrede bund. 

Efter 40 lange dage
var det blot at smage:
Mums!

I modsætning til den industrielt frem-
stillede Grand Marnier er den hjem-
megjorte Grand Marnier 40 nemlig 
ikke klistersød. Smagsmæssigt vil den 
muligvis vinde ved henstand, men det 
kræver vist en vis standhaftighed.

af Birgit Fuglsang

– opskrIften på snapselIkør Grand MarnIer 40 I skræppebladets deceMbernuMMer

den Må vI prøve
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af Sebastian Adorján Dyhr
foto af Sami Saidana

unGe kan stadIG få HJælp tIl at søGe Job oG læreplads I kontaktstedet – oGså Mu-
lIGHed for IndIvIduel rådGIvnInG

JobJaGten fortsætter Hele 2008

Siden 2005 har Kontaktstedet i Gel-
lerup været med til at tilbyde unge i 
lokalområdet støtte i at søge job eller 
lærerplads. I begyndelsen var JobJagt-
en et kursustilbud, som løb over fem 
uger, men forholdene på arbejdsmar-
kedet har ændret sig meget i løbet af 
de seneste tre år.
”Undervejs er projektet blev rettet til 
flere gange, så det hele tiden følger 
med udviklingen på arbejdsmarke-
det. Det betyder, at de unge i dag får 
et tilbud en individuel rådgivning, 

når de henvender sig for at få hjælp 
til at søge læreplads, fritidsjob eller 
et ordinært arbejde,” fortæller Steffen 
Thomsen, direktør i Métier, der sam-
men med informationsmedarbejder 
Helle Hansen, Socialcenter Vest, råd-
giver de unge i jobsøgning.

Mødested i kontaktstedet eller 
over telefonen
De unge har mulighed for at træffe de 
to ”JobJagt-hjælpere” hver mandag i 
Kontaktstedet fra kl. 15-16. Her kan 
de unge kigge forbi få en snak og lidt 
hurtig hjælp til jobsøgningen. Eller de 

kan lave aftaler om, hvornår de kan 
komme forbi og få en mere individuel 
hjælp til at lave et cv og en god an-
søgning. Det er også mulighed for at 
ringe til Steffen eller Helle og aftale et 
individuelt møde.
”Tilbudet er frivilligt og kræver kun, 
at den unge selv har lyst og mod på at 
komme i gang. For mange unge er det 
en overvindelse af skulle prøve at tage 
telefonen og ringe til en arbejdsgiver. 
Og det kan være en stor hjælp, at der 
sidde en ved siden af og hjælper med 

at huske, hvad det er man skal sige,” 
siger Helle Hansen.
”Vi forsøger også at få den unge til 
at tænke fem år frem i tiden. Det vig-
tigste i dag er uddannelse, men nogle 
gange vil de unge bare ud at tjene 
penge. Men selv om man bare søge 
arbejde, så kan det godt betale sig at 
tænke på fremtiden, så man vælger at 
søge et job inden for et område, hvor 
man måske senere kan gå i gang med 
en uddannelse,” siger Steffen Thom-
sen, der i nogen grad kan benytte sig 
af sit netværk i erhvervslivet, når han 
skal hjælpe med at finde arbejde.

100 har fået hjælp
Det er en tillægsbevilling fra Arbejds-
markedsstyrelsen, der sikrer, at Job-
Jagten kan fortsætte i hele 2008.
I de tre år JobJagten har eksisteret, har 
over 100 unge henvendt sig og bedt 
om hjælp til jobansøgningen. Det 
er både drenge og piger, 15-årige og 
unge i 20’erne.
”Nogle søger lærerplads, nogle fri-
tidsjobs og andre regulært arbejde. 
Og nogen har brug for hjælp til over-
hovedet at finde ud af, hvad de selv 
vil. Mange har ikke noget realistisk 
billede af, hvordan arbejdsmarkedet 
ser ud,” fortæller Helle Hansen.
De to projektledere har ikke over-
blik over, hvor mange af de unge der 
har fået lærerplads eller arbejde med 
hjælp fra JobJagten.
”Vi registrerer ikke de unge på cpr-
numre, men vi beder om, at de ringer 
og fortæller os, hvordan det går. Vi 
kender selvfølgelig også en hel del af 
de unge og ved, hvad de går og laver. 
Vi oplever også, at flere kommer igen 
og skal have hjælp, for eksempel når 
de bliver 18 år og skal ud og lede efter 
nyt arbejde, fordi de bliver fyret som 
ungarbejdere,” tilføjer Helle Hansen.

JobJagten 
i Kontaktstedet
Gudrunsvej 78.

Hver Mandag kl. 15-16

Ring og aftal tid om en indivi-
duel samtale.
Steffen Thomsen, Métier Aps, 
Holmstrupgårdsvej 1 
tlf. 4035 0055. 
Helle Hansen, 
Socialcenter Vest
Gudrunsvej 78, 1. 
tlf, 89401457 / mobil 2920 8978.
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tekst og foto af Jens Skriver

de nI JournalIster ved borGerportalen var tIl eksaMen Hos borGMesteren.

borGerJournalIster udklækket 
under stor bevåGenHed

Omkring 150 mødte op i GLOBUS1, da 
borgmester Nicolai Wammen 13/12 
officielt åbnede borgerportalen for År-
husvest. Borgerportalen dækker 8220 
og det meste af 8210, men over halv-
delen af borgerjournalisterne kom-
mer fra Brabrand Boligforening, ikke 
mindst Gellerup. Den ene begivenhed 
fulgte den anden. Efter en kort tale til 
indledning, eksaminerede borgmeste-
ren hver enkelt borgerjournalist og 
uddelte et diplom. Journalisterne blev 
typisk spurgt, om hvilken nyhed, de 
havde bragt, der var den bedste, eller 
hvilken der var den mest positive. Ole 

Nørgaard Madsen takkede på journa-
listernes vegne ikke mindst projekt-
leder Birger Agergaard og studenter-
medhjælperne Jeppe Børsting og Sø-
ren Nielsen. Dernæst optrådte teater-
gruppen ”Forskellighed”, der forstod 
at anskueliggøre de mange former for 
misforståelser og fejltolkninger, der 
kan være mellem gammel og ny dan-
skere.  Mens den 16-årige rapper, Ne-
gash Ali, fra Frydenlund underholdt, 
kom borgerjournalisterne på arbejde. 
Eksamen var ikke helt forbi. Gæster 
blev interviewet og fotograferet, hvor-
efter det hele blev lagt ud på portalen, 

mens tilskuerne kunne følge med på 
en storskærm. På  den måde var der 
mulighed for at se og følge hele pro-
cessen i journalisternes arbejde. Til en 
fotokonkurrence var der 11 bidrag. 
Førstepræmien var et kamera.
Bortset fra samarbejdspartnere fra 
hele Århus vest var mange af gæster-
ne unge fra området og projektmed-
arbejdere, som måske ikke er så syn-
lige i Brabrand Boligforening. Det var 
tydeligt, at portalen har tag i en noget 
anderledes målgruppe, end vi kender 
på Skræppebladet.
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soMMerferIetIlbud tIl børnefaMIlIer

nyt fra beboerrådGIverne

af Beboerrådgivningen

Det er morgen. Det er koldt. Det blæ-
ser. Det er vinter! Mens hele familien 
træder ud af af det varme hjem på vej 
mod institution, skole, arbejde mv. og 
mærker den kolde vind, der går gen-
nem marv og ben, så føles sommeren 
som meget langt væk. Men…

Beboerrådgiverne har atter brugt ef-
teråret til at søge midler til vores som-
merferieprojekt, hvor vi kan støtte 
børnefamilier med begrænset økono-
mi, således at disse familier også får 
en mulighed for at komme på ferie, 
selv om penge er små.

Derfor er det her i den mørke vinter-
tid allerede blevet tid til at overveje 
sommerferien 2008.

Vi er glade for at kunne fortælle, at 
Arbejdsmarkedets Ferie Fond (AFF) 
har besluttet at yde en væsentlig støt-
te til vores ferieprojekt. Ud over AAF 
har vi yderligere fået penge fra Tips- 
og Lottomidlerne og venter svar fra 
nogle mindre fonde.

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

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

Hvem kan komme i betragt-
ning
Børnefamilier der bor i afdelingerne: 
Skovgårdsparken, Gellerupparken, 
Holm strup, Odinsgård og Thorsbjerg 
samt børnefamilier der bor på Toves-
høj har mulighed for at ansøge. 

At det kun er beboere fra disse afde-
linger, der kan komme i betragtning, 
skyldes, at afdelingerne her har valgt 
at bruge huslejekroner på finansiering 
af beboerrådgivere.

For at komme i betragtning skal man 
opfylde Fondens økonomiske ret-
ningslinjer. Det handler primært om 
det rådighedsbeløb, som familien har 
tilbage, når de faste udgifter er betalt. 
Retningslinjerne er rummelige og 
ferie-tilbudet vil derfor kunne nå en 
bred kreds af børnefamilier.

Hvis du/I har behov for økonomisk 
støtte for at kunne realisere ferieøn-
skerne sammen med børnene, så kon-
takt os i rådgivningen for at ansøge/
få foretaget en vurdering af mulighe-
derne for at få bevilget et betalt ferie-
ophold.

Hvordan søger man
nteresserede beboere i afdeling 5, To-
veshøj skal henvende sig hos beboer-
rådgiver Maryam Fereidanian i bebo-
erhuset Laden. Maryam kan træffes 
tirsdag 10 – 12 samt torsdag 15 – 17. 
Der er lukket om fredagen.

Familier fra de andre nævnte afdeling-
er skal henvende sig hos beboerråd-
giver Jens Høgh og Abelone Asingh i 
Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 
1. th. i tidsrummene: tirsdag 10 -12 
samt torsdag 15 -18.

For beboere på Holmstrup mark er 
der også mulighed for at søge i tirs-
dags-rådgivningen 15 – 17 i Væreste-
dets lokaler, Jernaldervej 245, 1. lej. 6. 

Du er naturligvis også velkommen 
til at ringe til os for at aftale et andet 
tidspunkt.

Dokumentation for indtægter og ud-
gifter de sidste tre måneder skal med-
bringes til brug for udfyldelse af et 
ansøgningsskema samt beregning af 
familiens rådighedsbeløb. 

Ansøgningsfristen er fredag den 14. 
marts 2007. 

Hvem får et tilbud 
Beboerrådgiverne vil udvælge blandt 
de familier, der opfylder kravene. 
Der vil foregå en vis social vægtning 
af ansøgningerne (nylig skilsmisse, 
dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så 
husk at oplyse herom. Ligeledes vil 
ansøgere, der har været af sted inden 
for de sidste 2 år komme sidst blandt 
ansøgerne.

Med venlig hilsen

Jens Høgh    8625-2126
Abelone Asingh    8625-2150 
samt 
Maryam Fereidanian 2018-5424
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I ønskes et rigtigt godt nytår fra bebo-
errådgivningen. Vi håber I kom godt 
ind i det nye år og er parate til at kaste 
jer ud i 2008. Vi håber dog nok alle på 
mere varme, end disse første alt for 
kolde dage har givet os.

Om kort tid kan vi mærke lyset kom-
me tilbage, og om blot nogle måneder 
vil de første spæde forårstegn fortælle 
os, at sommeren er på vej. Sommer 
betyder ferie og for nogle endda ferie 
langt væk fra Danmark. For jer der 
skal det, er det vigtigt, at I er opmærk-
somme på de nye regler for den of-
fentlige sygesikring, der trådet i kraft 
1. januar 2008.
Det drejer sig om to væsentlige æn-
dringer:

1. Lægebehandling i udlandet
Den offentlige rejsesygeforsikring 
dækker pr. 1. januar 2008 
kun udgifter til lægebe-
handling i EU, Færøerne, 
Grønland, Schweiz, Norge 
og en række små europæi-
ske stater som Andorra og 
Monarco.
Du er altså ikke længere 
dækket af rejsesygeforsik-
ringen på rejser til for ek-
sempel Tyrkiet, Kroatien, 
Libanon, Tunesien, Rus-
land, Marokko og Israel.

2. Hjemtransport
Fra den 1. januar 2008 skal 
du selv betale alle omkost-
ninger til hjemrejse, der 
skyldes sygdom og ulyk-
ker, bortset fra rejser til 
Færørerne og Grønland. 
Hjemtransporten fra de 
to lande skal være ordi-
neret af SOS’s læger. SOS 
International er den virk-
somhed, der administrerer 
rejsesygeforsikring en fra 
1. januar 2008.
Hvis man bliver syg eller 
kommer til skade i Fin-

land, Island, Norge og Sverige, kan 
man også få dækket merudgifter til 
hjemtransport. Det skyldes en sær-
lig aftale mellem de nordiske lande. 
Hjemtransporten skal være ordineret 
af en læge.

I tilfælde af død dækkes hjemtrans-
porten i hele rejsesygesikringens dæk-
ningsområde.

Kort beskrevet betyder de nye regler alt-
så:
I Norden
Dækkes udgifter til lægebehandling 
og merudgifter til hjemtransporten
I EU
dækkes udgifter til lægebehandling, 
men du betaler selv for hjemtranspor-
ten
I resten af Verden
dækker rejsesygeforsikringen ikke

De nye regler betyder, at det er meget 
vigtigt  du tegner en privat rejsefor-
sikring, når du rejser til lande, hvor 
du ikke er dækket. Gør du ikke det, 
kan det kan det få yderst alvorlige 
økonomiske konsekvenser for dig og 
din familie, hvis du bliver syg og skal 
transporteres hjem. Det kan ofte be-
tale sig at tegne en rejseforsikring, der 
dækker et år, gennem sit forsikrings-
selskab.  

Når du rejser ud, er det vigtigt, at du  
medbringer det gule sundhedskort 
(det der tidligere hed sygesikringsbe-
vis). 
Kontakt altid en læge, hvis du bliver 
syg på rejsen og husk at gemme kvit-
teringer for udlæg til medicin og be-
handling. 
Bliver du alvorligt syg og må hospi-

talsindlægges, er det vig-
tigt at SOS’s alarmcentral 
kontaktes. Enten af dig, 
dine pårørende eller den 
behandlende læge. Alarm-
centralen har åbent døgnet 
rundt og har telefonnum-
mer: +45 70107510. Num-
meret står også bag på det 
gule sundhedskort.

Har du spørgsmål om de 
nye regler for rejsesyge-
forsikring, er du meget 
velkommen til at kontakte 
os i beboerrådgivningen.

Vi har pjecer oversat til 
flere sprog. Har du ad-
gang til internet kan du 
desuden gå ind på hjem-
mesiden www.nyrejsereg-
ler.dk

af Beboerrådgivningen
Jens Høgh / Abelone Asingh

vær opMærksoM, når du skal udenlands

kære beboere
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af Sebastian Adorján Dyhr
foto af Sami Saidana

alle IldsJæle kan koMMe Med Idéer på årsMødet d. 19/2

årsMøde I saMvIrket I Gellerup oG tovesHøJ 

Nyt netværk mellem frivillige og pro-
fessionelle ildsjæle i Gellerup skal 
være med til at skabe bedre samar-
bejde i lokalområdet til gavn for alle 
områdets beboere - ikke mindst om-
rådets børn og unge

Tirsdag den 19. februar holder Sam-
virket i Gellerup og Toveshøj sit første 
ordinære årsmøde.
Her vil deltagerne i netværket få en 
orientering om det forløbne års arbej-
de i det det nye samarbejde, som be-
står af både frivillige og professionelle 
personer, der repræsenterer idrætsfor-
eninger, boligforening, skoler, politi, 
kirke, moskeer og helt almindelige 
ildsjæle.
Og så skal deltagerne i samarbejdet 
også være med til at stikke rammerne 
ud for det kommende års indsatser 
samt udpege de folk, som skal være 
med til at understøtte, at Samvirkets 
aktiviteter bliver ført ud i livet.

sammen er vi bedre
Samvirket i Gellerup og Toveshøj så 
dagens lys sidste forår, hvor en lang 
række mennesker, der repræsentere-
de en bred skare af foreninger og in-
stitutioner i Gellerupområdet mødtes 
og sagde god for den samarbejdsram-
men, som en arbejdsgruppe hen over 
vinteren 2006-7 har arbejdet på at skit-
sere.
Udgangspunktet for samarbejdet er 
en erkendelse af, at nogle aktivite-
ter og indsatser ikke kan løses uden 
et samarbejde, eller at de løses bedre 
gennem et samarbejde, der baserer sig 
på både frivillige, offentligt og almen-
nyttige ansatte i gensidig respekt.
Der findes ikke nogle foreningsved-
tægter for Samvirket, som mere skal 
ses som et idébaseret kommunikativt 
netværk og partnerskab blandt en 
lang række aktører i Gellerup og To-
veshøj.

strategi for fremtiden
På årsmødet, der holdes i Livsværk-
stederne, skal Samvirkets deltagere 

blandt andet være med til at planlæg-
ge en stor kampagne, som skal løbe af 
stablen i Gellerup og Toveshøj i for-
året 2008 under overskriften ”Godt 
børne- og ungdomsliv”. 
Det er en kampagne, hvor mange ak-
tører i lokalområdet bliver inddraget, 
ikke mindst beboerne, som alle vil 
blive kontaktet ved en dørklokke-
kampagne. Og der vil blive holdt 
borgermøde i GLOBUS1 med samme 
tema, hvor alle kan være med til at 
diskutere og komme med idéer til, 
hvordan vi får skabt et godt børne- og 
ungdomsliv i Gellerupområdet. Kam-
pagnen indeholder også en stor mu-
sikkoncert midt i Gellerupparken à la 
sidste sommers ”Blok Party”.

alle er velkomne
Samvirket i Gellerup og Toveshøj er 
åbent for alle, der har interesse i at bi-

drage positivt til udviklingen i lokal-
området. Man behøver ikke repræsen-
tere en forening eller en organisation 
for at deltage, man kan møde op som 
sig selv og være med.
Samvirkets årsmøde holdes tirsdag 
den 19. februar kl. 17 – 19.30. Herefter 
er der spisning for alle deltagerne (til-
melding til spisning nødvendig på tlf. 
2920 8978 hhn@fa.aarhus.dk)
Mødet finder sted i Livsværkstederne 
i City Vest.
Vil du høre mere om Samvirket i Gel-
lerup og Toveshøj kan du kontakte 
Samvirkets sekretær Helle Hansen på 
tlf. 2920 8978.
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InternatIonal aften Har fået prIs af tværkulturelt center

stJernestunder I Gellerup kIrke

af Jacob Zakarias Larsen

Tværkulturelt Center har uddelt ak-
tivitetsprisen STJERNESTUNDER til 
et af Danmarks ældste tværkulturelle 
kirkelige initiativer: International Af-
ten i Gellerup Kirke, der om få måne-
der kan fejre 20-årsjubilæum. Prisen 
gives til en kirke, der har ydet en væ-
sentlig indsats over tid for at bryde 
nydanskeres isolation og fremme triv-
sel i lokalsamfundet med udgangs-
punkt i kristne værdier. Med Interna-
tional Aften har Gellerup Kirke skabt 
et koncept, hvor mange af sognets 
nydanskere gennem årene har lært 
danskere i lokalområdet at kende i en 
positiv og festlig atmosfære. Mariam 
Khachiq, frivillig ved Gellerup Kirke, 
og Anne Lindberg fra menighedsrå-
det modtog den nyindstiftede pris på 
Tværkulturelt Centers efterårskon-
ference ”Venskab på tværs” i Køben-
havn. Prisen bestod af en stjernekurv 
og 400 postkort med reklame for In-
ternational Aften.

8 år med smukke borde
De sidste otte år har kirkens sogne-
medhjælper Anette Lemonius været 
ansvarlig for International Aften sam-
men med et team af frivillige danske-
re og nydanskere. Hun fortæller, at 
det hele startede i det ganske små, da 
kirken fik kontakt med et par kristne 
syriske familier, der var flyttet til sog-
net. I dag deltager i snit 80-100 dan-
skere og nydanskere fra hele verden i 
de seks årlige aftener.  
”Rigtig mange mennesker er invol-
veret og føler ansvar. Kvinderne fra 
kirkens internationale kvindegruppe 
elsker at gå og pynte op. Vi gør al-
tid meget ud af borddækning og op-
pyntning, hvad enten det er høstfest, 
julefest, fastelavn, forårs- eller som-
merfest. De små ting er vigtige - friske 
blomster, ting fra naturen eller anden 
udsmykning. Folk skal føle, at de er 
til fest.”
Forinden sender sognemedhjælperen 
skriftlige invitationer ud til tidligere 
deltagere eller ringer og minder om 
aftenen. Desuden annonceres i den 

lokale presse. Anette Lemonius glæ-
der sig over, at mange tager hinanden 
med.

lokalt netværk nedbryder 
fordomme
”Den personlige kontakt er vigtig. 
Der er altid en gevaldig dejlig stem-
ning med glade mennesker på tværs 

af nationaliteter og generationer. Hvis 
folk får en positiv oplevelse i noget, 
der hedder Gellerup Kirke, smit-
ter det af på kirkens ry – og dermed 
også på folks billede af det budskab, 
kirken står for. Vi presser ikke noget 
ned over nogen, men inden vi spiser, 
synger vi altid bordvers, og vi slut-
ter med at invitere til en kort andagt i 
kirken. Langt de fleste går med – også 
muslimske familier.”

”For nogle deltagere er International 
Aften deres eneste berøring med kir-
ken – og i nogle tilfælde også den ene-
ste kontakt til danskere. For andre har 
aftenerne været en indgang til guds-
tjenester og andre aktiviteter i kirken. 
Gennem årene har International Af-
ten givet mange nydanskere et lokalt 
netværk og været med til at nedbryde 

fordomme og isolation på begge si-
der,” fortæller Anette Lemonius. 
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af Helle Hansen

stadIG ledIGe stIllInGer tIl flexJobbere I MeyerproJektet I Gellerup oG tovesHøJ

bruG for flere Meyere

Meyerpatrujlen er gået på gaden, men 
endnu er truppen ikke helt oppe på 
de 22 mand (m/k), som projektet er 
normeret til i de kommende tre og et 
halvt år.
 Det er blandt andet situationen på 
arbejdsmarkedet med stor mangle på 
arbejdskraft, som smitter af på pro-
jektet. 
 “Men der er rigtig mange interesse-
rede, der henvender sig for at høre om 
deres muligheder for at blive Meyer, 
men en hel del af dem er endnu ikke 

godkendt til fleksjob, men de er i gang 
med et afklaringsforløb,” fortæller 
projektleder Theo van Dressche, der 
er sikker på, at patruljen er fyldt helt 
op i løbet af foråret.
 De Meyere, som allerede er ansat, er 
nu i fuld sving ude i områderne. Her 
holder de orden på containerplad-
serne og snakker med beboerne om at 
sortere affald. Og så er Meyere også 
ved at tage hul på en ny opgave. Det 
er nemlig planen, at nyindflyttere i 
de to afdelinger fremover skal bydes 

velkommen med en blomst og en lille 
hilsen fra Meyerne om, hvordan man 
kommer af med sit affald i Gellerup 
og Toveshøj. De nye beboere får ved 
samme besøg også en kort orientering 
om det beboerdemokratiske arbejde i 
afdelingerne.

Service medarbejder/ Gårdmænd(m/k) 
til brabrand boliGforeninG, meyer Projekt

10 Service medarbejder/ Gårdmænd(m/k) søges til ledige gårdmandstillinger i Gellerupparken og toveshøj. 
ansøgere skal være visiteret til fleksjob, og ansættelsesaftalen skal godkendes af kommunen. Stillingen er 
tidsbegrænset.

arbejdSopgaver 
•  Rådgivning om affaldshåndtering til beboerne i form af dialog, uddeling af informationsmateriale og velkomstbesøg.
• Være til stede på affaldsøerne med det formål at vejlede beboerne i sortering af deres affald. Oprydning når det viser sig at 
være nødvendig.
• Være behjælpelig med renholdelse af udendørsarealer.
 
KvalifiKationer
• Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver 
• Godt humør 
• God samarbejdsevne og kunne se løsninger fra flere sider 
• God informationsformidler og Konfliktløsende.

Vil du vide mere om den ledige stilling, er du velkommen til at ringe til Projektinspektør Theo Van Driessche tlf. 61 55 85 60.  
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
Løbende ansættelse foråret 2008.
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værestedet I HolMstrup er et frIsted for ManGe

et åndeHul

”For mig betyder værestedet alt om 
onsdagen. Jeg kommer her altid. Jeg 
laver aftaler om og tager gæster med,” 
fortæller Mogens, der er gæst i være-
stedet for psykisk syge i Holmstrup.
Væresteder, som har fungeret i ad-

skillige år, har til huse i en af de store 
lejligheder i Holmstrup. Det giver 
mulighed for nogle timers socialt 
samvær. Der er åbent hver onsdag 
15-20.00. Da jeg kommer, møder jeg 
kun Dan, der som frivillig har travlt 
med at lave mad, Winnie fra distrikts-
psykiatrien og gæsten Per. Winnie går 

Dan til hånde og underholder Per. 
Hun fortæller, at så længe værestedet 
har eksisteret, har de været to fra di-
striktspsykiatrien, som er skiftedes til 
at komme.

Gas
Dagens ret er kogt torsk, så Per spør-
ger naturligvis Winnie: ”Er det dig, vi 
skal have til middagsmad?”. ”Jeg vil 
være meget sej, så du skal have nogle 
gode tænder,” lyder svaret prompte. 
Per fortæller, at han bliver hjemme, 
når han har det dårligt, så kan han 

ikke klare at være sammen med man-
ge mennesker, men han er glad for at 
komme her. ”Det er, fordi jeg godt kan 
lide at tage pis på dem, der kommer 
her,” siger han. ”Det gør du også,” 
bemærker Winnie. ”Nej! ændres for-
klaringen. ”Det er, fordi Dan laver så 
dejlig mad.” Per har for øvrigt malet 
alle de billeder, der hænger på væg-
gene.
Om eftermiddagen serveres foruden 
slik og nødder franskbrød med pålæg, 
mens middagen serveres kl. 18. Jeg 
bliver forsikret om, at mange dukker 
op, når der kommer mad på bordet. 
”De sidste mange gange har der væ-
ret et parogtyve,” lyder det. En mid-
dag koster 25 kr., men et klippekort til 
10 middage kan købes for 200 kr. 

samling
Forudsigelserne holder stik. Lidt før 
18 myldrer folk ind. Heriblandt også 
be boere med tilknytning til det al-
minde lige arbejdsmarked. Snakken 
går nu utrolig livligt om alt muligt. 
Hvad der er blevet af fælles bekendte, 
nytårsforsætter, men dagens varme-
ste emne er alle de penge, der kan 
komme tilbage i for meget betalt var-
mebidrag.
Ildsjælene bag værestedet er faktisk 
nogle af de samme, som står bag be-
boerforeningen, hvor man kan mø-
des over nogle bajere, men spiritus er 
bandlyst i værestedet.

tekst og foto af Jens Skriver

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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... oG Hans dyr på HIMlen

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

kusken

Når det ikke er overskyet, vil man 
om aftenen kunne ses stjernebilledet 
Tyren på østhimlen. Det er for tiden 
usædvanlig nemt at finde, fordi pla-
neten Mars står meget klar i det. Lige 
oven over Tyren identificeres ret ube-
sværet en polygon (mangekant) be-

stående af syv stjerner. De udgør stjer-
nebilledet Kusken. En anden måde at 
finde det på er at finde Nordstjernen, 
der er halespids i Lille Bjørn, og fore-
stille sig, at der blev trukket en linje 
i modsat retning af Lille Bjørns krop, 
så ville man komme til Kusken.  Det 

siges, at Kusken og Tyren er fælles 
om Beta i Kusken, for denne stjerne 
udgør Kusken højre fod og Tyrens 
nordlige horn. Kusken er således et 
af vinterhimlens mest karakteristiske 
stjernebilleder.

capella
Capella er den øverste og klareste 
stjerne i  Kusken. Faktisk er det den 
sjetteklareste stjerne på himlen, men 
den befinder sig 46 lysår borte, så det 
må i virkeligheden være en usædvan-
lig lysstærk stjerne. Astronomisk set 
er Kusken i øvrigt især interessant, 
fordi der heri befinder sig flere stjern-
hobe, der kan iagttages med små kik-
kerter.
Allerede i det gamle Mesopotamien 
blev stjernebilledet afbildet som en 
kusk med en ged eller gedekid i fav-
nen. Capella identificeres som geden. 
Senere har grækerne forbundet bille-
det af kusken med flere fantasifulde 
myter.

Capella 
astronomiklub

kontaktperson: 
John mikkelsen, 
Jernaldervej 259 b, 
tlf. 86 24 06 14



Skræppebladet februar 2008 - 17

 skræppebladet var for første GanG tIl Juleaften I Gellerup kIrke

af Peter Kjellerup Hansen
foto Gellerup Kirke

Juleaften I Gellerup kIrke

Julegudstjenesten
Det var den 24. december 2007. Klok-
ken nærmede sig de 16, da den malm-
fulde klokkeklang fra Gellerup Kirke 
brød igennem mørkningen i den 3-6 
grader milde vintereftermiddag. Me-
nigheden, som klokkerne kaldte på, 
var ved at indfinde sig i kirken for at 
genhøre teksten, der forkyndte Jesu 
fødsel og vor kristne tros opkomst. 
Da tidspunktet nærmede sig 16, og 
det sidste bedeslag havde runget ud, 
var kirken næsten fyldt, Ca. 100 var 
mødt frem til julegudstjeneste og sal-
mesang, og det blev noget nyt at op-
leve den variation af de gode, gamle 
kendte julesalmer og så de helt nye. 
Som præludium sang Thomas Erics-
son solo “O helga natt” med klang-
fuld basrøst, akkompagneret af orga-
nisten Martin Hornstrup og en gæste-
solist, Jesper Andersen, på trompet. 
Den blev fulgt op med indgangsbøn 
og selve gudstjenesten som Gellerup 
Kirkes nye sognepræst Niels Hviid 
gennemførte i ung og moderne stil.

Julemiddag og juletræ
Efter afsluttet prædiken, julesalmer 
med sangstøtte fra kirkens kor, ud-
gangsbøn og postludium samledes 
ca. 20 julegæster nede i kirkens un-
deretage. Her var afsat en lille time 
til en “kommen-hinanden-ved” præ-
sentation omkring et kaffebord pyntet 
med juleknas-og godter. Klokken 18 
blev vi kaldt til spisning i menigheds-
rådets store sal. Menuen var flæske-
steg  og/eller andesteg med rødkål, 
brunede og hvide kartofler og dertil 
en lækker sovs. Desserten var ris à la 
mande efter god gammel opskrift og 
med tilhørende mandelgave. Under 
hele middagen blev der serveret alko-
holfri vin. Efter endt spisning blev der 
danset rundt om juletræet, der var en-
kelt, men smukt pyntet og med isatte 
stearinlys. Ved træets fod lå  indkøbte 
julegaver – spændende hvad det var. 
Det var  planen, at julemanden skulle 
kikke ind og give hver enkelt en gave 

fra træet. Men han udeblev. Nå ja, det 
er jo også hans travleste sæsonaften.

et hyggeligt samvær
Så en af medarrangørerne til festen 
påtog sig at uddele de mange vari-
erede gaver med tanke på en til hver. 
Jeg fik en dejlig kurv med kaffe, ser-
vietter, chokolade, stor kaffekop og et 
fyrfadslys. Min bordnabo fik – kunne 
jeg se over hans skulder - nyeste ud-
gave af “Guinness Rekordbog, og den 
var han ovenud godt tilfreds med. 
Sådan var der tænkt på hver enkelt 
fremmødte. Efter gaveuddelingen 
blev der læst en historie op, som om-
handlede nogle skyttegravssoldater 
under 1. Verdenskrig, der Juleaften 
1914 – krigens 1. år – fandt på at fejre 
julen sammen med deres fjender (jvnf. 
samme omtale i Skræppebladets de-
cembernummer, artiklen  “Julelyd 
gi´r børnefryd”). Mens vi lyttede til 

den, sad  vi i rigtig julehygge samlet 
i små grupper ved bordene, hvor vi 
blev budt på kaffe og julekonfekt. Da 
tiden nærmede sig 21.30 var det tid 
at bryde op, og vi sang fælles “Dejlig 
er Jorden”, hjulpet på vej af Thomas 
Ericsson, der havde sluttet sig til os. 
En vellykket aften, som sluttede med 
et “Fader vor” og tak til arrangørerne 
og deltagerne for hyggeligt samvær.
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tekst og foto: Ulrik Ricco Hansen

vInterens store kraGefuGle får besøG nordfra

store sorte fuGle over HolMstrup Mark

Det er let at se på fugle om vinteren, 
hvis du har et foderbræt, som pas-
ses godt med foder. Så kommer de 
små fugle og pipper foran vindu-
erne. Men uden for haverne – hvor 
der er langt mellem husene holder 
de store fugle til. Og i vinterhalv-
året er det særlig nemt at få øje på 
de store, sorte fugle, som holder til 
på naturen på Holmstrup Mark.  
For beboerne i Thorsbjerg, Odins-
gård, Toveshøj, Bronzealdervænget 
og Holmstrup er der kun få skridt fra 
afdelingen til det store naturområder 
der ligger som et grønt bælte mellem 
Jernaldervej og Edwin Rahrsvej.

rågen helt i sort
Kragefuglene på Holmstrup Mark er 
store, sorte fugle. Den der i antal do-
minerer mest, er rågen. Den er let at 
kende som en helt sort fugl med et 
stort grå næb. Næbbet kommer oven i 
købet til at se større ud med tiden, for-
di rågen taber fjerene omkring næbbet.  
På Holmstrup Mark ses rågen om 

vinteren næsten altid i flok på f.eks. 
boldbaner, græsplæner og markstyk-
ker – f.eks. neden for Hasle Bakker. 
Om få måneder kan du f.eks. opleve 
dem skræppende og skrigende i træ-
kronerne i kolonien syd for Skjoldhøj-
skolen. Om sommeren ses råger ofte 
enkeltvis på jagt nær f.eks. skralde-
spande og busskure og andre steder, 
hvor mennesker efterlader guf for rå-
ger.

Rågerne lever især af insekter, orme 
og frø. Det lange og ret smalle næb er 
godt til at bore i jorden, og som de an-
dre kragefugle hamstrer rågen føde, 

f.eks. nødder, som den gemmer til 
vinteren. Den stjæler også føde, som 
andre hamstrende råger har gemt.

Rågen kan høres på lang afstand på sit 
hæse og kvalte ”rhaa, rhaaa”. På den 
måde minder den meget om kragens 
”kra, kraaaa”. Men det er dog kragen 
som har givet navnet til gruppen af de 

store, sorte fugle, som vi kigger nær-
mere på denne gang. 

udskældt krage
”Krage søger mage,” lyder et kendt 
ordsprog. Det bygger dels på, at kra-
gen danner faste og ofte livsvarige 
par. Derfor er det også på Holmstrup 
Mark mest almindeligt at se to krager 
i stedet for én. Eller en større flok.
Folk, der går op i ordsprog, ved 
også at kragen er en udskældt 
fugl. Den plyndrer reder, slår and-
re ihjel (er delvis en rovfugl) og 
er derfor ikke med blandt de bed-
ste, for den lever jo også af skrald. 
Ordet krage er historisk blevet brugt 
nedsættende om personer med dår-
ligt udseende eller fysisk handikap 
eller andre egenskaber som flertallet 
kunne se ned på. 
Derfor betyder ordsproget ”Krage sø-
ger mage”, at der er håb for alle – selv 
den mest underlige person finder kan 
en kæreste/partner. Og det kan der jo 
være noget om.

skyd kragen
Mange har været efter kragen. Du 
kender nok børnesangen ”Højt på 
en gren en krage”, der handler om at 
en jæger skyder kragen, så den dør.  
Kragens ry har gennem årene nær-
mest resulteret i klapjagt, men und-
ersøgelser fra vore dage viser, at 
den er langt mere fredelig end jæ-
gere og landmænd har gjort den til.  
Kragen har ikke været så glubsk eller 
forfærdelig, som de fleste har villet 
gøre den til. Den er f.eks. blevet jagtet 
for at være ægge-tyv, som ødelagde 
andre fugles reder og formeringsmu-
ligheder. Det viser sig at den fugl, som 
mest bliver udsat for kragens ægge-
togt, er solsorten, og den har faktisk 
aldrig været i fare og er i stadig frem-
gang.

opdag kragen
Gruppen af kragefugle er meget 
større end de to du kan læse om her. 
Der er f.eks. både skade og allike. Og 
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selvfølgelig den næsten mytiske ravn. 
Men her til sidst vil jeg gerne fortælle 
dig lidt mere om kragen. Der findes 
faktisk to slags krager selvom de fle-
ste danskere kun kender en sort fugl 
med grå vinger. Det er gråkragen. 
Men den har en kulsort bror som især 
ses i Sønd erjylland og f.eks. i Eng-
land, hvor der laves gyser-film med 
”dødens fugl”. Det bliver ofte kra-
gen, hvilket ikke er så forståeligt her 
i Danmark hvor det er den store ravn, 
som tager sag af at være hekse og an-
dre okkulte figurers forbindelse til det 
hinsides.

Tag ud og se kragen – den er ikke sær-
lig sky og let at kende.

sonnesGårdens 5-årsJubIlæuM
et HIstorIsk tIlbaGeblIk M.M.

af Bent Jensen

Sonnesgården (afd 22) har i år 5-års-
jubilæum, og det skal fejres i løbet af 
foråret.
De første beboere flyttede ind den 1. 
marts 2003, og de sidste skulle være 
flyttet ind 1. august, men det kneb 
med at leje ud i starten, så de sidste 
flyttede ind omkring 1. november.
Det er udelukkende seniorboliger fra 
55+, og det var et eksperiment Bra-
brand Boligforening prøvede. Der er 
95 lejligheder, og de 21 er på lejebasis, 
og de 74 medejerboliger. Det havde 
man aldrig prøvet før, så vi var en 
slags prøveballon.
Udlejningen gik som sag ikke så godt 
i starten; om det var, fordi Brabrand 
Boligforening ikke annoncerede nok, 
eller der var andre årsager, skal jeg 
ikke kunne sige, men for at leje alle 
lejligheder ud, måtte man lade nogle 
af lejlighederne udleje til unge men-
nesker med den klausul i deres leje-
kontrakt, at de kun måtte bo der i 2 år, 

og efter den tid kunne lejemålet ikke 
forlænges.
I dag bor der kun seniorer herinde, og 
nu går udlejningen godt. Vi har som 
andre afdelinger venteliste til vores 
lejligheder også dem med medejer.
I den tid, der er gået, har der været 
afholdt mange arrangementer, og vi 
har 2 kafedage om ugen for vores be-
boere; nemlig tirsdag og fredag, som 
mange af beboerne er glade for.
Vi bor i et lukket område: man kan 
kun komme ind til os med nøgle, så 
når vi skal have besøg, må folk ringe 
på vores navneplade, der sidder uden-
for på muren, og det tror jeg mange af 
de enlige damer er glade for.
Vi har også en pragtfuld gård med 
masser af buske, træer og blomster, 
som mange af beboerne selv har været 
med til at plante, så når vi får besøg af 
fremmede, er de hel benovede over, at 
der kan være så smukt i en gård inde 
midt i en storby.

Når jeg har nævnt vores kaffedage, 
må jeg også lige nævne, at vi også har 
fælleshygge og spiseaften den første 
fredag i måneden undtagen i januar, 
juni, juli og august måned. Vi fejrer 
også fastelavn, Sankt Hans samt jule-
frokost sammen, og vi har det bare så 
hyggelig.
Jeg tror ikke, der er mere at skrive om 
nu, men jeg vender tilbage med  et re-
ferat, når vi har haft jubilæumsfest.
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af Herman Nielsen

nu kan Man nøJes Med de lovplIGtIGe kanaler

tv-kanaler – det er så det

Vi er i boligforeningens bestyrelse 
blevet opmærksomme på, at det er 
vores ansvar, at beboere i afdelinger 
med fælles antenneanlæg har mulig-
hed for kun at få leveret de lovplig-
tige kanaler (DR 1, DR 2 og TV 2 (så-
kaldte ”must carry”-programmer)). 
Hermed bliver pengedrænet på godt 
2000 kr. årligt pr. husstand stoppet 
til fordel for en model, hvor de, der 

godt vil betale så meget og modtage 
hele programudbuddet, kan gøre det 
individuelt. Vi, der vil nøjes med de 
pligtige programmer + en del næsten 
gratis kanaler, som udbyderen lægger 
ind, kan så betale den rimelige pris af 
3-400 kr.
Det er radio- og fjernsynslov, almene 
lejelov samt denne præcisering fra 

kulturministeriet, der gør sagen så 
klar:

fordeling af tv-programmer i 
pakker
Det fremgår af §6, stk. 4, i radio- og 
fjernsynsloven, at såfremt fordelingen 
af programmer i fællesantenneanlæg 
sker i programpakker, skal samtlige 
pakker indeholde ”must carry”-pro-
grammerne. Det fremgår også, at der 
skal være mulighed for alene at købe 
en pakke, som enten alene indeholder 
”must carry”-programmerne, eller 
som alene indeholder disse program-
mer og andre programmer, for hvilke 
der betales en så begrænset pris, at 
prisen for disse supplerende pro-
grammer alene udgør en begrænset 
del af den samlede pris for pakken.”

bestyrelsens ansvar
Bestyrelsen er formelt udlejer af for-
eningens boliger og står derfor med 
ansvar også for signallevering i fæl-
lesanlæg. Reelt er vi bagstoppere i 
forhold til den lokale udførelse af 
dette pålæg. Administration og af-
delingsbestyrelser er allerede i gang 
med at bringe sagen i orden lokalt 
med orientering og efterfølgende for-
deling af signaler og den tilsvarende 
forskellige betaling ud fra leveringens 
omfang. Når det foregår stille og ro-
ligt og ordentligt og forståeligt – så er 
det så godt, som det kan være, når vi 
nu er lidt sent ude!
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basIspakke fra 1. aprIl tIl alle Men beboere kan købe stor pakke tIl

af Marianne Stenberg 
journalist Brabrand Boligforening

lIlle tv-pakke tIl alle beboere

Fra 1. april overgår alle beboere i 
Brabrand Boligforening fra stor tv-
pakke til lille tv-pakke. I dag har 
alle afdelinger en kollektiv aftale 
om at modtage den store pakke 
med 32 kanaler, men på grund af 
stigende programafgifter, som får 
antennebidraget til at løbe i vejret, 
er det besluttet at lade beboerne selv 
bestemme, hvor mange tv-kanaler de 
vil have.

Fra 1. april opsiges den kollektive 
aftale, og alle beboere vil fremover 
få leveret den lille tv-pakke med 16 
kanaler: DR1, DR2, TV2, TV Aarhus, 
Skandinavia, SVT1, SVT2, TVSverige, 
NRK1, TV2, Norge, ARD, ZDF, NDR, 
RTL og prøvekanalen. Den lille tv-
pakke koster som basis 51 kroner, og 
det dækker abonnement, kontingent 
til Antenneforeningen og lovmæssige 
afgifter, men ingen programafgifter. 
Dertil kommer dækning af evt. 
underskud fra tidligere år. 

Prisen for den lille pakke 
er for afdelingerne: 
Hans Brogesparken  82,91 kr.
Søvangen   79,73 kr.
Skovgårdsparken  71,73 kr.
Gellerupparken  82,41 kr.
Toveshøj   93,90 kr.
Holmstrup   73,05 kr.
Hasselhøj   64,64 kr.

Drejergården  71,15 kr.
Odinsgård   59,57 kr.
Thorsbjerg   63,20 kr.
Hasselengen   66,20 kr.
Voldbækhave   60,81 kr.
Højriisparken   83,21 kr.
Bronzealdervænget  77,82 kr.
Baunevej   132,78 kr.
Sonnesgården   103,05 kr.
23 Skovhøj   83,43 kr. og
afd. 24 Skovhøj   82,96 kr.  

Beboere, der ønsker at have den store 
tv-pakke, har også fremover den 
mulighed. Den enkelte beboer indgår 
så en tillægsaftale direkte med Stofa og 
vil herefter hver måned over huslejen 
blive opkrævet for den lille pakke og 
hvert kvartal af Stofa blive opkrævet 
et beløb for individuelt tilkøb af den 
store pakke. 

Der har i flere afdelinger været holdt 
informationsmøder sidst i januar. 
Opsigelsen af den kollektive aftale skal 
ikke stemmes om på et beboermøde. 
Et flertal af beboerne i en afdeling kan 
nemlig ikke tvinge de øvrige beboere 
til at modtage den store tv-pakke, hvis 
det teknisk kan lade sig gøre at vælge 
den lille pakke. 

Antenneforeningen Aarhus og Stofa 
forhandler i øjeblikket om levering 
af temapakker. Med lancering af den 

nye digitale tv-boks Zaptor-boksen 
kan Stofa nu tilbyde temapakker, 
hvor man kan vælge en tv-pakke alt 
efter interesse. Det kan for eksempel 
væ re familie/underholdning, sport, 
nyheder. Man betaler så for boks-
en samt en temapakke. Det under-
søges i øjeblikket muligheden for 
at sammensætte en temapakke 
med etniske kanaler af hensyn til 
afdelingerne Gellerupparken, To-
veshøj og Skovgårdsparken.

Stofa vil udsende materiale til 
be boerne, når løsningen for te-
mapakkerne og Zaptor-boksen er klar. 
Beboerne, der gerne vil vide mere om, 
hvad en Zaptor-boks er, kan gå ind på 
Stofas hjemmeside: www.stofa.dk 
Udbuddet af tv-kanaler i lille og stor 
pakke kan ses på Antenneforeningen 
Aarhus hjemmeside: 
www.antenneforeningenaarhus.dk

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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Hærværk i Holmstrup Haver
I forrige nummer af Skræppen var der 
et læserbrev om hærværk på et  lege-
hus. Men det var ikke første gang. 
Tidligere blev der smadret en rude i 
det samme hus, hældt maling ud på 
jorden og blomster blev ødelagt.
Hvad skete der, da de lukkede hash-
markedet i Christiania?
Hvad er der sket, siden de lukkede 
tanken på Edwin Rahrsvej ?
I flere år har der kun været én alvorlig 
episode i Holmstrup Haver. Det ske-
te, da en gasflaske blev bragt til eks-
plosion, og et hyggehjørne blev totalt 
raseret.
I år har der været problemer i hele 
Holmstrup-området, f.eks i HH og i 
fællesvaskeriet.
Jeg var på vej tilbage fra Netto, da min 
mobil ringede og A. bad mig komme 
ned i hendes have øjeblikkeligt. En 
gruppe unge chikanerede hende og 
kaldte hende en billig luder m.m. Det 
tog mig to minutter at være der, og så 
var de væk. Det minder vel om deres 
farlighed eller mangel på samme. Men 
det har faktisk fået mig til at have en 
kniv i min taske. Om det er ulovligt 
eller ej, kan jeg ikke tage mig af.
Dagen efter skulle hendes mor kom-
me og hjælpe hende i haven. Lige 
før hun ankom til HH, kørte der en 
knallert op  med to personer. Den ene 
snuppede hendes taske og gav hende 
et puf, så hendes hofte var gul og blå 
dagen efter mødet med asfalten.
Den nævnte gruppe kom tilbage. Ca. 
10-12-14 stod og råbte på sikker af-
stand, at jeg skulle gå hjem og kneppe 
min mor. Det var godt for dem , at de 
ikke kom for tæt på min kniv. Hvis de 
vil forsøge at gøre mig til voldsoffer, 
så får de konsekvenserne at mærke 
øjeblikkeligt.
Vi har et telt ved indgangen til have-
foreningen. Tre børn – for de var kun 
børn –kom forbi. De to ældste tvang 
den mindste til at skære to flænger i 
det lukkede telt og banke løs på det 
med en træpæl. Til sidst sagde den lil-
le: Nu vil jeg ikke mere. Jeg vil hjem!
Disse børn og unge skulle jo gerne en 
dag kunne tjene penge til min folke-
pension, så jeg har god grund til at 
være bekymret. Det er jo den slags 
børn og unge som i min barndom 
blev kaldt tugthuskandidater.

Starthjælp, introduktionsydelse, dra-
stisk forhøjelse af betalingen for børn 
og unges fritidsaktiviteter i Gellerup.
Er det os der betaler regningen ?

Flemming Storvang

en sort mand
I et af mine første skoleår (ca. 1951) 
havde vi skoleelever en  sensationel 
oplevelse. 
Lærerne fortalte, at vi ville få besøg af 
en neger – at tænke sig: en sort mand! 
Dagen oprandt, den sorte mand kom 
marcherende ind i skolegården, og vi 
stimlede alle sammen omkring ham 
for at få et glimt af ham på så tæt hold 
som muligt og helst røre ved ham. Se-
nere besøgte han os i vort klassevæ-
relse, hvor han på smukt dansk bl.a. 
fortalte, at han oprindelig kom fra 
De vestindiske Øer (som vi desværre 
solgte til USA i 1917), og at han nu var 
skoleinspektør i Nakskov. 

Se, det var en oplevelse, vi længe kun-
ne leve højt på! 

I dag passerer jeg ofte grupper på 10-
15 sorte mennesker uden at skænke 
hudfarven en tanke. Har endog en 
ven, Ali, der er sort, og som kommer 
fra Somalia. Ali var min overbo i nog-
le år. Han kom af og til for at få mig 
til at ”oversætte” skrivelser – primært 
fra det offentlige – fra bureaukratisk 
sprog (sort tale!) til almindeligt, for-
ståeligt dansk. Men denne ”oversæt-
telse” viste sig at være problematisk, 
da såvel hans dansk- som engelsk-
kundskaber ikke var de bedste. Det 
var derfor en lettelse, da vi en dag 
tilfældigt opdagede, at vi begge kun-
ne noget fransk. Ali havde i nogle år 
arbejdet i et fransktalende afrikansk 
land (Eritrea?), og jeg havde haft 
fransk i to år på handelsgymnasiet. Så 
med en blanding af dansk, engelsk, 
fransk og fagter blev bureaukraternes 
sorte tale til noget forståeligt og brug-
bart for en sort mand.

Jeg tror, de fleste i Brabrand Boligfor-
ening vil have bemærket Ali, da han 
altid er uhyre velklædt: Habit, stok og 
en flot Stetson-hat – hvortil kommer, 
at han altid er meget venlig, smilende 
og høflig. Når vi mødes, giver han 
mig altid sin hånd til hilsen.

Vagn Krarup Holst
Janesvej 29, 3.

8220 Brabrand

til skræppebladet
Godt nytår til alle i Afd. 3. Men det 
er netop i anledning af nytåret at jeg 
skriver et læserbrev. Flere gange i lø-
bet af december oplevede jeg at fyr-
værkeri røg ind på min altan. Jeg har 
troet at det var nogle der havde fyret 
af for tæt på blokken, og at det derfor 
var hændeligt uheld. Jeg har dog væ-
ret for bange for at gå ud på altanen 
for at checke det, da jeg jo kunne risi-
kere at få en raket i øjet.
 
Nytårsaften gik jeg ud for at fyre af, 
jeg kan nemlig også godt lide at fyre 
nytåret ind. Men her oplevede jeg 
noget helt andet. Da jeg kom ned på 
græsplænen mellem de fleste blokke 
her i afd. 3, hørte jeg flere opfordring-
er til at skyde af mod højhuset. Det 
foregik med bomberør, som blev 
holdt i hænderne. Da jeg gjorde op-
mærksom på de ikke skulle skyde 
mod højhuset forsvandt de. Mens jeg 
så skød mit krudt af kom de tilbage, 
og da skød de mod mig med bombe-
rør, til alt held blev jeg ikke ramt, men 
det kunne jeg lige så godt.
 
Jeg kan ikke forstå:
 1  at højhusets beboere, ikke må tur-
de gå ud på deres altan og nyde fyr-
værkeriet.
 2  at man heller ikke kan fyre sit 
eget fyrværkeri af i god ro og orden, 
uden selv at blive beskudt. (Jeg har 
tidligere år oplevet at de unge men-
nesker har nydt fyrværkeriet sammen 
med mig, og jeg har haft en rigtig god 
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oplevelse sammen med dem. De har 
endda hjulpet mig med at skyde, altså 
en god oplevelse.)
 3  at man tør holde fyrværkeri i 
hænderne, man bliver hvert år adva-
ret mod at gøre dette. Men da dette 
kun går ud over dem selv, kan jeg jo 

være ligeglad, selvom jeg da godt kan 
advare mod dette.
 
Jeg er glad for at høre i radioen at der 
ikke er sket de helt store personskader 
dette nytår, men det kunne der ligeså 
godt, når:
 1  man skyder af mod andre perso-
ner.
 2  man skyder mod bygninger, jeg 
ved godt at vi bor i betonbyggeri, og 
ikke har stråtag. Men der kunne lige 
så godt have været noget brændbart 
på altanerne i højhuset som kunne 
være blevet antændt (f.eks. fyrværke-
ri) og startet en brand. Eller der kun-
ne have stået personer på altanerne 
og nydt fyrværkeriet som var blevet 
ramt i øjnene. Senere på aftenen op-
levede jeg mange mennesker der stod 
på altanerne og nød fyrværkeriet.
 
Jeg vil gerne spørge om de ville have 
stået ved deres gerninger, hvis de 
havde pådraget andre personskader?
Ville de også have stået ved det hvis 
de havde startet en brand.
 

Og mens jeg nu skriver, tænker jeg på 
i sommers, hvor der var brand i en lej-
lighed på 1. sal i højhuset. Hvordan vi 
var flere der oplevede at da branden 
var slukket og inden lejligheden var 
blevet sikret, da kravlede man ind og 
stjal fra lejligheden. Man vil altså på-
drage den indebrændte person flere 
ulykker end den som branden alene 
have skabt. Vi de ansvarlige erstatte 
det de stjal, eller aflevere det tilbage? 
Jeg har mistanke om at det måske var 
penge eller andre værdisager der var 
i den metalkasse/boks der blev ta-
get.  Vi der overværede tyveriet nåe-
de ikke at reagere. Der må være nogle 
drenge som har en dårlig samvittig-
hed, eller nogle forældre som har dår-
lig samvittighed over det skete.
 

Hilsen
Beboer i afd. 3.

(Navnet er redaktionen bekendt )

skræppebladets produktionsplan 2008
januar februar marts april maj juni

Møde (man) 7/1 4/2 3/3 7/4 5/5 2/6

Deadline (tor) 17/1 14/2 13/3 17/4 15/5 12/6

Udkommer (tor) 31/1 28/2 27/3 2/5 29/5 26/6

juli august september oktober november december

Møde (man) 7/7 4/8 1/9 6/10 3/11 1/12

Deadline (tor) 14/8 11/9 16/10 13/11

Udkommer (tor) 28/8 25/9 30/10 27/11
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lIdt oM afdelInGsbestyrelses arbeJde

af Inger Bloch

afdelInGen I vInterMånederne

Der har været to møder i afdelings-
bestyrelsen, siden sidste nummer 
af Skræppebladet udkom, og der er 
mange bolde i luften. 
På møderne har vi bl.a. talt om juste-
ringer til ordensreglerne, regler for 
parkering af knallerter i kældrene – 
og et emne, vi alle er interesserede i 
– nemlig: Hvor mange TV stationer, 
ønsker vi at betale for!. Når Skræp-
pebladets februarnummer udgives, 
har der allerede været orienterende 
beboermøde om sagen, men der er 
altså ikke så meget at fortælle i dette 
øjeblik. Det vigtigste er nok princip-
pet om, at man i højere grad kommer 
til at betale for det, man får – i stedet 
for som hidtil - at  alle betaler for den 
store pakke med de mange TV- kana-
ler. Der bliver fremover mulighed for 
kun at betale for den lille pakke  - altså 

et månedligt beløb på ca. 84 kr. – for 
dem, som kan klare sig med den. De, 
som ønsker at fortsætte med at kunne 
se de mange kanaler, kan vælge at 
beholde den store pakke – og så altså 
betale for den - i alt ca. 254 kr.
Den mest synlige ændring i vort om-
råde er de ny selvlysende gule skilte 
med opfordringer til at køre forsigtigt 
og passe på de legende børn; farven 
er ikke speciel køn, men i hvert fald 
meget iøjefaldende – og intet kan vel 
være vigtigere end at passe på vores 
børn i afdelingen!

og så et par opfordringer:
Om vasketøj: Hent venligst jeres va-
sketøj i vaske- og tørrerum, når det er 
færdigt. Sommetider ligger/hænger 
det samme tøj i rummene flere dage 

i træk – og det er træls, når vi er så 
mange, der skal dele faciliteterne.
Om affald: Arbejdstilsyn med skral-
demændene sætter grænser for, hvor 
langt de må gå med de fyldte skralde- 
og avisbeholdere i det bakkede ter-
ræn. Det betyder, at vore gårdmænd 
hver tirsdag er nødt til at flytte contai-
nerne ved blokkene nærmere til vejen. 
Hvis I vil af med skraldeposer og avi-
ser de pågældende dage, må I altså gå 
nogle flere skridt med tingene. (Nogle 
har bare lagt deres affald på stedet, 
hvor containerne plejer at stå)  – Det 
går altså ikke: Det ser grimt ud – det 
er noget svineri, og der kan hurtigt 
komme ubudne dyr og forværre pro-
blemet.
 

 

1 - Hans Broges Parken

2 - Søvangen

af Beboerudvalget

februar 2008

søvanGens beboerHus

Seniordans
Onsdag d. 6. februar kl 19.00 er der
Ved Anne Lise
Entre 20,00 kr.

Onsdagshyggeaftner
 Vi begynder igen d. 13. februar kl. 
19.00
 
Og følgende onsdage: 
27/2, 12/3, 26/3, 16/4 og 30/4. 

Caféeftermiddag 
den 17. februar kl. 14.00
 
Der er café igen 
søndag d. 16.marts kl. 14.00

Fællesspisning 
onsdag d. 20. februar kl. 18.00
 
Menu: 
Tarteletter med høns i asparges
Klar suppe m. boller
Kaffe og småkager

Tilmelding onsdag d. 13. februar kl. 
17.30 – 18.00
 Pris: 40,00 kr.
 
Der er fællesspisning 27. marts kl. 
18.00
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af Birgit Fuglsang

3 - Skovgårdsparken

oMkrInG 100 var Mødt op tIl den årlIGe pensIonIst- oG efterlønsfest 

pensIonIstfesten

Traditionen tro slog Skovgårdspar-
kens selskabslokaler den 9/12-2007 
dørene op for den årlige pensionist- 
og efterlønnerfest. 

Omkring hundrede forventningsful-
de deltagere var mødt op til en tra-
ditionel juleanretning, hvor der ikke 

manglede noget – heller ikke ris à la 
mande og mandelgaver!

Ved ankomsten havde hver deltager 
fået en seddel med et nummer, hvis 
betydning afsløredes senere på afte-
nen, da Çonny som lykkens gudinde 
udtrak de heldige vindere.

Viggos Musik fik gæsterne på danse-
gulvet og hjalp med at få gang i kalo-
rieforbrændingen. Forude ventede for 
de flestes vedkommende nok mere ju-
leselskabelighed.

En fin aften med en fin stemning.

af Birgit Fuglsang

nyt personale, p-båse oG fastelavn

vInternyt fra skovGårdsparken

Afdelingen holder nu møde den 
tredje tirsdag i hver måned. Beboere, 
der ønsker at møde bestyrelsen face 
to face den pågældende dag, melder 
sig forinden hos sekretær Marianne 
Vengsgaard, tlf. 89 31 71 71. 
Næste møde bliver den 19/2. kl. 
17.00.

personalenyt
Den ledige stilling som gårdmand er 
nu blevet besat. Vores nye medarbej-
der hedder Mogens Nielsen. Velkom-
men til ham. 

en glad nyhed
Jul og nytår gik Skovgårdsparken ram 
forbi med hensyn til indbrud. Sidste 
år blev Glashuset hårdt ramt. I år blev 
postkasserne flyttet ud i det fri, så om-
rådet kunne aflåses, uden at de gik ud 
over postomdelingen. Det hjalp tilsy-
neladende. 

eu-knallerter
Der er nu mulighed for at leje p-plads 
til sin EU-knallert, idet der er blevet 
en ledig garage på Astridsvej. Den 

månedlige leje bliver på 75 kr. Der bli-
ver sendt yderligere info rundt. 

I den forbindelse HUSK: Ingen EU-
knallerter i kælderrummene!

p-båse
Når vejret tillader det, dvs. når under-
laget er tørt, starter optegningen/ma-
lingen af p-båse.

Angående renoveringen – den længe 
ventede – så regner vi med at få be-
sked fra Landsbyggefonden den 1/2. 
Afdelingsbestyrelsen har derfor be-
sluttet sig for at udsætte maling af 
otte opgange. Det samme gælder en 
asfaltering af p-pladsen for enden af 
blok A, der ud over at ville være ble-
vet urimeligt dyr, sandsynligvis skal 
udlægges til grønt område efter reno-
veringen. 

obs! obs!
Glem ikke fastelavnsfesten søndag 
den 3. februar kl. 10.00. Der er sendt 
meddelelse rundt. Sedlen er orange-
farvet. Vi håber på stort fremmøde. 
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af Peter Kjellerup Hansen

et stort oG lIvlIGt freMMøde tIl afdelInGerne 2 oG 3’s JuletræsarranGeMent

tIl Julebal I  afd. 2 & 3

Jul i boligforeningen

Det kunne have været “Til julebal i 
Nisseland”, da afdelingerne 2, Søvan-
gen, og 3, Skovgaardsparken, sam-
men, søndag den 16. december 2007 
afholdt den årlige juletræsfest i Skov-
gaardsparkens store selskabslokale 
på Ingasvej. Ca. 200 havde takket ja 
til at deltage og var mødt op. Der var 
store som små fremmødte, iklædte 
og udklædte i farverige nissekostu-
mer, og stemningen, var så det kunne 
høres på Astridsvej. Gudmunds nis-
seterzet spillede op til dans om jule-
træet og fornøjede de mange gæster, 

som de havde gjort det traditionen tro 
de sidste år med julesange, sanglege 
og en konkurrenceindlagt kædedans 
til særlig fryd for de helt små delta-
gere. I pauserne mellem de mange – 
lidt idrætsrelaterede – sanglege var 
der uddeling af slik og sodavand. De 
voksne, som foretrak at indtage be-
skuerens rolle, kunne glæde sig med 
æbleskiver, gløgg, brune kager el-
ler kaffe og te. Var det så ikke sagen, 
kunne der købes øl og sodavand til fa-
vorable “nisse”-priser, eller de fik mu-
lighed for og materialer til stille og ro-

ligt at sidde og “fabrikere” deres helt 
egen juledekoration, som de kunne 
tage med sig. Efter 2 1/2 times intens 
underholdning var det synligt at træt-
heden havde meldt sin indblandende 
ankomst, og man kunne kalde det en 
sund træthed. De mange lege og øvel-
ser, og den aktiveren, de små havde 
udfoldet sig med, gjorde det forstå-
eligt, at de måtte bæres derfra. Endnu 
engang et “Julebal” som mange vil 
mindes som en god oplevelse.
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af Ulrik Ricco Hansen

Jul i boligforeningen

laden og afd. 5 toveshøj:
“Jule-laden” var den 25. november et 
hyggeligt forum for 46 børn, der sam-
men med forældre, bedsteforældre og 
andre udgjorde en glad skare på over 
80 personer, som fejrede julens kom-
me i beboerhuset Tousgårdsladen.
Dagen blev indledt i rigtig juleknasen-
de stemning med juleklip, hvor børn 
og voksne klippede julepynt både til 
at tage med hjem og til at pynte jule-
træet i beboerhuset. Stemningen blev 
godt hjulpet på vej af musikalske klas-
sikere fra Disneys juleunivers, med da 

der efterfølgende blev danset omkring 
det glitrende juletræ, var det til lyden 
af traditionelle danske julesange som 
“Højt fra træets grønne top”.
Bag arrangementet stod Beboerhuset 
Tousgårdsladen ledet af husmand 
Lonnie Hedegaard og beboerrådgiv-
ningen i Tovshøj ved Maryam Ferei-
dania med hjælp fra afdelingsbesty-
relsen i Toveshøj.

afd. 6 Holmstrup:
I Holmstrup var cirka 90 beboere på 
højst 15 år tilmeldt afdelingens julear-
rangement. Voksne og især børn lave-
de juledekorationer med lys og gran. 
Der var også gang i stjernestrimler og 
en absolut varm atmosfære, hvor na-
boer mødte hinanden – både nye og 
gamle indbyggere i Holmstrup.

Festlokalet var stuvende fyldt og 15-
20 børn snakkede eller legede også 
udendørs. Indendørs var der stor ak-
tivitet, og mange kom og gik. En hur-
tig tælling viste 48 voksne og mindst 
lige så mange børn. Man kan roligt 
sige, at arrangementet var et tilløbs-
stykke, undtagen for de mange børn 
som måtte ligge hjemme i sengen med 
deres eget ”tilløbsstykke” – der var 
nemlig omgangssyge med sengelig-
ning og løbende næser blandt mange 
børn, som havde måttet melde afbud, 
kunne Annette Knight fortælle. Hun 

stod i spidsen for arrangementet og er 
i øvrigt medlem af afdelingsbestyrel-
sen.
Anført af pianisten råbte alle børnene 
på julemanden så højt, som havde 
hele Tivoli kaldt på Pjerrot. Endelig 
kom julemanden, som hurtigt fik sat 
gang i dans om juletræet. Så begyndte 
den store pakkeudlevering. Alle børn 
fik en indpakket gave med navn på, 
og alle fik en dejlig oplevelse med 
hjem. 

afd. 11 odinsgaard 
og afd. 12 thorsbjerg: 
Odinsgård og Thorsbjerg har det sene-
ste år gennemført flere arrangementer 
sammen med stor succes. Da det kneb 
med tilmeldingen i Thorsbjerg var det 

derfor naturligt at slå juletræsfesterne 
i de to afdelinger sammen.

Festlokalet i Odinsgård blev hurtigt 
varm af stearinlys og de mange der 
på nærmest familiær måde involve-
rede sig i arrangementet. Her var selv 
de helt mindste med. Når blot man er 
over 1½ måned er man gammel nok 
til at opleve julemanden, kunne være 
den filosofi, som nogle af forældrene 
havde. mens den lille fik en mini-nis-
sehue på, blev kysset og beundret.

Formand Gitte Sørensen pressede 
ekstra på for at trykke julestemningen 
ned i panden på folk, efter hun havde 
fundet en kasse med en masse nisse-
huer på loftet. Nu skulle alle udstyres 
med julefilt og snekvast på hovedet, 
og det skubbede på den muntre atmo-
sfære af julestemning.
Julemanden kom selvfølgelig på be-
søg, men han udleverede kun de store 
godte-poser mod betaling: Hvert barn 
skulle aflevere et stk. julepynt til det 
fælles juletræ for at få sin pose fuld af 
slik.

Julefest oGså I afd. 5, 6. 11 oG 12

flere afdelInGer festede op tIl Jul

fotos til diverse arrangementer: 
Ulrik Ricco Hansen & Ole Aagaard
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af Helle Hansen

pr. 1. aprIl overGår alle beboere I Gellerupparken tIl stofas basIspakke. beboere, soM 
ønsker at fortsætte Med den store tv-pakke, skal tIlMelde sIG Hos stofa

basIsprIs på tv-kanaler fra 1. aprIl

4 - Gellerupparken

Pr. 1. april 2008 vil alle husstande i Gellerupparken 
modtage basispakken, og resten af året skal der betales 
82,41 kroner i antennebidrag med huslejeopkrævningen 
fra Brabrand Boligforening. 

Denne pris består af

- Betaling for basispakken  kr. 51,00
- Afvikling af gæld for 2006 og 2007 kr. 31,41
     kr. 82,41

Det betyder, at betalingen for basispakken pr. 1. januar 
2009 vil falde til kr. 51,00 pr. måned.

Oversigt over de TV-kanaler som er i basispakken:

DR1, DR2, TV2, TVAarhus, Skandinavia, Svensk 
TV1 og TV2, TV4 Sverige, NRK1 (norsk), TV2Norge, 
Prøvekanalen samt de tyske programmer – ARD, ZDF, 
NDR og RTL

Et stort ønske på efterårets beboermøde 
går nu i opfyldelse.
Pr. 1. april falder antennebidraget 
i Gellerupparken med næsten 175 
kroner, når afdelingen går over til 
STOFA’s basispakke. Det betyder 
samtidig, at en masse af de dyre tv-
kanaler som for eksempel TV3, TV3+, 
Zulu, og TV2 NEWS forsvinder, og 
det samme gør alle de såkaldte etniske 
programmer.
Men alle beboere, som ønsker at 
beholde den store TV-pakke, skal 
tilmelde sig hos STOFA, som fremover 
vil opkræve tv-gebyret for de mange 
ekstra TV-kanaler.

billigere husleje for mange
På efterårets beboermøde var der 

mange beboere, der kritiserede, at 
antennebidraget skulle stige til 254,30 
kroner. Og afdelingsbestyrelsen 
lovede at arbejde videre for at finde 
en billigere løsning, som især kommer 
de beboere til glæde, der ikke har 
fjernsyn, eller som ikke ser ret meget 
tv.
Nu er det besluttet i Brabrand 
Boligforening, at alle afdelinger skal 
overgå til basispakken. Og så kan 
beboerne selv bestemme, hvor mange 
tv-kanaler, som de vil udbygge deres 
tv med, og så selv betale prisen til 
STOFA.

nye pakketilbud fra stofa
Inden for ganske 
kort tid vil alle 

beboere i Gellerupparken modtage 
information fra STOFA om, hvilke nye 
tilbud tv-kiggerne kan se frem til. Det 
bliver nemlig sådan, at man vil kunne 
vælge mellem forskellige pakker, som 
for eksempel sport, familie og nyheder. 
Og hen over sommeren bliver der 
også tilbud om pakker, hvor beboerne 
kan vælge mellem etniske kanaler.
Hvordan man tilmelder sig de 
forskellige TV-pakker, vil der blive 
grundigt informeret om i det materiale, 
som STOFA husstandsomdeler. Og 
beboere i Gellerup vil også snarest 
blive indkaldt til et informationsmøde 
med STOFA om de nye TV-pakker.
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4 - Gellerupparken

af Helle Hansen

krat oG vIldnIs I Gellerupparken skal væk oG erstattes af pæne træer oG buske

træfældnInG oG oprydnInG efter skraldsuG

En gåtur hen ad Dortesvej er en hel ny 
oplevelse, efter at stort hold gartnerne 
midt i januar rykkede ind i Gellerup-
parken for at rydde op efter den store 
skraldsugsrenovering, som har fun-
det sted de sidste par år.
På Gudrunsvej har det betydet, at der 
er blevet ryddet godt og grundigt op 
i det vildtvoksende krat, som mange 
steder var vokset op rundt om stuelej-
lighedernes små terrasser. Og træer, 
som har stået tæt ved blokkene, er 
blevet fældet for at give mere lyse til 
lejlighederne nede ved jorden.
Og på Kælestien langs Bentesvej er 
der også blev lyst og åbent, og på beg-
ge sider af fortovet bliver der anlagt 
græsstier, som er lette at holde rene.

nye containergårde
På Dortesvej er genopretningen af de 
grønne områder blevet kombineret 
med anlæggelse af to nye container-
gårde magen til den, som findes ved 
de sydligste blokke på Gudrunsvej.
Det har betydet, at hele arealet langs 
Dortesvej er blevet gravet igennem, 

og at næsten alle træerne er blevet 
lagt ned. Mange af træerne var ikke 
sunde, fordi beplantningen i Gelle-
rup i mange år ikke har været passet 
ordentlig, så træerne har ikke kun-
net vokset sig store og flotte, fordi de 
mange steder har stået for tæt.
I løbet af foråret vil der flere steder 
blive genplantet nye træer, ligesom 
der vil også kommer masser af lavt-
voksende buske, der om sommer vil 
pynte med blomster i røde og hvide 
farver.

bedre beboerinformation
Afdelingsbestyrelsen beklager, at be-
boerne på Jettesvej og Dortesvej ikke 
forud for den store træfældning fik 
en orientering om, hvad der var sat i 
værk. Flere beboere undrede sig over, 
hvorfor alle træerne pludselig blev 
fældet, uden af nogen har oplyst dem 
om det. Så der er fremadrettet lavet 
en aftale med driften om, at beboere 
forud fra træfældning i større omfang 
skal orienteres pr. brev eller via artik-
ler i Skræppebladet.

Afdelingsbestyrelsen er dog overbe-
vist om, at alle beboerne vil bifalde 
udtyndingen i træer og krat, når som-
meren kommer, og bladene springer 
ud på træer og buske.

stor grøn kriminalpræventiv 
plan 
Oprydningen efter skraldsuget er kun 
starten på en større gennemgribende 
renovering af de grønne områder i 
Gellerup. Afdelingsbestyrelse arbejd-
er for øjeblikket på at få lave en sam-
menhængende grøn plan for, hvordan 
Gellerupparken skal se ud. 
Planen, der også har et kriminalpræ-
ventivt sigte, indeholder både plan 
for genopretning af alt det grønne, 
bedre belysning og bedre og flere le-
gepladser i hele bebyggelsen.
Afdelingsbestyrelsen vil i løbet af for-
året orientere beboerne nærmere om, 
hvad den grønne plan indeholder og 
oplyse om, hvad der kommer til at 
ske i de grønne områder.

Husk også at kigge ind på

www.gellerupparken.dk
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1000-årseG feJres årlIGt

af Grethe Otiri

af Maryam Fereidanian

HveM er beboerrådeGIveren eGentlIG?

beboerrådGIvnInG I tovesHøJ  

Jeg er uddannet socialrådgiver og har 
været beboerrådgiver i Toveshøj si-
den januar 2007. Jeg har åben rådgiv-
ning to gange om ugen på mit kontor 
i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 
6B, 1.sal. Jeg kan også komme og be-
søge dig hjemme, hvis du ønsker det. 
Jeg har tavshedspligt, når beboerne 
henter hjælp hos mig. Jeg kan hjælpe 
med at opstille mulige løsninger på 
de problemer, beboerne kommer med. 
Det er altid beboeren selv, der bestem-
mer hjælpens omfang og vælg er den 
løsning, der er mest rigtig for ham/
hende. De problemer, der søges hjælp 
til kan dreje sig om:
• Personlige eller familiære forhold 
og samlivsproblemer

• Hjælp til at læse og skrive breve og 
udfylde skemaer i forbindelse med ar-
bejdsløshed, flytning, ankesager, m.m.
• Kontakt til offentlige myndigheder 
f.eks. din sagsbehandler, læge, dit 
barns skole eller daginstitution, m.m.
• Jeg kan være bisidder, hvis du skal 
have én med til at side ved siden af dig 
og hjælp til at forstå, når du indkaldes 
til møder hos f.eks. myndigheder.
• Rådgivning og hjælp omkring øko-
nomiske problemer, restancer mv.
De problemer jeg har nævnt er bare 
eksempler. Der kan være masser af 
andre situationer, hvor man har brug 
for et godt råd.
Beboerrådgivningen kan også kontak-
tes for at søge om økonomisk hjælp til 

f.eks. ferieaktiviteter, børn og unges 
fritidsaktiviteter og lignende. 
Brug rådgivningen - Den er jeres

Maryam Fereidanian
Beboerrådgiver
Åben rådgivning:
Tirsdag 10-12         
Telefon: 20185424        
 mafe@bbbo.dk                         
                             
Torsdag 15-17 - Fredag lukket

Hvis du vil træffe beboerrådgivningen 
uden for disse tidspunkter, kan du rin-
ge mellem 10-14 eller sende mail for at 
lave en aftale   

5 - Toveshøj

tradtIonerne trIves I voldbækHave

Hvert år i slutningen af no-
vember samles vi for at fejre 
vores 1000-års eg. Søndag den 
25. november var det træets 8 
-rsfødselsdag, som vi fejrede 
på skrænten bag vores senior-
boliger. Træet blev plantet af 
Spik lige før årtusindskiftet, 
som led i ”plant et træ”-kam-
pangen.
Edith Spiks kone læste en fød-
selsdagshyldest skrevet af vo-
res poetiske medbeboer Kisten 
Ry Lyngbjørn.
Grethe Otiri fotograferede be-
givenheden – træet er nu 4 
meter højt, sidste år målte det 
3 meter.

16 - Voldbækhave

Her i vort bofællesskab
blev du plantet til årtusindskiftet
et levende symbol for vor trivsel
i fællesskab et håb om fortsat vækst
og frodighed som udfolder sig
i vor midte du fæstede dine rødder
fast, urokkeligt og langsomt, 
din arts natur tro
voksede du støt - lod dine blade folde sig ud
under forårsfuglejubel
satte frugt til museføde
og skiftede til høstlig farvepragt
forinden vinter satte ind
fulgte årstiders skift og døgnets rytme
fulgte solens gang
badede i nætters stjernemyriader
modstod tappert stormens rasen
og tog tålmodigt mod sneens kolde omslag
for atter at bekræfte din ukuelighed
i et nyt forår
Selv når vi er skiftet ud
er det en bekræftelse på altings be-
standighed og beståen
at du vil være her, hvor du - som vi - slog rod
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af Inger Bloch

veJr – lys – HuMør

En dag i begyndelsen af januar, hvor 
det blæste kraftigt og var koldt, gråt 
og vådt, kom jeg til at tænke over, 
hvor meget vejret egentlig betyder 
for os: Der går ikke en dag, uden at vi 
lægger mærke til vejret, taler om det, 
indretter os efter det og bliver mere 
eller mindre påvirkede af det.
Nu kan man ikke nå at fortælle særlig 
meget om vejret i en lille klumme som 
denne, men hvis man f.eks. går ind 
på internettet og skriver VEJR i Goo-
gles søgefelt, vil man straks få tilbudt 
1.180.000 oplysningsmuligheder om 
emnet.
Igennem de sidste mørke vintermåne-
der har vejret været usædvanlig trist, 
gråt og klamt. Vi ved jo, at vores hu-
mør bliver meget påvirket – både af 
lys og mørke –  vi bliver gladere og 
får mere energi, når solen skinner og 
vejret er godt, mens vi kan blive rigtig 

nedtrykte i den mørke tid, hvor dage-
ne er korte – ja nogle mennesker bliver 
dybt deprimerede og kan have gavn 
af at sidde foran en speciel lysgiv ende 
lampe, der kan erstatte noget af virk-
ningen fra det naturlige dagslys.

Oh ironi! I skrivende stund, mens jeg 
netop vil berette om det triste vejrs 
indflydelse på humøret, bliver det 
pludselig lysere omkring mig – solen 
har fundet en lille sprække i skyerne! 
En erindring dukker op, om hvordan 
jeg for mange år siden i Sukkertoppen 
i Grønland på et tidspunkt faktisk 
længtes efter lidt mørke! En aften i 
juni, hvor det i lang tid havde været 
lyst både dag og nat, trak jeg gardi-
nerne tæt for vinduerne og tændte 
stearinlys i stuen for at fremkalde en 
illusion om, at der var aftenskumring 
udenfor!

Men altså: Vi kommer ikke udenom, 
at dagene endnu er korte og grå, og at 
der stadig er lang tid til forårets kom-
me. Imidlertid har jeg fået 2 gode råd 
af en ven til at takle problemet, og jeg 
iler straks med at bringe dem videre:

1. Tag udfordringen op: Klæd dig for-
nuftigt på og  gå en tur – uanset vejr, 
lys eller mørke – det vil altid give 
nogle oplevelser!

Eller:

2. Sig til dig selv: ”Hvor er det herligt, 
at vejret er så dårligt – nu har jeg ikke 
mulighed for at udrette noget uden-
for, så kan jeg med sindsro hygge mig 
inden døre  f. eks. med en god bog”.

vend det Grå oG kolde tIl noGet lyst oG varMt
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GeneralforsaMlInG den 16 Januar 2008

af Bent Jensen

GeneralforsaMlInG 
I støtteforenInGen tousGårdens bankospIl

med følgende dagsorden
 

pkt. 1 valg af dirigent
pkt. 2 valg af referent
pkt. 3 bestyrelsens beretning
pkt. 4 regnskab
pkt. 5 indkomne forslag+ kontingent
pkt. 6 valg af bestyrelse
pkt. 7 valg af suppleant
pkt. 8 valg af revisorer+ suppleant
pkt. 9 eventuelt
 
ad. 1
Jacob blev valgt

ad. 2 
Conny blev foreslået og valgt

ad. 3 
bestyrelsens beretning blev enstem-
migt godkendt

ad. 4 
regnskabet blev godkendt uden kom-
mentarer

ad. 5 
der var ingen forslag, og kontingentet 
fortsætter uændret

ad. 6 
da man ikke kunne huske, hvem der 
var på valg, besluttede man, at alle 4 i 
bestyrelsen var på valg, og da der var 
andre, der også ønskede at stille op til 
bestyrelsen, måtte der afstemning til.
Følgende personer stillede op: Svend, 
Bente, Lonni, Conny, Elna, Gunni og 
Solveig, og valgt blev:
Svend Pedersen - 20 stemmer og 
valgt
Bente Christiansen - 20 stemmer og 
valgt

Lonni Christensen - 18 stemmer og 
valgt
Conny Jepsen - 18 stemmer og valgt
Gunni Nymann - 13 stemmer ikke 
valgt
Elna Djærnis - 4 stemmer ikke valgt
Solveig Pedersen - 2 stemmer ikke 
valgt

ad. 7 
som suppleant til bestyrelsen blev 
Gunni spurt om hun ville være det og 
sagde ja det. Det ville hun gerne, så 
sådan blev det.
ad. 8 Elmer blev valgt til revisor for 2 
år, og Jacob og Solveig blev supplean-
ter for 1 år
ad. 9 der var ikke nogen der ønskede 
ordet under eventuelt, så dirigenten 
takkede de 23 fremmødte for god ro 
og orden under generalforsamlingen.

cIrkus tværs blænder op
nu er det atter tId tIl forestIllInG IcIrkus tværs

Af Sebastian Adorján Dyhr

Det lokale cirkus præsenterer i løbet 
af foråret en forestilling med jonglø-
rer, trapez, ethjulede cykler, klovne, 
spring, en stærk mand levende musik 
og meget mere.
Der skal nok være noget at fornøje sig 
over, og du kan komme til forestillin-
gen flg fire søndag kl 15 i Cirkusbyg-
ningen på Gudrunsvej: 24. februar, 9. 
marts, 30. marts og endelig 13. april.
Billetter kan som vanligt bestilles på 
tlf 86 25 87 80
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nyt fra Gellerup pensIonIstklub.
aktIvIteter I klubben

af Svend Erik Sørensen / Bestyrelsen

Onsdag den 6.  februar kl. 14.00. 
Banko-spil. husk brød til kaffen.
 
Onsdag den 20. februar kl. 14.00.
Underholdning med Kristian Foged 
om en gårdmusikant fra Århus ved 
navn Perletand

Kaffe og brød kr. 20,00.
 
0g der skal lyde et godt nytår til alle 
vore medlemmer, der er trofaste til at 
møde op til alt det, vi har på program-
met.

Og det er godt, for det er jo jeres 
klub.
 

pIGeklubben I Gellerup - kun for pIGer!
 er du MelleM 13 oG 18 år?

Har du lyst til at deltage i sjove aktivi-
teter og hygge mandag aften?
Og har du lyst til at møde andre piger 
på din alder?
Så kom til Beboerhuset Yggdrasil, 
Dortesvej 35a, hver mandag aften fra 
kl. 17-20.

Vi hygger med spil, smykkeværksted, 
madlavning, dans, film, skønheds-
værksted, drama, musik, eller tager 
på ture ud af huset til biografen, i tea-
tret, ud at spise, på shopping.

Men først og fremmest er det DIG, der 
er med til at bestemme hvad vi skal 
lave - kun fantasien sætter grænser!
 Vi glæder os til at se jer!
  

 Hilsen Pigeklubben i Gellerup

kreatIv vInterferIe
naboskaberne InvIterer pIGer over 8 tIl kreatIvt værksted I vInterferIen

Kreativ vinterferie i Yggdrasil hos 
Naboskaberne, Dortesvej 35 A.

Mandag – tirsdag – onsdag – torsdag 
– fredag.

Klokken 10.00 – 15.00

Kreativ vinterferie i Yggdrasil (Det 
gule Hus). For alle piger over 8 år.
I ferien indvier vi for alvor det nye 
kreative værksted. Vi tegner, fotogra-
ferer, fremstiller små billeder, og syr 
tøjdyr.
Kom og vær med til hygge og sjov 
med farver.

Alle voksne kvinder er meget vel-
komne til at deltage og hjælpe.

Evt. kontakt til:
Lise Ledet 86251016/61621597
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Indkaldelse

GeneralforsaMlInG I tousGaardens venner

loppeMarked

Der afholdes loppemarked i Laden
Lørdag d. 8/3-2008 ml. 10-16.

Kom og sælg alt det, du ikke bruger mere;
Legetøj, tøj, brugskunst m.m.m.

Der er kun plads til få og små møbler.
Men hvis vejret er godt, kan vi evt. finde ud af noget 
udenfor omkring større møbler, du gerne vil af med.

Loppemarkedet er for private, 
der må ikke sælges mad og drikke.

1 bod koster 100,- for en hel dag.
Der er begrænset antal boder, så skynd dig at reservere.
Boden er reserveret, når du har betalt 100,- i Laden.

På forhåbentlig gensyn
Venlig hilsen Lonnie/Laden

Der afholdes generalforesamling 
tirsdag den 26. februar klokken 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godken-
delse
3. Foreningens regnskab til godken-
delse. 
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter
på valg er:
Esben Trige
Elmer Bech
Susanne Kanstrup
Suleyman Dermitas
Torben Fogh
6. Valg af parlemantariske revisorer
7. Evt

Huset giver kaffe og te. Øl og vand 
kan købes.

Regnskab kan hentes i Laden fra den 
14. februar 2008. alle hverdage mel-
lem 9-15 eller efter aftale.

Eventuelle forslag til dagsordenen 
skal være formanden, Esben Trige, i 
hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen.

Kun adgang for medlemmer.

Kontingent skal være betalt senest 3 
hverdage før generalforsamlingen.

Hvis du ikke allerede er medlem kan 
du blive det ved henvendelse i La-
den.

Det koster kun 50,- pr år for enkelt-
personer
Institutioner og foreninger 300,- pr. 
år.
1 medlemskab er lig med 1 stemme.

Bliv medlem, støt dit lokale beboerhus 
og mød op til generalforsamlingen.
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i uge 7 i Globus1 kan du:
- lege skattejagt
- spille fodbold
- spille bordtennis
- udsmyknings- og smykkeværksted

Kom i Globus1 med dine kammerater i vinterferien
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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
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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 februar 2008
Tirsdag   5 Stegt lever
Onsdag   6 Kalkungryde med ris og ananas
Torsdag   7 Stuvet hvidkål med frikadeller

Tirsdag  12 Gule ærter
Onsdag  13 Chili con carne
Torsdag   14 Flæskesteg 

Tirsdag   19 Brunkål med flæsk
Onsdag   20 Græsk farsbrød m råstegte kartofler
Torsdag   21 Stegeben
 
Tirsdag   26 Millionbøf med kartoffelmos
Onsdag   27 Kartoffelmoussaka
Torsdag  28 Grønkålssuppe

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.

Vinder af gavekort på 100 kroner:

Jara Ibrahim
Gudrunsvej 18, 4.tv  
8220  Brabrand

Kodeordet i december var
»JUleønSKeR«

Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Mikkel Søndergård
Rødlundvej 66A.
8462 Harlev J

Sara Hededal Sørensen
Udsigten 40
8220  Brabrand

Hacer Arslan
Gudrunsvej  58, 2. tv
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 14. februar kl. 16



	

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. 70 11 31 31

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 februar
Ons. 6. 14.00: Banko Gellerup Pensionistklub   side 33
Ons. 6. 19.00: Seniordans Søvangen    side 24
Søn. 17. 14.00: Café eftermiddag Søvangen   side 24
Ons. 20. 14.00: Underholdning Gellerup Pensionistklub side 33
Ons. 20. 18.00: Fællesspisning Søvangen    side 24
Søn. 24. 15.00: Cirkus Tværs     side 32
Tir. 26.  19.00: Generalforsamling Tousgårdens Venner side 34

Diverse vinterferiearrangementer se side 33 & 35


