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lederen

af Sebastian Adorján Dyhr

MedIernes Indflydelse på sandheden

Nu har Gellerup og Toveshøj så igen været i mediernes 
søgelys, og desværre ikke for det bedre.
Der har været uheldige episoder, ja; men man må undre 
sig over, at medierne – de andre aviser, magasiner og 
radio og tv – ikke gør sig mere umage med deres dækning 
af begivenhederne.
Hvis en ting sker på Janesvej, ja så er det altså på Toveshøj 
og ikke i Gellerup. Gjellerup er en bydel ved Herning 
og ikke et område i Århus; og det er jo bare nogle få 
eksempler.
Så er der jo også udvælgelsen af, hvilke historier der skal 
bringes.
Andre medier vælger oftere at skrive om, at der er blevet 
tændt bål i en papircontainer, end at en lang række 
frivillige og for eninger er gået på gaderne for at hjælpe til 
med at holde ro og orden.

Det er muligt, at en urolig historie traditionelt har solgt 
bedre end den gode; men mon ikke vi alle efterhånden 
er trætte af at høre om, hvor forfærdelig verden er, og 
nu trænger til at høre om, at der faktisk også er en masse 
søde og gode mennesker, der hjælper hinanden?
Man taler om, at man kan ”fortælle verden”, og det vil 
sige, at man kan påvirke sin egen opfattelse af og andres 
hand linger i verden i den retning, man ønsker, ved at fo-
kusere på de relevante aspekter. For eksempel kan man 
blive mere trist og modløs ved at sige til sig selv, at alting 
er forfærdeligt; mens man kan være med til at give et 
mere positivt selvbillede ved at tænke og tale positivt.

Jeg vil derfor håbe på, at de andre medier også vil blive 
bedre til at fokusere på de positive ting og kræfter, der er 
i gang i både Gellerup, Toveshøj og resten af Danmark til 
vores fælles bedste.

Så ser det også ud til, at et nyt magasin kommer på 
gaden i år. Som man kan læse mere om i dette nummer, 
barsler Boligforeningen i forbindelse med dens 60-
årsjubilæum med et magasin, der skal komme med en 
række temanumre om boligforeningen, dens fortid, nutid 
og fremtid.
Det skal blive spændende at se, hvad der kommer ud af det, 
og hvilken betydning det vil kunne få for samhørigheden 
beboerne imellem i de forskellige afdelinger.

Som en direkte og måske mere festlig markering af 
jubilæet får hver afdeling en portion penge, som de 
kan bruge, og det bliver spændende at se, hvordan de 
mange og forskellige afdelinger kan finde en god måde 
at anvende dem.

I Skræppebladet ser vi frem til at høre mere og være med 
til at dække de forhåbentlig mange glade historier, der 
bliver at fortælle om i dette jubilæumsår
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løven
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I denne tid kan man se nogle af 
de mest karakteristiske stjernebil-
leder på østhimmelen.
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Over 50 interesserede var mødt 
op til det første møde i »samvirket 
i Gellerup og Toveshøj«.

1 - Hans Broges Parken  side  18
2 - Søvangen   side  19
3 - Skovgårdsparken  side  20
4 - Gellerupparken  side  22
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ferie i Globus1
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Børnene hyggede sig rigtig godt i 
deres vinterferie med spændende 
aktiviteter.
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læs her oM at få støtte tIl lokale socIale projekter I dIn afdelInG

af Rikke Hansen, Det Boligsociale Fællesselretariat
foto af Benedikte Erlykke

fællessekretarIatet ser tIlbaGe på året, der GIk

I marts 2007 blev de århusianske bo-
ligforeningers ønske om at stå sam-
men på det boligsociale område til 
virkelighed. Resultatet af det ønske 
er Det Boligsociale Fællessekretariat, 
som skal koordinere den boligsociale 
indsats, lave analyser af boligom-
råderne og samarbejde med Århus 
Kommune.
Ved det nye års begyndelse har Fæl-
lessekretariatet gjort status i en års-
rapport (se www.bydele.dk). Heri 
kan du bl.a. læse om baggrunden for, 
at Fællessekretariatet er blevet etable-
ret, om det omfangsrige samarbejde 
med Århus Kommune, hvor Fælles-
sekretariatet indgår som repræsen-
tant for boligforeningerne, og om alle 
de projekter, som sekretariatet er med 
til at finansiere.  
Som beboer i en almen bolig er det nok 
mest disse projekter, der vækker din 
nysgerrighed, for her er der et tilbud, 
du kan få gavn af i dit boligområde. 
Projekterne er delt i to typer. Der er de 
lokale projekter, som er placeret i den 
enkelte boligafdeling evt. i forbindel-
se med beboerhuset. Den boligsociale 
medarbejder, afdelingsbestyrelsen 
el ler en frivillig beboer kan søge om 
penge ved Fællessekretariatet til at få 
sat en sådan aktivitet i gang: Det er 
aktiviteter som:

• Lektiecafé
• Tekstilværksted for kvinder
• De blå drenge – fritidsjob for unge
• Aktiv kunst for alle

Den anden type projekter er de by-
dækkende, der oftest er placeret ét 
sted, og hvor folk uden for afdeling-
en leder projektet – gerne med ak-
tive beboeres deltagelse. Projekterne 
henvender sig til alle borgere i Århus. 
Som eksempel kan nævnes Gellerup 
Højskole, CUBI der yder hjælp til at 
få job eller starte egen virksomhed og 
borgerportalerne. 
Borgmester Nicolai Wammen er pro-
tektor for borgerportalen i Århus Vest 
(www.aarhusvest.dk), som han åbne-
de officielt i december. Samtidig over-
rakte han diplom til ti borgerjourna-
lister, der havde gennemgået en fire 
måneders uddannelse, hvor de havde 
lært sig journalistikkens grundprin-
cipper. Siden åbningen af portalen har 
borgerjournalisterne hver dag lagt ny-
heder, portrætter eller andet stof om 
Århus Vest på portalen.

Om baggrunden for at etablere en 
borgerportal siger Fællessekretaria-
tets leder Jens Møller: Brand, uro og 
hærværk. Disse ord indgår alt for 
ofte, når pressen skriver om en række 

af de almene boligområder i Århus. Vi 
der færdes i områderne til daglig ved 
imidlertid, at det langt fra er det sande 
billede. Vel er der problemer af og til, 
men der foregår også rigtigt mange 
positive ting – mange arrangementer, 
mange ildsjæle der arbejder for deres 
boligområde, og mange naboer, der 
hjælper hinanden og er glade for at 
bo, hvor de bor. Alle disse positive 
historier har borgerportalen i Århus 
Vest formidlet i løbet af efteråret. 
I marts 2008 er et nyt hold borgerjour-
nalister klar til at fortælle de sandfær-
dige historier om deres bydel Sønder-
vangskvarteret. Den kommende bor-
gerportal kan ses på www.vibysyd.dk 
– Du kan læse mere om borgerporta-
lerne og de andre projekter på 
www.bydele.dk.

Det Boligsociale Fællessekretariat

Det Boligsociale Fællessekretariat uddeler to gange om året penge til fire forskellige slags projekter. Det drejer sig om:
 
• Lektiecafé - hvor børn i afdelingen får hjælp til lektielæsningen 
• Tekstilværksted - hvor kvinder opnår at få et socialt fællesskab  gennem håndarbejde 
• De blå drenge - fritidsjob i afdelingen til unge drenge og piger 
• Aktiv kunst for alle - et nyt kunstværk til afdelingen eller en fælles kulturel oplevelse 

Se mere om de enkelte projekter på www.bydele.dk hvis du har lyst til at sætte en eller flere af ovennævnte aktiviteter i 
gang i din afdeling, eller ring og hør mere på tlf. 8734 0002. 
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af Jens Skriver  

der satses på at vIse bolIGforenInGen udadtIl

bolIGforenInGens 60-årsjubIlæuM

Til april er det 60 år siden, en lille hånd-
fuld medlemmer stiftede Brabrand bolig-
forening.

40-årsjubilæet i 1988 års blev mar-
keret ved, at hele boligforening blev 
inviteret i Tivoli Friheden gratis og 
med fri transport. 50-årsjubilæet blev 
blandt andet fejret med udgivelsen af 
et mindre jubilæumsskrift med præ-
sentation af de enkelte afdelinger. 
Forventningerne til 60-årsjubilæet har 
været store. Der har været tanker om 
et egentligt jubilæumsskrift, men det 
har foreningsbestyrelsen valgt fra af 
frygt for, at det bare skulle blive stillet 
hen på hylden. I stedet efterstræbes 
noget mere nærværende.
Foreningsbestyrelsesmedlem Morten 
Fich fra Holmstrup fortæller, at der 
efter flere drøftelser er blevet beslut-
tet at fejre jubilæet på tre måder: Hver 
afdeling får 5.000 kr. samt 75 kr. pr. le-
jemål, som inden for visse, men vide 
grænser må anvendes af afdelingerne 
til beboernes bedste. Hjemmesiden, 

der er hen ved en halv snes år gam-
mel, skal opdateres. Og endelig udgi-
ves der i jubilæumsåret et magasin på 
7 til 10 numre.

Magasinet
Numrene skal tage temaer op. Det 
kan både være fra hverdagen i bolig-
foreningen og egentlige politiske ny-
heder. Journalist Marianne Stenberg 
skal stå for det. Det skal trykkes i 6000 
eksemplarer, og hvert nummer bliver 
på omkring 40 sider i A4 højformat. 
Prisen vil blive hen ved 40.000 kr. pr 
nummer. Det første kommer på jubi-
læumsdagen og skal efter planen bl.a. 
indeholde et Bo Bedre afsnit for Bra-
brand Boligforening, etniske madop-
skrifter, en større omtale af Helheds-
planen med interviews med Nicolai 
Wammen, Keld Albrechtsen og Helle 
Hansen. Sangeren Niels Hausgaard, 
økonomiprofessor Nina Schmidt og 
digteren Peter Laugesen vil fortælle 
om deres indtryk af Brabrand  Bolig-

forening, mens Jesper Bo Jensen vil 
tage sig af fremtiden.

hjemmesiden
Hjemmesiden fornyes fuldstændig. 
Der bliver en blog for foreningsbe-
styrelse, og der bliver mulighed for 
at foretage hurtige meningsmålinger. 
Booking af selskabslokaler vil også 
kunne ske på hjemmesiden, og så får 
afdelingerne undersider, som de selv 
kan redigere. Ligeledes kan der læg-
ges videoer ud. Prisen for den nye 
hjemmeside forventes at blive om-
kring 250.000 kr.
Alt i alt et mediefremstød der kan 
sætte Brabrand Boligforening på 
verdenskortet på en mere nuanceret 
måde end den gængse.

Det Boligsociale Fællessekretariat
Nyt netværk for beboeraktive 

Er du en frivillig ildsjæl eller vil du gerne være det? 
Er du interesseret i de sociale aktiviteter i dit boligområde, og vil du gerne gøre en indsats? 
Gennem et nyt netværk har du nu muligheden for at mødes med andre ildsjæle/frivillige pÂ tværs af alle boligafdelinger 
i Århus. 
Netværket mødes 4-6 gange årligt til fyraftensmøder. Netværket er finansieret gennem de århusianske boligforeningers 
fællesansøgning til Landsbyggefonden og administreres af Det Boligsociale Fællessekretariat. 
Det første møde afholdes torsdag d. 3. april kl. 16-18 i Det Boligsociale Fællessekretariat på Saralyst Allé 55, 8270 
Højbjerg. 
Se program for dagen og læs mere om netværket på www.bydele.dk 
Er du ung eller gammel, studerende eller pensionist?
Det vigtigste er, at du er interesseret i det boligsociale område.
Alle er velkomne! Eneste betingelse er, at du bor alment. 
Deltagelse er gratis. Tilmelding til fs@fs-bydele.dk eller på tlf. 8734 0002. 



6 - skræppebladet marts 2008

3 karakterIstIske stjernebIlleder

af Jens Skriver
Astronomiklub Capella      

tvIllInGerne, krebsen oG løven

For tiden kan man om aftenen på øst-
himmelen se nogle af de mest karak-
teristiske stjernebilleder på Dyrekred-
sen. Den er en række af stjernebilleder, 
som løber hele vejen rundt om jorden, 
og udelukkende herpå bevæger solen, 
månen og planeterne sig.

tvillingerne
Efter Tyren følger Tvillingerne med 
de to klare stjerner Castor og Pollux. 
Så langt tilbage, som der er optegnel-
ser om stjernehimmelen, er de blevet 
opfattet som et tvillingepar. Romerne 
opfattede dem som byens grundlæg-
gere Romulus og Remus, men græ-
kernes opfattelse af dem som Castor 
og Pollux er nu den gængse. Dette 
tvillingepar var af samme kuld, men 
havde forskellige fædre. Deres mor 
Leda var dronning af Sparta, og hun 
havde parret sig med Zeus i skikkelse 
af en svane. De to tvillingesønner blev 
udklækket af et æg, hun fødte. Hen-
des mand var far til den dødelige Ca-
stor, mens Zeus var far til den udøde-
lige Pollux. Castor blev dræbt i kamp, 
men Pollux ville ikke være udødelig, 
med mindre han kunne dele sin udø-
delighed med Castor. Zeus gav dem 
så lov til at dele dagene, så de skifte-
vis var i gudernes rige og i dødsriget. 
Samtidig mindes de med en plads på 
himmelen. Guderne har lagt navne til 
planeterne, mens stjernebillederne for 
det meste er opkaldt efter dødelige, 
der på den måde får et evigt minde. 
Svanen, der gav Zeus en jordisk skik-
kelse, har også fået en plads på him-
melen. Den er et af de mest karakteri-
stiske stjernebilleder på sommerhim-
melen.
Astronomisk set er Castor mest in-
teressant, da den er en seksdobbelt 
stjerne. Den består af tre par dobbelt-
stjerne, som hænger sammen. Derved 
bekræftes Tvillingernes evige dob-
belthed. Endvidere findes nogle åbne 
stjernehobe og en planetarisk tåge 
i Tvillingerne. Den er en tåge af gas 
efter en stjerneeksplosion. Det kaldes 
en planetarisk tåge, da den minder 

om en skive, som kan forveksles med 
en planet.

krebsen
Det næste stjernebilleder på Dyre-
kredsen er Krebsen. Helten Herakles 
var absolut ikke gudernes yndling, så 
en krebs, der bed ham i foden under 
kampen med den tolvhovede Hydra, 
fik som tak en plads på himlen. I gam-
le dag befandt solen sig i Krebsen ved 
sommersolhverv. Derfor hedder det 
stadig Krebsens vendekreds. Krebsen 
udmærker sig i astronomisk henseen-
de ved flotte åbne stjernehobe.

løven
Til gengæld er det næste stjernebil-
lede på Dyrekredsen, Løven, et af de 
mest markante overhovedet. Har man 
først lært det at kende, vil man altid 
kunne genkende det. Den første del 
ligner et omvendt spørgsmålstegn 

og udgør forkroppen på en hvilende 
løve. Den meget klare stjerne på for-
kroppen er Regulus. Stjernebilledet er 
altid blevet forbundet med en løve el-
ler sfinx. Gamma er en dobbeltstjerne, 
og stjernebilledet indeholder også et 
par variable stjerner, hvis lysstyrke 
varierer i faste intervaller.

Capella 
astronomiklub

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

et kort referat af Mødet I hoMstrup

orIenterende beboerMøde oM tv-kanaler

På efterårets beboermøder lød der 
voldsomme protester mod Stofas pri-
ser for Udbuddet af TV-kanaler, og 
der var i det mindste krav om en bil-
ligere pakke eller måske endda opsi-
gelse af abonnementet.
I Holmstrup er der nu blevet afholdt et 
orienterende beboermøde med Stofa 
om TV-kanaler. Fremmødet var stort, 
så selskabslokalet var fyldt, men de 
fleste forsvandt efter pausen. På mø-
det fremstillede Stofa sagen, som om 
de hele tiden havde haft initiativet, 
men bag ved ligger hårde forhandlin-
ger, og på mødet forekom beske kom-
mentarer til Stofa. Allerede i sidste 

nummer redegjorde Herman Nielsen 
for de faktiske forhold: Det viser sig, 
at Stofa siden 2006 ifølge Radio- og 
fjernsynsloven har været forpligtet 
til at levere en basispakke til rimelige 
penge.
På mødet blev det forklaret, at der nu 
kan leveres mere end en standard-
pakke pr. lejlighed, og udbyderne har 
pligt til at tilbyde valgfrihed, hvis det 
er teknisk muligt. Basispakken vil for 
fremtiden blive betalt over huslejen, 
men derudover vil der kunne købes 
supplerende pakker, og der kommer 
prisstigninger på de større pakker. 
Om ikke andet så udløser nye pro-

grammer prisstigninger. Fladskærme 
har udløst store tekniske ændringer. 
Fra og med 2009 bliver digitalbox 
nødvendig for at modtage TV måske 
bortset fra de steder, hvor der i forve-
jen er kabelanlæg. 
Der er således tale om en teknisk re-
volution, som der kun blev løftet en 
lille del af sløret fra på mødet.  

I kan Møde MIG I 5 Måneder

af Line Bangsgaard Thomsen
fotos af Ulrik Ricco Hansen

socIalrådGIverpraktIkant I beboerrådGIvnInGen

Pr. 6. februar 2008 er jeg startet som 
praktikant i beboerrådgivningen på 
Gudrunsvej, hvor jeg skal være de 
næste 5 måneder. Jeg er en pige på 29 
år, som læser på 4. semester på social-
rådgiveruddannelsen på VIA Univer-
sity College her i Århus. Jeg er oprin-
delig uddannet som salgsassistent og 
har arbejdet med dette i en årrække. 
Desuden har jeg arbejdet og rejst i 
Australien. Min fritid bruger jeg bl.a. 
på at spille alt-horn i FDF Århus Mu-
sikkreds Brass Band og FDF National 
Brass band. 
I begyndelsen af praktikken følger jeg 
Jens Høgh og Abelone Asingh, men 
efterhånden kommer jeg selv til at 
rådgive, men selvfølgelig med hjælp 
og vejledning fra dem. Jeg glæder 
mig meget til at møde jer alle sammen 
og til at komme i gang med at bruge 
noget af det, jeg har lært på studiet. 

Desuden bliver det spæn-
dende at skulle arbejde i 
dette multikulturelle miljø, 
og jeg håber at få en god 
indsigt i området og bebo-
erne.
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Samvirket i Gellerup og Toveshøj står 
bag en stor kampagne, der har fået 
overskriften ”Godt børne- og ung-
domsliv i Gellerup og Toveshøj”.

Kampagnen, som skal være med til at 
gøre Gellerups børn og unge glade og 
stolte af deres område, kommer til at 
løbe hen over foråret. Det lægges ud 
med en plakatkampagne med slagord 
og logo, som skal skabe opmærksom 
og være med til at fortælle beboerne, 
hvad der er på dagsordenen.

I ugen op til påske bliver der arrange-
ret en foto-safari på Gellerup Biblio-
tek. Her skal børnene med kameraer 
selv ud og illustrerer det gode børne- 
og ungdomsliv, hvor de bor. 

Og i løbet af ugen efter påskeferien vil 
alle beboere opleve, at der bliver rin-
get på døren. Det er aktive i Samvir-
ket, som deler pjecer ud, hvor beboere 
og forældre opfordres til at være med 
til at skabe et godt børne- og ungeliv i 
Gellerup og Toveshøj.

borgermøde med fokus på børn 
og unge

Alle beboerne vil i forbindelse med 
dørklokke-ringningen blive inviteret 
til at deltage i et  borgermøde, der hol-
des lørdag den 29. marts i GLOBUS1. 
Også her er temaet ”Godt børne- og 
ungdomsliv”, og det vil blive en pro-
cesdag, hvor hele området involveres 
i at tænke tanker om temaet. Borgme-
ster Nicolai Wammen har sagt ja til at 
komme og deltage i mødet. Og i løbet 
af dagen vil deltagerne i borgermøde 
blive præsenteret få en ny idé om en 
legepatrulje, som skal skabe mere leg 
og aktivitet nede mellem blokkene i 
de to boligafdelinger. 

blok party i sommeren 2008

”Godt børne- og ungdomsliv”-kam-
pagnen lægger op til at slutte inden 
sommerferien med en kæmpe som-
merfest à la sidste sommers musik-
festival. Det er planen, at de unge i 
området i høj grad selv skal være med 
til at lave en stor del af arbejdet om-
kring musikarrangementet, som også 
skal være med til at vise hele byen, at 
børne- og ungdomslivet i Gellerup er 
godt på vej

Godt børne- oG unGdoMslIv 
I Gellerup oG toveshøj

af Helle Hansen

stor kaMpaGne skal sætte fokus på børn oG unGe. 
alle beboere InvIteres tIl borGerMøde I Globus1

Borgermøde i gLoBUS1

godt børne- og ungdomsliv 
i gellerup og Toveshøj

Lørdag den 29. marts kl. 11-16

alle borgere – unge og gamle – i 
Gellerup og Toveshøj er velkom-
men til at være med til at dis-
kutere og komme med ideer til, 
hvordan vi sammen kan skabe 
det bedste børne- og ungdomsliv 
for alle området børn.

Borgmester Nicolai Wammen 
kommer og giver sit bud på et 
godt børne- og ungdomsliv. Og 
vi vil også meget gerne høre dine 
tanker og idéer.

Der vil være nogen, som leger 
med dine små børn, mens du 
er til møde – så ta’ hele familien 
med.

På gensyn i GLOBUS1
Samvirket i Gellerup og Toveshøj

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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Der var stor tilslutning til det første 
årsmøde i det nye samarbejdsforum 
”Samvirket i Gellerup og Toveshøj”. 
Årsmødet blev holdt i Livsværkste-
derne tirsdag den 19. februar og over 
50 interesserede, som repræsenterede 

offentlige institutioner, frivillige for-
eninger, boligforening, kirke, moske 
og politiet, mødte op for at deltage i 
arrangementet.

politisk ros og tak

På grund af urolighederne med man-
ge ildebrande blev mødet indledt med 
en lille status på situationen af social-
centerchef Gitte Krogh og Jens Esper-
sen, leder af Lokalpolitiet i Gellerup. 
Fra begge lød stor ros til områdets 

måde at tackle problemerne på. Og 
både borgmester Nicolai Wammen og 
rådmand Gert Bjerregaard dukkede 
op til mødet. De benyttede begge lej-
ligheden til at takke og rose alle aktive 
i Gellerupområdet for den store ind-

sats, som alle har været med til at yde 
i den seneste tid med al balladen.

årsberetning

Udover en beretning fra styregruppen 
over det første års arbejde i Samvir-
ket, så blev forsamlingen også præ-
senteret for den nye kampagne ”Godt 
børne- og ungdomsliv”, som om kort 
tid løber af stablen blandt andet med 
et stort borgermøde i GLOBUS1 lør-
dag den 29. marts.

Og så deltog alle de fremmødte meget 
aktivt i debatten om, hvordan Samvir-
ket i fremtiden skal være med til at få 
Gellerupområdet til at arbejde bedre 
sammen. 

Samvirket vil fremover udsende ny-
hedsbrev - ønsker du at modtage et 
nyhedsbrev, så skrive det til Samvir-
kets sekretariat hhn@fa.aarhus.dk el-
ler ringe 2920 8978

saMvIrket I Gellerup oG toveshøj Godt på vej

af Helle Hansen

flot tIlslutnInG tIl årsMødet I det nye lokale saMarbejdsforuM
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børnene hyGGede sIG rIGtIG Godt I deres vInterferIe Med spændende aktIvIteter

tekst og foto af Helle Hansen

tusInde af børn på fed ferIe I Globus1 

I vinterferien summede GLOBUS1 af liv 
og glæde, da skoleskemaet i en hel uge 
blev byttet ud med Fed Ferie-aktivite-
ter, som både bød på skattejagt, bord-
tennis, kidsvolley, svømning, fod bold 
og massevis af andre sjove ting. Nogle 
dage var der over 400 børn igennem 
idrætsanlægget i løbet af en dag, og det 
var børn både fra Gellerupområdet og 
resten af byen. 
Selv om Gellerupområdet uden for i 
nogle af feriens dage var ramt af uro-
ligheder, så nåede balladen aldrig ned 
til GLOBUS1, hvor børnene havde 
nogle herlige dage med masser af grin 
og sjov. 

Fredag sluttede de fede ferie-legedage 
af med en spændende skattejagt, hvor 
børnene både blev udstyret med skat-
tekort og røde pirattørklæde, inden 

de begav sig rundt til de mange sjove 
poster.  
Over 150 frivillige unge og voksne fra 
lokalområdet var med til at sikre, at 
børnene oplevede en fed ferie i Gel-
lerup. 
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Medieomtalen af Gellerup park en i 
forbindelse med u ro lig hederne i vin-
terferien mind er meget om eventyret 
om fjeren, der blev til fem høns. Hi-
storierne om afbrændinger, stenkaste-
ri og masseuroligheder i Gelleruppar-
ken løb i over en uge konstant over 
skærmen på både TV2News, TV2 og 
DR.
Men da afdelingsbestyrelsen i ugen 
efter urolighederne fik op gjort, hvad 
der var sket af øde læggelse, lød opgø-
relsen på: To brændte aviscontainerne 
og to brændte papirkurve. Et faktum, 
der betyder, at urolighederne, der pri-
mært fandt sted omkring Bazar Vest, 
heldigvis ikke kommer til at belaste 
huslejerne i Gellerup.

beboerbrev 1
En fælles indsats på tværs af lokalpo-
liti, kommune og frivillige foreninger 
fra området var hurtig med til at få 
ro på Gellerup næsten fra den første 
dag, hvor anholdelsen af de to for-
modede mordplanlæggere fandt sted.  
På vegne af alle samarbejdspartnere 
skrev afdelingsbestyrelser ne for Tove-
shøj og Gellerup op til week enden et 
brev, som blev delt ud til alle beboere 
i de to afdelinger. I brevet lød en op-
fordring til alle forældre om at holde 
deres børn hjemme om aftenen, og til 

at hjælpe med at fortælle politiet, hvis 
man havde set noget. Og i de lokale 
moskeer bakkede i mam erne op om 
budskabet i deres fredagsbøn.

borgmester på gaden
Efter et par aftener med kun politi 
på gaderne, trak de opsøgende med-
arbejdere og frivillige ud for at gå op-
syn om aftenen og blandt andet sende 
små børn hjem i seng. Og her fik de en 
aften følgeskab af borgmester Nicolai 
Wammen, som kom ud for at støtte 
deres indsats. Hen over weekenden 
var der kun ganske få forsøg på ilds-
ansættelser, som hurtigt blev slukket, 
og ugen efter holdt urolighederne helt 
op, og der var igen stille i Gel lerup 
om aftenerne. Alligevel fortsatte Gel-
lerup med at blive nævnt i medierne 
– og på TV2 Østjyllands hjemmeside 
stod i flere dage, ”at Gellerupparken 
har været hjemsted for nogle af de 
værste uroligheder i Østjylland no-
gensinde”.

ros til lokalområdet
I ugen efter urolighederne be gyndte, 
lød der fra alle sider står ros til de fri-
villige i Gellerup, som havde stillet 
op og været med til at gå opsyn, ikke 
mindst de frivillige fra fodboldklub-

ben ACFC, bokseklubben BBK og Un-
ge4Unge. 
Pressen fortsatte dog med at binde 
Gellerup sammen med de mange il-
debrande, som efterhånden havde 
spredt sig over hele landet. Og på TV2 
Østjylland blev det fortalt, ”at urolig-
hederne i Gellerup ville komme til at 
koste millioner af kroner”. Blandt an-
det blev en brændt vuggestuen i Tilst 
kædet sammen med Gellerup.

beboerbrev 2
Afdelingsbestyrelsen i Gelleruppar-
ken besluttede, at den ville udsende 
et nyt beboerbrev, hvori beboerne blev 
orienteret om, at det ikke var sandt, at 
der var store regninger på vej til hus-
lejen. Og beboerne fik samtidig en 
stor tak for deres indsats for at holde 
børn indendøre.
Afdelingsbestyrelsen har desuden 
bedt TV2 Østjylland om et genmæle 
for at rette op den misinformation, 
som alle de østjyske seere havde fået 
om Gellerup gennem tv-stationens 
nyhedsudsendelser. 

fakta oG løGne oM Gellerup
urolIGhederne I forbIndelse Med anholdelsen af to tunesIske Mænd oG 

GenoptryknInGen af MohaMMed-teGnInGerne fIk atter Gellerup I MedIernes søGelys

af Helle Hansen
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ordInære afdelInGsMøder I foråret 2008

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, 
der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

foreløbIG daGsorden 
Valg af dirigent1. 
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen2. 
Afdelingens årsregnskab for 20073. 

4. Evt. forslag
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

Afdeling VII/XV, 
Hasselhøj/Hasselengen: torsdag den 10. april 2008 kl. 19.00  i afdelingernes fælleshus, Hasselhøj 203
Afdeling XXII, Sonnesgården: onsdag den 9. april 2008 kl. 19.00  i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

foreløbIG daGsorden for de afdelInGer, der oGså har valG tIl afdelInGsbestyrelsen 
M.fl. oM foråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2007
4. Evt. forslag
5. Valg:

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleantera. 
Repræsentant til FAS (i afdelinger med lige numre)b. 
Repræsentant + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med lige numre)c. 
Evt. andetd. 

6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
    
Afdeling V, Toveshøj:  Torsdag den 10. april 2008 kl. 19.00  i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
Afdeling VI, Holmstrup: Mandag den 7. april 2008 kl. 19.00  i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

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

Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelserne
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En gruppe piger øver skal op til ek-
samen i Drama, og derfor øver de 
på Ludvig Holbergs: ”Pernilles korte 
Frøkenstand”. Mellem prøverne på 
stykkets scener kommer samtalen ind 
på pigernes egne valg for fremtiden; 
uddannelse og ægteskab.
De vil alle sammen have en uddan-
nelse, men nogle har mere faste planer 
end andre. Assia har planlagt sin ud-
dannelse over de næste ti år, hun skal 
studere bioteknologi, og der er i hvert 
fald ikke tid til mand og børn. Farah 
vil være fotograf og kæmpe mod 
kvindeundertrykkelse i Teheran. Bibi 
vil gerne være sygeplejerske, fordi 
det er en uddannelse, der kan bruges 
overalt, og måske kan man så blive 
gift med en læge. Ekin vil være lærer 
og undervise voksne analfabeter. Dina 
synes, at det kunne være så romantisk 
at have sit eget rejsebureau. Danske 
Cille ved ikke helt, hvad hun vil, for 

der er så mange muligheder, og Gül 
vil studere til at være et frit menneske, 
men ved ikke lige hvad uddannelsen 
hedder. Men hvad vil Zeynep – og 
hvorfor kommer hun ikke?
NEXT STEP tager fat på problematik-
ker og kulturforskelle omkring det 
mere voksne pigeliv. Vi ved f.eks. at 
mange piger med anden etnisk bag-
grund end dansk tager en uddannel-
se, men flere af dem kommer aldrig 
ud på arbejdsmarkedet. Hvorfor? Lig-
ger der noget kulturelt i det eller vil 
det danske arbejdsmarked ikke have 
dem? I hvilken alder bliver man gift 
og hvem bestemmer? Kan man gifte 
sig udenfor sin etniske gruppe? 
 
Tingene er aldrig sort/hvide, og må-
ske ligner vi hinanden mere end vi 
tror, selv om vi alle sammen er unikke 
individer

Forestillingen tager en lille time uden 
pause.
På hverdage er der debat efter fore-
stillingen.

spilledage:
Lørdag d. 8/3 kl. 16
Tirsdag d. 11/3 kl. 19
Onsdag d. 12/3 kl. 19
Torsdag d. 13/3 kl. 19  
Tirsdag d. 25/3 kl. 19
Onsdag d. 26/3 kl. 19
Torsdag d. 27/3 kl. 19
Tirsdag d. 1/4 kl. 19
Onsdag d. 2/4 kl. 19
Torsdag d. 3/4kl. 19
Tirsdag d. 8/4 kl. 19
Onsdag d. 9/4 kl. 19
Torsdag d. 10/4 kl. 19 
Lørdag d. 12/4 kl. 16

Billetpris: 40 kr. 
Billetbestilling: 86 25 03 66
Hverdage 12 – 16, 
samt 2 timer før forestillingerne.

Ønsker du at benytte dig af tilbuddet om 
billet til halv pris, skal du bare tage dette 
nummer af Skræppebladet med, når du 
køber din billet.

Gellerupscenen
Gudrunsvej 80, 8220 Brabrand
www.gellerupscenen.dk

Forestillingen er støttet af: 
Vilhelm Kiers Fond, TrygFonden, 
Arbejdernes Landsbank

taG skræppebladet Med tIl Gellerupscenen
oG få bIlletter tIl halv prIs!

neXt step
pIGernes freMtId! pIGernes valG?
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retfærdIG stofanet... 
endelIG!

Lige siden jeg flyttede ind i en lejlig-
hed i Brabrand Boligforening i aug. 
1999, har jeg mindst én gang om året, 
spurgt om det da ikke var muligt at 
få den lille Stofanet-pakke, i stedet for 
den store? 

Hver gang er jeg blevet afvist med 
beskeden om det kunne ikke lade sig 
gøre... vi skulle alle påtvinges den 
store, uanset om man kun så 2-3 for-
skellige kanaler.

Det månedlige bidrag til Stofanet bare 
steg & steg, og ved juletid foreslog jeg 
faktisk min datter at vi skulle skille 
os helt af med TV’et pga. de stigende 
udgifter! I 2008 ville bidraget være 
2.839,08 kr. + licensen til over 2.000,- 
kr./år... en dyr fornøjelse for at blive 
underholdt el. holde sig orienteret.

Så glæden var stor da den gode ny-
hed kom ind af døren i starten af det 
nye år: Nu kan det godt lade sig gøre 
at vælge mellem den store & den lille 
TV-pakke! Hurra! De mange sparede 
kroner kan så bruges på de stigende 
madpriser i stedet for... eller bare blæ-

se på det, og tage en tur sydpå! Tak 
til dem som kæmpede for denne æn-
dring :o)

Venlig hilsen
Inger Viborg Grarup

Hasselengen

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 møb-
ler, 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
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opkrævnInGer koMMer freMover først d. 1 I Måneden

af Administrationen

opkrævnInG af husleje

På grund af udefrakommende om-
stændigheder skal Brabrand Bolig-
forening gøre opmærksom på, at hus-
lejeopkrævningen fremover først vil 
være beboerne i hænde omkring den 
1. i måneden.

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

InGelIse på drIften ønskes tIl lykke Med jubIlæet

af Marianne Stenberg

25-årsjubIlæuM

Den 22. februar fejrer Ingelise Thomsen 
25-årsjubilæum som kontorassistent i 
Brabrand Boligforening. I alle 25 år har 
hun arbejdet på Driftskontoret, der 
servicerer beboerne i de 2400 boliger 
i Gellerupparken og på Toveshøj. 
Med det antal beboere, der hver dag 
kontakter Driftskontoret, er der ingen 
tvivl om, at det er et af de vigtigste 
knudepunkter i Gellerupparken og 
Toveshøj. Det er her beboerne ringer 
til, hvis vaskemaskinen er gået i 
stykker. 
Ingelise Thomsen er næsten lige så 
gammel i jobbet som Gellerupparken 
og Toveshøj. De første beboere flyttede 
ind i de to afdelinger i 1972. I 1983 

kom Ingelise til som kontorassistent. 
Hun beskriver sig selv og kollegaen 
Helle som en slags ”førstehjælpere” 
– det første sted man ringer til, hvis 
man skal have fat på boligforeningen. 
Kollegaerne – varmemestre, gård-
mænd og trappedamer på Drifts-
kontoret – giver hende disse ord med 
på vejen: Kvik, spilder ikke tiden, 
skarp, bestemt og stædig – men på en 
positiv måde – en god arbejdskollega 
og altid hjælpsom.
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oM hvordan selvMål kan opfattes soM sejr I en koMplIceret verden

det korte af det lanGe…

af Herman Nielsen 
bestyrelsesmedlem i Brabrand Boligforening

I nogle år har der været en hel del po-
styr i den almene sektor, fordi de po-
litikere, der ønsker markedets overtag-
else af den sociale politik, har taget 
penge i Landsbyggefonden til betal-
ing af den statslige andel af det om-
siggribende plejehjemsbyggeri. Når 
plejehjem bygges som almene boliger, 
er Landsbyggefondens formål i den 
forbindelse opfyldt, fordi sektorens 
egenfinansiering således øges! Nok 
om den sag.

næste runde  
Det BL-støttede råberi om, at ”de 
stjæler vores penge”, er nu afløst af, 
at vi med fryd selv misbruger dem. 
I de fem år 2006 – 10 bruges der 2,2 
mia. kr. fra Landsbyggefonden til en 
såkaldt ”social og forebyggende ind-
sats i udsatte boligområder”. Indtil 
2020 er Landsbyggefonden dermed 
tom, og endnu længere kan det blive, 
hvis regeringen inden da igen bruger 
midler fra fonden – og hvorfor skulle 
den ikke det? Pengene kommer jo da 
ind, så fonden har fået lov til at låne 
på markedet…

For et par år siden lavede Landsbyg-
gefondens bestyrelse et overslag over 
de penge, som den almene sektor 
skulle bruge for i de kommende tiår 
at holde vores boliger nogenlunde 
sammenlignelige med landets andre 
boliger. I meget runde tal var der tale 
om 100–50 mia. kr. Set ud fra en byg-
ningsmæssig vedligeholdelse, reno-
vering og fornyelse, som vi selv skal 
betale samtidig med, at vores bolig-
lån ikke stopper (som andre lån!), er 
sektoren fremtid lagt på skinner. De 
kloge politikere, som vil af med sek-
toren, sørger for, at den bliver så mi-
serabel, at de, der overhovedet kan, 
forlader sektoren. Hvorfor tage penge 
fra Landsbyggefonden og blive upo-
pulær, når sektorens folk i kortsigtet 
og håbløs hjælpeiver selv afstedkom-
mer sektorens afskaffelse, som jo er 

det overordnede mål for en venstreli-
beralisme i fremmarch?  

Det er idioti at opfatte det som bedre, 
at vi selv bruger pengene på oplagte 
sociale opgaver i vores sektor, end at 
regeringen øger sit budgetoverskud! 
Det er lige slemt, fordi kassen tømmes. 
Endvidere er de sociale problemer af 
mellemmenneskelig art og ikke til at 
klare med lønarbejde (for andre end 
de ansatte!).

opgaverne i sektoren
Det vanskelige i dette punkt består 
i, at så få beboere udtaler sig om og 
deltager omfattende i sektorens og 
dermed egen fremtid. De, der tegner 
billedet, er næsten udelukkende højt 
betalte ansatte, som bor og lever an-
dre steder. Et flagrende liv på fem 
gange snitindtægten i boligforenin-
gen er vel stilen, og den er ganske 
uholdbar – umiddelbart for sektoren 
og dens beboere og middelbart for de 
ansatte selv.

Et halvt århundredes voldsomt øgede 
energi- og andet ressourceforbrug 
samt en fordobling af jorden befolk-
ning medfører nu omfattende livsstils-
sygdomme hos os rige, berettigede 
ønsker om delagtighed i velstanden 
hos de fattige masser (1½ mia. men-
nesker lever for 1 dollar om dagen og 
1½ mia. for 2!) samt et uoverskueligt 
væld af miljøproblemer, som tilbage-
koblende ramler ind over alle, fordi 
projekt bæredygtig udvikling kun 
blev underskrevet som dokument i 
1992 af over 150 statsledere på mil-
jøtopmødet i Rio (”sidste chance for 
kloden”) men aldrig fulgt op i virke-
ligheden.

Det er vores opgave at tematisere al-
ment i samfundet, i hvilken impone-
rende udstrækning netop vores sek-
tor egner sig til at (prøve at) tage hånd 
om de fælles udfordringer, som det 
aktuelle og fremtidige liv på et mere 
roligt og energi- og ressourcemæssigt 
simplere niveau kan og skal udformes 
på.
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af Peter Kjellerup Hansen

betraGtnInGer fra en ryGer

ryGestop

Hvad kan være mere livskvalitet end 
et socialt samvær i gode venners lag. 
Hvad enten det er ude i byen på bo-
dega f.eks. eller inden for hjemmets 
fire vægge, så er fællesnævneren hyg-
ge med livlig diskussion. Til optimal 
hygge finder mange også det er oplagt 
at nyde en cigarets eller en god cigars, 
ja sågar en god pibetobaks dulmende 
røgslør. Det stimulerer velværet, me-
ner de, som er tobaksnydere. Mens 
andre tager afstand fra mindste an-
tydning af røg. Disse sidstnævnte er 
med årsager som luftsvejsproblemer, 
allergi og motivationer for forskellige 
kræftsygdomme med frygt for tidlig 
og smertefuld død nu under loves  og 
bekendtgørelsers beskyttelse ved at 
sejre over den frygt, som rygerne så 
formasteligt påfører dem.

Men disse regler eller love er ikke 
henvendt på totalt rygeforbud mod 
de stadig mange, som gerne vedstår, 
at de er tobaksnydere, men er formu-
leret til værn for de mennesker, som 
af helbreds-eller etiske årsager ikke 
ønsker at lide som “passive” rygere - 
Lov nr. 512 af 6. juni 2007 “Om røgfri 
miljø” _ og derfor fri for symptomer 
på bronchitis, øjenkatar, nysen og op-
start til influenza. Et regulært rygefor-
bud og dermed totalt rygestop er der 
ingen tale om. Den skatteindtægt fra 
de danske tobakskompagnier på år-
ligt 7,5 milliarder kr. plus 25% moms, 
vil ingen af de lovbefalende nemlig 
have, skal mangle i Statskassen. I ste-
det råber disse hellere op som sande 
“sundhedsapostle” om, hvor sund-
hedsskadeligt rygning er, alene for at 
beskytte de få mod passiv rygning, 
hvor det i et socialt samvær skulle 
være muligt at bruge talesproget med  
hensynstagen  til de, som ikke ønsker 
“at være i røget selskab”.

Ikke desto mindre er Brabrand Bolig-
forening hoppet med på den mode, 
som  politikerne har lagt ud med ved 

Lov nr. 512, og som er en afsmitning 
af det gængse rygeforbud, som USA 
og efterhånden store dele af Europa, 
hvor man snart ikke på ryge på åben 
privat grund, appellerer til forståelse 
for. Med den sidste nye - og åbenbart 
skærpede - rygelov af 15. august 2007, 
hvori det fremgår, at det nu er forbudt 
at ryge på arbejdspladser, skoler, insti-
tutioner, serveringssteder af bestemt 

arealstørrelse og indendørs offentlige 
steder, har Brabrand Boligforening nu 
tilført “sangkoret” sin egen strofe. Nu 
er det blevet forbudt at ryge i de en-
kelte afdelingers opgange, elevatorer, 
kælderområder og vaskerier. Tilkalder 
man hjælp fra en medarbejder til et ar-
bejde i lejligheden, må man ikke ryge, 
mens medarbejderen er på “job”. Gør 
man det alligevel, forlader medarbej-
deren omgående lejligheden, dog ef-
ter forudgående henstilling. Mon ikke 
dette skarpe tiltag skulle være forelagt 
det samlede repræsentantskab forin-
den, frem for efter Boligselskabernes 
Landsforenings fortolkning af lov nr. 
512?

Har man et ærinde på “Gården”, Bra-
brand Boligforenings administrati-
onsbygning, skal man første skridte 
en parkeringsplads af, optaget af ad-
ministrationspersonalets biler – svært 

at øjne en ledig plads, og tilfældigt løb 
jeg ind i en, som netop lige der steg 
ud af sin bil. Jeg spurgte vedkom-
mende, om rygeforbuddet, og om 
vedkommende vidste, at netop den 
bil, hun kørte i var medskyldig i at 
3000 mennesker årligt dør, netop på 
grund af bilgas, forholdsmæssigt til at 
knapt 2000 dør af passiv rygning, og 
i de fleste tilfælde med forudgående 

årsag. Det anede vedkommende intet 
om, men svarede, at hun var afhæn-
gig af bilen, da hun boede 20 km væk. 
“Ingen problem”, sagde jeg: “Køb en 
cykel og brug den. Den giver ikke 
hjerte-karsygdomme og overvægts-
problemer, men styrker livskvalite-
ten”. Selv har jeg ganske vist ingen 
cykel, og slet ingen bil. Men jeg ple-
jer jævnligt at løbe om kap med de 
offentlige transportmidler, når jeg er 
sent på den; for de skal jo køre som 
service for borgerne, og sidst jeg var 
til fysisk check hos min læge - I de-
cember 2007 - fik jeg den melding, at 
mit hjerte og mine lunger fungerede 
som hos en på 25 år, og det efter jeg 
kunne melde, at jeg havde været pibe-
ryger i 46 år. Så hvad er det for et bud-
skab “sundhedsapostlene” så gerne 
vil have os rygere til at forstå. Kan I 
forstå det?     
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hyGGelIG daG for alle

1 - Hans Broges Parken

af Inger Bloch 
foto af Asger Frederiksen

fastelavnsfest I afdelInG 1

Søndag d. 3. februar holdt ca. 42 børn 
og 50 voksne fastelavn med tønde-
slagning i garagegården.
Der var 4 tønder, og de, der slog det 
næstsidste slag, før tønden – eller re-
sterne af den – faldt ned, blev katte-
dronning, og det sidste og afgørende 
slag udløste titlen: Kattekonge.
Vindere i de forskellige kategorier 
blev:

Kattekonge  /   Kattedronning

0 – 5 år  
Birk Haugaard  /   Sebastian Ceran

6 – 14 år  
Michelle Larsen   /   Sandra Larsen

0 – 40 år  
Jonas Delgade  /  Torben Krusborg

40 – 100 år  
Jens Ove Poulsen / Karen Michaelsen

På billedet mangler 2 kattedronnin-
ger, Sebastian og Torben – den ene øn-
skede ikke at blive fotograferet, men 
ville hellere være hos sin bedstefar, 
og den anden skyndte sig over i var-
men i blok B, hvor der var dækket op 
i selskabslokalet, cykelkælderen og 

mødelokalet. Traditionen tro blev der 
serveret varm og kold kakao, juice, 
fastelavnsboller – samt slikposer til 
børnene og en lille en til de kolde 
voksne.
Det blev en rigtig hyggelig formid-
dag!

klubben er nedlaGt

2 - Søvangen

af afgående bestyrelse / Birthe Wisén

søvanGens pensIonIstklub

Onsdag d. 13. febr. kl 14.00 var der 
ekstraordinær generalforsamling.
Da der ikke blev valgt en bestyrelse, 
blev klubben nedlagt fra d. d.

Med venlig hilsen, den afgående be-
styrelse. refr. Birthe Wisén, afd. II.

 beboerhuset afd. II
Da pensionistklubben nu er lukket, 
vil der være mulighed for at mødes 
i “huset “ Birgittevej 1 A, hveranden 
onsdag eftermiddag fra kl. 14.00 til 
hyggeligt samvær, kaffe, et spil kort 
m.m. Første gang vil blive d. 5. marts, 

der bliver taget højde for, om den 
næste gang vil være d. 19., da det er 
dagen før påske, men vi mødes igen 
i april. Husk at se efter i Skræppebla-
det.
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fastelavn
... blev holdt hjeMMe I år

af Bestyrelsen / Birthe Wisén
foto af Birthe Wisén

Vi slog katten af tønden fastelavns-
søndag og til forskel fra de senere år 
på skolen, blev det holdt hjemme. Den 
nedlagte boldbane ved beboerhuset 
blev benyttet til tøndeslagningen. 
Der var tilmeldt 46 børn, og mange 
voksne var også mødt op. Det var en 
lidt kølig omgang, men næste punkt 
var indendørs, hvor der blev serve-
ret boller til alle. Børnene fik cacao 
og godtepose, de voksne fik kaffe el. 
the. Senere blev der uddelt præmier 
til kattekonger og -dronninger, samt 
til sød og sjov udklædning. Arran-
gementet foregik i god ro og orden, 
trods den snævre plads.

2 - Søvangen

koM tIl hyGGeaftener I Marts

af Beboerudvalget

beboerhuset I søvanGen

Til seniordans d. 6. febr, var der mødt 
8 deltagere, hvoraf Anne Lise var den 
ene. Og det var ikke let for hende at 
være instruktør og selv danse med. Vi 
lærte 2 danse, af de lettere. Jeg skulle 
hilse og sige, at det var bare sjovt. Vi 

tager det op til efteråret, hvad vi vil 
fremover.   

Marts 2008
Der er café søndag d. 16. marts kl. 
14.00, og der vil der være tilmelding 
til spisningen, torsdag d. 27. marts kl. 

18.00, hvor menuen er følgende: Fad-
koteletter i flødachampingnon og ris, 
mandelbudding m./kirsebærsauce 
og kaffe/the.
Hyggeaftenerne er onsdag d.12. og 
26. marts, hvor alle er velkomne uan-
set alder.

Christoffer, konge og Tobias, begge 6 år, så røg tønden

Dina, konge 4 år og  Anders 2 år sød og sjov udklædning, Sofie og 
Karina, begge 8 år
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af Margit Fohlmann

3 - Skovgårdsparken

ny varMeMester på vores telefonsvarer?

Det var rart at høre fra afd. 
III’s bestyrelse, at der nu bli-
ver sagt og skrevet noget an-
gående vores renovering. Om 
det så bliver højhuset først, er 
ligegyldigt. I er jo i et dilemma 
på grund af det. Havde det 
kun været selve afdelingen, 
så ville det nok have været let-
tere, tror jeg. Nå, men med en 
nyvalgt til Skræppen tror jeg, 
at Birgit vil holde os oriente-
ret. Vi vil i hvert fald gerne 
høre nærmere om, hvad I fik 
lovet til mødet den 1.2.2008 
fra Landsbyggefonden. 

Jeg læste også, at en af vores 
anonyme beboere havde for-
talt om nytårsaften. Jeg og 
andre oplevede en hensyns-
løshed til helt ud til klokken 3 
om morgenen. De brændte ti-
volis årsbudget af, smed ting 
ind i opgangene. Jeg og andre 
var bange, for det blev smidt 
ud af vinduerne. For så kunne 
man nemlig ramme nogle, og 
det var sjovt.

Hvert år fra november til ja-
nuar får de poser med fyr-
værkeri, og alderen er 6-7 år. 
De render ude til midnat, og 
vi ringer ikke til politiet. Vi 
lukker vores vinduer og håber, at intet 
brænder af. Men det er nu, som vi er i 
Irak under angreb. Så vi nøjes med at 
se billeder uden lyd i tv fra landet, når 
de viser det.

Det er, som om der er et raseri og had 
til os her i afdelingen. Med hærværk 
og ødelæggelser og sparken til alting. 
Vi kommer det aldrig til livs, fordi vi 
ikke står frem og forsvarer vores sted. 
Det er ok med regler, I sender ud, 
men de bliver rent ud sagt grinet ad. 

Det er fordi, personalet skal holde øje 
med synderne. Men det er jo håbløst 
på forhånd, for så skal de og os tage 
det ubehagelige. Nogle gange trusler 
og mere, døre lige i hovedet af folk.

Nåh, men jeg håber, at vi snart igen 
hører fra Birgit, vores nye skræppean-
svarlige fra afd. III, angående renove-
ringen m.m.

P. S. Det er Kent, der svarer på vores 
telefonsvarer, det skal vel rettes?

svar:
Tak for dit læserbrev. Det er 
altid rart med respons fra 
beboerne. Det er lidt uklart, 
om du forventer et svar på 
dit brev, men da du nævner 
mit navn et par gange, vil 
jeg ikke undlade et par kom-
mentarer.

Det forholder sig ikke så-
dan, at afdelingsbestyrelsen 
har haft møde med Lands-
byggefonden. Afdelingen 
forventer i øjeblikket svar 
fra dem, og når det indløber, 
bliver beboerne selvfølgelig 
informeret. 

Med hensyn til de proble-
mer, du beskriver, kan der 
nok ikke, som du også selv 
er inde på, forventes nogen 
væsentlig forbedring af tin-
genes tilstand, når beboerne 
ikke selv reagerer. I må altså 
klage ad de normale kana-
ler: Brabrand Boligforenings 
administration, og hvis der 
er tale om brud på lovgiv-
ningen, er det politiet, der 
skal kontaktes. 

Om Kents stemme på tele-
fonsvareren skal rettes? Jamen, jeg 
skal da gerne kontakte Lars og høre, 
om han vil lægge stemme til, eller om 
vi kan klare os med en røst fra forti-
den.

Med venlig hilsen
Birgit Fuglsang

læserbrev oG svar
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af Birgit Fuglsang

fastelavn er MIt navn ...

3 - Skovgårdsparken

Nej, boller var der ikke til Skov-
gårdsparkens og AAB’s fastelavnsfest 
den 3. februar i glashuset. Men der 
var festligt udklædte børn, tøndeslag-
ning, underholdning og – nok ikke 
uvæsentligt – kæmpestore slikposer, 
1 stk. pr. barn.

Sædvanen tro gik tøndeslagningen i 
gang på slaget ti for alle aldersgrup-
per undtagen de voksne, der først gik 
i gang, da kattekonger og –dronnin-
ger var kåret.  

Derefter var der uddeling af ca. 30 
flotte præmier og slikposer i selskabs-
lokalerne og derefter underholdning 
af en professionel ballonkunstner. 

Der var anmeldt 140 børn, men ind-
trykket var, at ikke alle var mødt 
frem.

oG børnene fIk slIkposer

af Birgit Fuglsang

afdelInG III – sIden sIdst

Bestyrelsen har  måttet sige farvel til 
Jan Viborg, der er fraflyttet afdelin-
gen, og suppleant Ruth Johansen er 
trådt ind i bestyrelsen.

Foråret er over os, og der er nu opteg-
net parkeringsbåse for at komme par-
keringer i strid med ordensreglemen-
tet til livs. Det betyder selvfølgelig, at 
DER KUN MÅ PARKERES INDEN 
FOR BÅSENE!

Afdelingsbestyrelsen har sammen 
med administrationen taget kontakt 
til et parkeringsselskab, der gerne vil 
udføre parkeringsservice i området, 
hvilket også indebærer eventuel op-
krævning af parkeringsafgifter! 

Nordsiden er gavlene på Karensvej 
bliver i øjeblikket renset for alger med 
mere. Det pynter. 

Termoruder: Har du punkterede ter-
moruder, der er uigennemsigtige, kan 
du kontakte varmemesteren, som vil 
foretage en vurdering med henblik på 
eventuel udskiftning.

Det er desværre nødvendigt at min-
de om, at katte- og hundehold ifølge 
ordensreglementet IKKE er tilladt i 
Skovgårdsparken. Når man skriver 
under på sin lejekontrakt, skriver 
man selvfølgelig også under på, at 
man vil overholde de regler, der er 
vedtaget i afdelingen. Overtrædelse 
kan betyde opsigelse af dit lejemål, 
idet afdelingen kører 0-tolerancepo-
litik! Så måske var det en god ide at 
kigge ordensreglementet igennem en 
ekstra gang. Du kan også finde det på 
nettet www.bbbo.dk. 

Husk også, at barnevogne IKKE må 
stilles i opgangene, et krav fra brand-

myndighederne. Varmemesteren kan 
eventuelt anvise dig et barnevogns-
rum, der ligger mere bekvemt for dig 
end det, der hører til din blok.

Vi får ny inspektør. Carsten Falck af-
løses af Robert Sørensen, og i løbet af 
foråret skal vores varmemester Lars 
Ravn på kursus. 

Vedrørende renoveringen havde vi 
forventet en afklaring i starten af fe-
bruar. Sagen skal af årsager, der ikke 
er kendt af os, ikke som forventet be-
handles på byrådsmødet den 20.2.

Afdelingsbestyrelsen holder sit næ-
ste møde tirsdag den 25.3. Punkt 1 
på dagsordenen er altid: Møde med 
fremmødte beboere. Er der noget, I 
vil tale med os om, så mød op. Der er 
kaffe på kanden. 

nye ansIGter oG lIdt oM verserende saGer
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4 - Gellerupparken

af Helle Hansen, formand / Torben Overgaard, direktør

InforMatIonsMøde oM freMtIdens fjernsyn oG MulIGhederne på kabel-tv

Gellerup kan vælGe nye tv-pakker

Den 1. april overgår alle beboere i 
Gellerupparken til Stofas basispakke, 
som blandt andet indeholder DR, 
DR2, TV2 samt svenske, norske og ty-
ske kanaler. Det giver en huslejened-
sættelse på ca. 175 kroner og resten af 
2008 koster antennebidraget 82 kro-
ner.
Overgangen til Basispakken betyder, 
at en masse af de dyre tv-kanaler som 
TV3, TV3+, Zulu, og TV2 NEWS for-
svinder, og det samme gør alle de så-
kaldte etniske programmer.
Men alle beboere, som ønsker at be-
holde den store tv-pakke, kan frem-
over købe den hos STOFA, som hvert 
kvartal vil opkræve et tv-gebyr for de 
mange ekstra TV-kanaler.
Så der er stadig masser af mulighed 
for at se fjernsyn, men fremover skal 
beboere, som ønsker mange kanaler, 
selv tilmelde sig hos STOFA.

Møde med stofa-repræsentant
Afdelingsbestyrelsen i Gelleruppar-
ken indkalder alle interesserede bebo-
ere til informationsmøde om de nye 
kanalpakker. 
På mødet vil der deltage en repræsen-
tant fra Stofa, der kan fortælle, at det 
snart muligt at vælge mellem flere for-
skellige pakker – for eksempel sport, 
familie og nyhederpakker. Og hen 
over sommeren vil der også komme 

tilbud om pakker, hvor beboerne kan 
vælge mellem etniske kanaler.

Mødet om de nye tv-kanaler holdes 
tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19.00 
i Skovgårdsparkens Selskabslokale på 
Ingasvej.

Pr. 1. april 2008 vil alle husstande i 
Gellerupparken modtage basispak-
ken, og for det skal der betales 82,41 
kroner 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
I alt   kr. 82,41

Dette betyder, at betalingen for basis-
pakken pr. 1. januar 2009 vil falde til 
kr. 51,00 pr. måned.

basispakken indeholder:
DR1 – DR2 – TV2 – TVAarhus – Skan-
dinavia – SVT1 – SVT2 – TV Sverige 
– NRK1 – TV2 Norge – ARD – ZDF 
– NDR – RTL – prøvekanalen

storpakken indeholder:
Rai Uno – CNN – MBC – Cartoon 
Network – TMC – MTV – Eurosport 
– CNBC – National Geographic – TV2 

News – TV2 Zulu – TV2 Charlie 
– Animal Planet – TVE International 
– TV2 Sport – Kanal 5 DK – TV3+ - 
TV5 Monde – TV2 Film – BBC Prime 
– BBC World – Kanal 4 – Show TV 
– ATV Türkiye – VH1 – ESC1 – TV3 
– Discovery – DK4 – Disney Channel 
– Hallmark - Nickelodeon

Husk også at kigge ind på

www.gellerupparken.dk
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4 - Gellerupparken

af Helle Hansen

undersøGelse af behovet for forenInGslokaler I Gellerup oG toveshøj

aktIvIteter freM I lyset

I dag er mørke og kedelige kælderlo-
kalerne under boligblokkene i Gelle-
rup og på Toveshøj nærmest de eneste 
tilbud til de mange aktiviteter og for-
eninger, som findes i området. Men i 
forbindelse med helhedsplanen og 
lukningen af Nordgårdskolen åbner 
der sig måske en mulighed for at få 
aktiviteterne op over jorden op i lyset 
- i første omgang på skolen – men på 
længere sigt er der også tanker om 
et nyt foreningernes hus midt i Gel-
lerup.

spørger foreninger
I forbindelse med helhedsplanen for 
Gellerup og Toveshøj har Brabrand 
Boligforenings ad hoc-udvalg sat sig 
for at finde ud af, hvor stort behovet 
for foreningslokaler er i Gellerupom-
rådet.

Ad hoc-udvalget er derfor i gang med 
at tage kontakt til alle kulturelle for-
eninger og idrætsforeninger, der ud-
springer fra Gellerup og Toveshøj.
I første omgang vil der blive sendt 
brev rundt til alle de foreninger, som 
allerede i dag har aktiviteter i kælder-
rum i Gellerup og på Toveshøj, men 
også andre foreninger vil blive spurgt 
om deres ønsker til lokaler, hvor for-
eninger kan gennemføre deres aktivi-
teter.
Foreningerne vil blive bedt om at op-
lyse medlemstal, samt hvilken form 
for aktiviteter, der er brug for, kan 
finde sted i lokalet. Samtidig skal for-
eningerne oplyse, hvor ofte de forven-
ter at benytte et eventuelt foreningslo-
kale og endelig skal de fortæller, om 
foreningen er indstillet på at betale 
husleje for at bruge et lokale. 

Der holdes et møde onsdag den 12. 
marts kl. 16.30 i beboerhuset Ygg-
drasil. Hertil inviteres foreninger, der 
er interesseret i at høre nærmere om 
muligheden for at få nye foreningslo-
kaler. 

12 - Odinsgård

af Lene Olm

aktIvIteter I odInsGård

banko
Det meget hyggeligt, og klubben vok-
ser støt. Det er den 2. onsdag i hver 
måned, næste gang er 12. marts kl. 
18.30. Dernæst 9. april, 7. maj, 11. juni 
alle dage åbnes dørene kl. 18.30
 
Der er nu mulighed for at tilmelde sig 
to nye aktiviter i Odinsgården.
 
fitness hos sanne alsholm siers-
bæk  i valhalla
Træning af hele kroppen ved hjælp af 
stepbænke, håndvægte og elastikker.

 Mandage fra kl. 18.30 - 19.30 eller
Onsdage fra kl. 14 -15

Tilmelding kan ske til sanne Siersbæk 
på telefon. 2825 3987 eller på mail:
mlohsla@hotmail.com

 kreativt værksted ved Malene 
ostenfeld og charlotte Gabriel
Værkstedet er så småt ved at gå i gang, 
og er du interesseret i at høre nærme-
re om design af tøj og sy din nye gar-
derobe, eller er du til andre kreative 
projekter, så er du meget velkommen 

til at henvende dig enten til Malene 
på telefon:  4034 2054 eller Charlotte 
på.4162 4787
 

banko oG to nye aktIvIteter I afdelInGen
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Med rIGtIG God steMInG

23 - Skovhøj

tekst og foto af Hans Nikolajsen

fastelavnsfest I afd. 23 skovhøj

Søndag den 3 februar var der faste-
lavnsfest i vores fælleshus (skovhyt-
ten) i afdeling 23. Det er et rekordstort 
fremmøde. Der er tilmeldt 56 perso-
ner, en stor del af dem er børn, den 
ene mere fantasifulde udklædning 
efter den anden, så der er lagt op til 
en rigtig festlig, folkelig og fornøjelig 
eftermiddag.
Stemningen er rigtig god, og børene 
slår rigtig hårdt til tønden. Det er ikke 
sådan at slå en tønde i gulvet, så efter 
et stykke tid, begynder tønden ende-
lig at gi´ sig, så det begynder at blive 
spændende, hvem der bliver katte-
konge eller -dronning, endelig faldt 
bunden ud, efter at den var tildelt 
temmelig mange slag, men ned kom 
den, og det blev en kattedronning, 
der hedder Lærke Arberg Kastrup, og 
kattekongen blev Kasper Bang.
Efter  tøndeslagningen er der faste-
lavnsboller og kaffe til de voksne, og 
fastelavnsboller og sodavand til bør-
nene. Der er en rigtig god og livlig 
stemning, og folk er glade. Under kaf-
fen blev der solgt amerikansk lotteri. 
som mange køber.
Efter udtrækningen og en godtepose 
til børnene, begynder folk at sive stil-
le og roligt. Det hele er slut på et par 
timer, men det var et par hyggelige 
timer i selskab med mange glæde og 
feststemte beboer i vores hyggelige 
fælleshus. Håber at festudvalget tager 
tråden op igen næste år.
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af Inger Bloch

Gode råd oG GratIs Glæder

Jeg havde bestemt mig for at gå til 
koncert i Musikhuset, men ville lige 
børste tænder. Tuben med tandpasta 
var næsten tom! Kender I det? – Man 
trykker – der anes lidt i åbningen, men 
i samme øjeblik man letter trykket, 
smutter indholdet tilbage! Heldigvis 
dukkede et råd op i hukommelsen: 
Man klipper tuben over – og vupti 
kan der nemt trykkes tandpasta ud til 
4-5 gange mere!

Og nu tilbage til koncerten: Det jyske 
Musikkonservatorium, som er flyttet 
fra Fuglesangs Alle til Musikhuset 
holdt kammermusikfestival i februar: 
En række koncerter i løbet af en uge 
med herlig musik og fantastiske 
musikere – og det hele gratis. Jeg skulle 
for 3. gang til kammermusikaften i 
den pågældende uge og fik atter en 
dejlig oplevelse.
Jeg holder i det hele taget meget af 
at gå en tur i det smukke musikhus 
– og at lytte til den klassiske musik 
– sommetider kommer man i en 
næsten meditativ tilstand, hvor man 
forestiller sig alt muligt – eller man 
beundrer de udøvendes musikalitet 
og tekniske færdigheder. Dygtige 
er de! Ved koncerterne kan man 
høre de studerende og sommetider 
deres lærere – det er koncerter af høj 
kvalitet! Hvis man hellere vil lytte til 
rytmisk musik, kan man blot vælge 
det – der er også mange rytmiske 
koncerter med både jazz og rock 
m.m., og mange af dem foregår i den 
ny rytmiske koncertsal, som har en fin 
akustik.
Det er også morsomt at følge de 
studerende – en del af dem er jo 
fremtidens ”stjerner”.
Som nævnt – der bliver afholdt 
flere koncerter hver eneste uge her i 
foråret. Jeg vil lige fremhæve lørdag d. 
8.marts. Musikkonservatoriet afholder 
sin årsfestival, RAMA 08, fra kl. 13 til 
23 rundt omkring i musikhuset  med 
musik i alle genrer – og med fri entré 

selvfølgelig!  
Hvis nogle nu har fået blod på 
tanden, kan I hente en folder ved 
Musikkonservatoriets reception 
ved indgangen i Skovgårdsgade 
– eller I kan gå ind på hjemmesiden: 
www.musik-kons.dk  og læse om de 

planlagte koncerter. En del af dem 
bliver også nævnt i Århus Onsdag og 
Århus Stiftstidende. 
Jeg kan kun opfordre til, at man går 
ind i Musikhuset og får en oplevelse. 
fornøjelse! 

klIp tandpastatuben oG lyt tIl koMMede stjerner
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af Helle Hansen

syforenInGen nIche afløser GlobustekstIl I Globus1

nål oG tråd I ny forenInG Globus1

For to måneder siden blev der stiftet 
en ny forening i Gellerup for kvind-
er, der er interesserede i at sy. Sy-
foreningen har fået navnet Niche, 
og den er rykket ind i syværkstedet 
i GLOBUS1, som tidligere huse de 
syprojekt GlobusTekstil. Niche-
foreningen har foreløbig otte aktive 
medlemmer, så der er plads til mange 
flere.

”Vi ved, at der er rigtig mange kvind-
er, der arbejder med de spændende og 
attraktive håndarbejdstraditioner, som 

er bragt med fra hjemlandet, og de er 
velkomne hos os”, siger bestyrelsen.  
Kvinderne fortæller, at de både 
klipper, syr, laver mønstre og broderi. 
Og smykkefremstilling, filtning og 
andre håndarbejder arbejder de også 
med. Ligesom foreningen med tiden 
også gerne vil arrangere kurser og 
workshops for medlemmerne.

 Foreningen Niches medlemmer mødes 
to gange om ugen i syværkstedet. Det 
er mandag og onsdag fra kl. 16.30 til 
22.00.

Vil du også være med?

Det koster 25 kroner om måneden i 
kontingent.

Yderligere oplysninger kan fås hos 
Niches formand Amira Amin, tlf. 
2729 3725 eller mail amiraamin19@
hotmail.com

af Svend Erik Sørensen

banko oG underholdnInG Marts oG aprIl

nyt fra Gellerup pensIonIstklub

onsdag den 5 marts kl. 14,00
 “Banko spil” med de sædvanlige 
gode gevinster.
Kaffe og brød kr. 10,00.
  
onsdag den 19 marts kl. 14,00  
“Banko spil” også med gode 
gevinster.

Kaffe og brød kr. 10,00.
  
onsdag den 2 april kl. 14,00
 Underholdning med “Gamle 
Venner”.
Det er folkemusik og underholdning, 
når det er bedst.
Kaffe og brød kun kr. 20,00. Det er så 

billigt, at I næsten ikke har råd til at 
blive hjemme.

Så vi glæder os til at se rigtig mange 
i klubben.
OG HUSK KLUBBEN ER JO JERES 
EGEN. 

Indkaldelse tIl GeneralforsamlInG I lØrdaGsklUBBen

lørdag den 5. april 2008 kl 13.00
i beboerhuset toUsGÅrdsladen.

Venlig hilsen bestyrelsen
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dIabetesskole ved sundhedscenter århus vest

I foråret 2008 tilbydes diabetesskole 
for borgere med arabisk baggrund.
Seks mandage kl. 13.00 – 16.00 fra 
den 31. marts for arabisktalende 
mænd med type 2 diabetes i 
aldersgruppen 50 – 75 år.
Seks onsdage kl. 13.00 – 16.00 fra den 
2. april for arabisktalende kvinder 
med type 2 diabetes i aldersgruppen 
50 – 75 år.

Undervisere:
• Sygeplejerske Karen Aaen
• Social- og sundhedsassistent  
   Abdenbi Sahel
• Fysioterapeut Randi Schmidt
• Diætist Fariba Koosha

Indhold: 
mad – motion – medicin – 
følgesygdomme - egenomsorg.
Der tages udgangspunkt i 
deltagernes hverdag, og der lægges 
vægt på praktiske øvelser frem for 
teori.
I efteråret 2008 vil der blive 
tilsvarende tilbud for borgere med 
tyrkisk baggrund.

Undervisningen finder sted på 
Lokalcenter Gellerup
Gudrunsvej 80 - hjørnelokalet i 
stueetagen.

Deltagerne henvises af egen læge.

Spørgsmål vedr. diabetesskolen:

Else Bay Mortensen, projektkoordinator 
på diabetesskolen

Tlf. 89 48 32 03 eller mobil 29 20 39 89
ebm@mag3.aarhus.dk

tIlbud for arabIsktalende nu, senere for tyrkIsktalende

cIrkus tværs blænder op
foråret byder på nye forestIllInGer I cIrkus 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: 
9. marts, 30. marts og 13. april.

Billetter kan som vanligt bestilles på 
tlf 86 25 87 80
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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

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

Spil Håndbold i GLOBUS1

Gellerup Idrætsklub

Fredag - for piger og drenge
Kl. 17 – 18 for de 6-9 årige  
kl. 18 - 19 for de 9-12 årige

Trænerne er Simon og Anders. 
Husk indendørssko og sportstøj

Gellerup IdrætsKlub – i samarbejde 
med Dansk Idrætsforbund

Yderligere oplysninger hos 
Tinna 5150 1852 eller
Helle 4071 8675
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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 marts 2008

Tirsdag   4  Paneret flæsk med persillesovs
Onsdag   5 Laks i ovn
Torsdag   6 Millionbøf med kartoffelmos

Tirsdag  11 Hamburgerryg med blomkål
Onsdag  12 Kylling
Torsdag 13 Stegeben

Tirsdag  18 Rullesteg med svedsker
Onsdag  19 Lasagne
Torsdag  20 Påske

Tirsdag  25 Porreret med oksekød
Onsdag  26 Karrysuppe med brød
Torsdag 27 Svinekotteletter

Ret til ændringer forbeholdes

ladens folkekøkken
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Åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag  kl. 06.00 – 12.00  
Onsdag tillige     kl. 14.00 – 16.00
Onsdag - Kvindesvømning  kl. 16.00 – 18.30  
Torsdag     kl. 14.00 – 19.00
Festlig familie fredag   kl. 15.00 – 17.00
Lørdag og søndag    kl. 10.00 – 15.00 
Lørdag - Kvindesvømning  kl. 15.00 – 18.00

Priser:
Voksne     kr. 31,00 
Rabatkort voksne 12 bade   kr. 310,00
Børn og pensionister   kr. 17,00 
Rabatkort børn og pens. 12 bade  kr. 170,00
Festlig familie fredag børn/voksne kr. 5,00/10,00
Nøglepolet    kr. 20,00

Sauna er gratis. 
Man bliver kaldt op af vandet en halv time før lukketid.

Svømmeaktiviteter:
Seniorsvømning er udvidet til både mandag, onsdag og fredag
formiddag.

AGF:
Tilbyder svømmeundervisning. 
Børnehold for begyndere og viderekomne, hold for overvægtige, 
undervisning for voksne, aqua-aerobic og nu også babysvømning
Se alt om holdene på www.agf.dk/svømning under Gellerup Ba-
det

Tilkørsel:
Buslinie 5, 15, 16 og 18 lige til døren
Der er P-pladser lige udenfor badet.

Hjemmeside:
www.svommeanlag.dk

Gellerup badet
dIn lokale svøMMehal
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Find kodeordet i børnekrydsen.

Kodeordet i februar var
»høreSaNS«

Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Stine holm Christensen
Stenaldervej 117, st. tv.
8220 Brabrand

Dalia Nasser
Gudrunsvej 66, 7. th.
8220  Brabrand

anas abdel rahman
Gudrunsvej46, 4. th.
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 13. marts 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. 40401119

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 marts
On. 5. 14.00: Banko Gellerup Pensionistklub  side 26
Lø. 8. 10.00: Loppemarked i Laden   side 14
Lø. 8. 16.00: Gellerupscenen,      se info på side 13
Sø. 9. 15.00: Cirkus Tværs    side 28
On. 12. 18.30: Banko i Odinsgård    side 23
Sø. 16. 14.00: Café i Søvangen    side 19
On. 19. 14.00: Banko Gellerup Pensionistklub  side 26
Sø. 30. 15.00: Cirkus Tværs    side 28

aktiviteter i april
Lø. 5. 13.00: Generalforsamling i Lørdagsklubben side 26


