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lederen

af Ulrik Ricco Hansen

tIllykke med dIt jubIlæum

Du er en del af en boligforening, der i denne måned fylder 
60 år. Og du er oveni købet selv med til at bestemme hvor-
dan, det skal fejres. Det er nemlig lagt ud til hver af afde-
ling at forvalte en lille pose jubilæumspenge – og så kan der  
arrangeres en storslået festival, en koncert, bygges et jubilæ-
umshalvtag eller hvad med jubilæums-skraldeindsamling-
og-forskønnelsesdag? I kan selvfølgelig også bare købe en 
æske chokolade og dele ud til hver husstand, for ambitions-
niveauet er op til hver beboer og sin afdeling.

Foreningsbestyrelsen havde tidligere meget store og vidt-
gående ideer til markering af jubilæet, så alle fik den samme 
oplevelse. Det skulle ikke være en tur i tivoli med bus og 
entre betalt for alle beboere – for det har vi jo prøvet, og med 
succes. Nej, denne gang skulle det være anderledes. F.eks. 
en særlig jubilæumsbog – altså en af de særlige der ikke 
bare samler støv på reolen. Måske tv-udsendelser, en dvd, et 
computerspil eller en interaktiv cd eller en særlig fortællen-
de jubilæumshjemmeside? Eller en storslået jubilæumsfest?

De kloge hoveder i foreningsbestyrelsen har ifølge møde- 
referaterne virkelig brugt tid og diskussion på jubilæ-
umsmarkeringen. Men som så meget andet tager det tid og 
store begivenheder kræver endog meget tid til planlægning. 
Som månederne gik, blev løsningen mere simpel: 
”En pose penge til hver afdeling, så kan de selv stå for det 
med planlægning, en bog bliver nok aldrig læst og tiden er 
løbet fra multimedieproduktioner. Men vi kunne nu godt 
trænge til at få frisket vores hjemmeside op. Lad os bruge ju-
bilæumspenge på det”, virker det som om nogen har tænkt. 
Og så bliver der også udsendt nogle jubilæumsmagasiner.

Boligforeningens jubilæum vedrører hver eneste beboer. 
Hvordan kunne det så blive skubbet ned på prioriterings-
listen? Selvfølgelig fordi et enkelt område suger den meste 
tid og energi til sig. Arbejdet med den såkaldte helheds-
plan for området omkring Toveshøj og Gellerupparken ser 
ud til at være et projekt der kan løfte området, men også et 
projekt som en masse personligheder forsøger at score hæ-
der, medaljer og penge på. Og som derfor tiltrækker deres  
engagement.

Som beboere må vi være opmærksomme på at enkelt-pro-
jekter ikke undergraver hele foreningen og alles interesser. 
Kunne det mon ikke tænkes, at hvis der havde været flere 
ressourcer til rådighed, at vi havde fået bedre aftaler om ka-
bel-tv for længe siden? Kunne det ikke tænkes at der var lidt 
flere, som synes, det var sjovere at være med i en afdelings-
bestyrelse, hvis de ikke skulle til ekstraordinære repræsen-
tantskabsmøder i tide og utide? Og kunne det være at der 
var kommet lidt mere gang i de mange andre renoverings-
projekter som venter i omkringliggende afdelinger?

Foreningsbestyrelsen og de lokale afdelingsbestyrelser gør 
et glimrende arbejde – men husker du at give dem lidt op-
bakning? De har brug for både ris og ros – og gerne lidt en-
gagement. Så skal vi nok klare mindst 60 år mere.
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skræppebladet Indsamler fotos fra alle beboere

fotoGrafer dIn afdelInG oG VInd fIne præmIer

af Ulrik Ricco Hansen

I 60-jubilæumsåret for Brabrand Bo-
ligforening indsamler Skræppebladet 
beboer-fotos fra alle afdelinger. Tag 
et billede, der viser hele afdelingen, 
nog et af afdelingen eller noget om li-
vet i afdelingen. Fotos der viser nogle 
af de mange gode øjeblikke, som gør 
det rart at bo lige netop her.
Du kan også vælge at finde fotos frem 
fra arkivet, så længe de er fra din egen 
afdeling. Desuden er der flere mulig-
heder for at vinde.

send ind og vind
Skræppebladet vil bl.a. bruge jubilæ-
umsåret til at indsamle foto-dokumen-
tation for, hvordan Brabrand Boligfor-
ening ser ud i dag, og i redaktion en 

håber vi, at du har lyst til at være med. 
Der er oven i købet præmier på spil.

flere kategorier
Hovedpræmien findes blandt vinder-
ne i flere kategorier:
Din egen afdeling:

- Bygninger: Dokumentation af afde-
lingen fysisk - gerne med overblik, 
godt vejr og lidt ekstra.
- Aktiviteter: Dokumentation af de ak-
tiviteter som foregår i afdelingen eller 
har foregået inden for de seneste år.
- Historisk: Fotos der er mindst fem år 
gamle fra din afdeling.
Særlige fælleskategorier:
- Fotos fra en anden afdeling end 
hvor du bor. (Her kan du også deltage 
selvom du aldrig har boet i Brabrand 
Boligforening).
- Portræt. Et portræt der indeholder 
en stærk relation til mindst én afde-
ling og/eller mindst en aktivitet i bo-
ligforeningen.

jo hurtigere jo bedre
Jo tidligere du sender ind, jo tidligere 
kan vi bringe dit billede og jo bedre 
chance har du for at vinde. I hvert nr. 
vil vi bringe et udvalg af de indsendte 
deltagerfotos.
Jo flere fotos du sender ind, jo bedre 
er dine vinderchancer. Vælg dog dine 

billeder med omhu, idet hver deltager 
højst kan deltage med 20 billeder. De 
efterfølgende billeder vil ikke indgå i 
konkurrencen.

krav til fotos:
Alle fotos kan bruges, og vi medtager 
endda tegninger og anden grafik. Du 
kan altså også tegne din afdeling eller 
en begivenhed i afdelingen.
Du kan tage fotos med digitalkamera, 
telefon eller analogt kamera og skan-
ne papirbillederne ind.
Alle billedfiler skal være elektroniske 
og sendes til
redaktion@skraeppebladet.dk
Selvom vi normalt ikke stiller særlige 
krav til billeder og gerne hjælper med 
indskanning gælder det ikke i denne 
konkurrence.
Du kan f.eks. sende billeder i jpg, tif, 
eller png. Billedet bør have en opløs-
ning på 300 dpi i størrelsen 10 x 15 cm. 
Hvis du ikke ved noget om den slags 
indstillinger, så kig på, hvad billedet 
fylder på harddisken. 0,8-2,5 MB er 
oftest passende.
Hvis der er personer på dit foto, og 
det ikke er taget i offentligt rum, skal 
personerne have give tilladelse til at 
billedet må bruges i Skræppeblad-
regi.

send ind – og husk navn
Til hvert foto skal du skrive en lille 
tekst, som fortæller, hvad billedet 
forestiller.
Husk at skrive dit navn, hele adres-
sen og dit telefonnummer. Sender 
du flere billeder, så husk at skrive en 
lille tekst til hvert billede. Du kan som 
minimum f.eks. skrive ”Min afdeling 
[afdelingsnavn], januar 2008” eller 
”Sommerfest i [afdelingsnavn] 2007”.
Vi glæder os til at høre fra dig. 
Send en mail til
redaktion@skraeppebladet.dk 
skriv fotokonkurrence i emne-linjen.
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Det nye Lokalpolitiet Århus Vest blev 
onsdag den 12. marts officielt budt 
velkommen på den nye politistation, 
der ligger i City Vest oven over post-
huset.
Det meste af politiledelsen, et par 
byrådsmedlemmer og en lang række 
lokale samarbejdspartnere var mødt 
frem for at byde de foreløbige 18 be-
tjente velkommen og sige til lykke 
med de nye lokaliteter.
Politidirektør Jørgen Illum medbragte 
en vandkande til at vande de grønne 
planter på stationen, men den var stor 
nok til også at kunne slukke små ilde-
brande. 
Den nye sherif i vest, politikommis-
sær Jens Espensen, havde ønsket flere 
mænd; men det kunne politiledelsen 
ikke love. Jens Espersen sagde i sin 
tale, at han i det halve år, han efter-
hånden har været i området, har op-
levet at være blevet taget rigtig godt 
imod. Og så roste han det flotte sam-
arbejde på tværs af socialforvaltning, 
skoleområde, de frivillige foreninger 
og alle ildsjælene, som kendetegner 
Gellerupområdet. Og han ser frem til 
at fortsætte det gode samarbejde.

større distrikt
Lokalpolitiet i Århus Vest afløser det 
tidligere Nærpolitiet i Brabrand. Det 
er en konsekvens af den nye politire-

form, som betyder, at der er kommet 
flere betjente til Vestbyen, men sam-
tidig er lokalpolitiets distrikt også 
større end nærpolitiets, idet det dæk-
ker både Gellerupområdet, Bispeha-
ven og området omkring Holmstrup 
Mark.

Den nye Lokalpolitistation har træf-
fetid mandag til fredag kl. 10.00-12.00 
og torsdag tillige kl. 16.00-17.30. 
Telefonnummeret til Lokalpolitiet i 
Århus Vest er 8625 1448.

af Helle Hansen

det nye lokalpolItIet ÅrHus Vest bleV onsdaG den 12. marts offICIelt budt Velkommen 
pÅ den nye polItIstatIon, der lIGGer I CIty Vest oVen oVer postHuset

ny lokalpolItIstatIon IndVIet

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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brabrand bokseklub bbk er bleVet sat pÅ Gaden af Gellerup badet, der skal byGGes om. 
først tIl sommer kan bbk rykke Ind I boksetrænInGslokalernr pÅ toVsHøjskolen, 

selV om lokalerne det meste af tIden stÅr ubruGte Hen

bokseklub Hjemløs oG pÅ Gaden

tekst og foto af Helle Hansen

Brabrand BokseKlub, der siden for-
eningen blev stiftet i 2002, har holdt 
til i et interimistisk træningslokale i 
Gellerup Badet, er pr 7. april blevet 
opsagt af svømmehallen, fordi ind-
gangsområdet til svømmebadet skal 
bygges om.
Bokseklubben, der har over 150 med-
lemmer, hvoraf hovedparten er børn 
og unge fra Gellerupområdet, står 
dermed nærmest uden tag over ho-
vedet midt i en sæson, hvor flere af 
klubbens mange gode kampboksere 
skal gøres klar til kamp, blandt andet 

skal et par klubbens bedste boksere 
med det danske landshold til Europa-
mesterskaberne.
”Det er meget utilfredsstillende og 
ødelæggende for vores forberedel-
ser,” siger bokseformand Rede Zam 
Zam, der er meget utilfreds med År-
hus Kommunes behandling af klub-
ben.
”Da vi modtog opsigelsen fra svøm-
mehallen, fik vi ret hurtigt holdt møde 
med repræsentanter fra kommunen. 
Og vi blev lovet, at vi kunne komme 
ind op træne på Tovshøjskolen, hvor 
der findes de bedste træningsfacilite-
ter overhoveder for en bokseklub. Og 
det var vi meget glade for, selv om vi 
kun kan komme til at træne der fire 
dage om ugen. I Gellerup Badet har 
vi kunne træne hver dag,” siger Reda 
Zam Zam.

Indflytning udsat til 
sommerferien
Pludselig i forrige uge fik Brabrand 
BokseKlub besked fra kommunen 
om, at de tidligst kan rykke ind på 
Tovshøj til sommerferien, fordi den 
konkurrerende klub på Tovshøjsko-

len, Aarhus Athlet Klub AAK, har en 
kontrakt, der gælder indtil da.
”Men det er da helt utroligt. AAK 
har næsten ingen boksere og slet ikke 
kampboksere. Og lokalerne står tom-
me det meste af tiden. Hvorfor kan vi 
ikke bare komme og bruge dem nu,” 
spørger Reda Zam Zam, der er meget 
ked af at skulle træne i GLOBUS1, 
som kommunen har henvist til mid-
lertidigt.
”I GLOBUS1 kan vi kun være nogle 
timer om ugen i bokselokalet, fordi 
der er mange andre klubber, som 
bruger det. Og vi kan ikke få lov at 
indrette rummet som et rigtigt bokse-
træningslokale, hvor der blandt andet 
skal være plads til at sidde og snakke 
mellem træningspassene. Og så er lo-
kalet i GLOBUS1 heller ikke ret stort, 
og jeg ved, at der hurtigt bliver me-
get fugtigt og luften meget dårlig, når 
man er mange derinde,” fortsætter 
BBK-formanden, der ikke kan forstå, 
hvorfor hans boksere skal vente ind-
til sommerferien med at rykke ind på 
Tovshøjskolen, hvor boksetrænings-
lokalerne i dag står tomme det meste 
af tiden.

BBK er på kun fem år blevet en stor bokseklub 
med 150 medlemmer og næste 30 kampboksere, 
som alle trænere op til syv dage om ugen for at 
komme i form til stævner og mesterskaber.

af Helle Hansen

kommunen: bbk kommer Ind pÅ toVsHøj tIl sommer

Skræppebladet har talt med konsu-
lent Erik L.Würtzenfeld, der er faglig 
leder for folkeoplysningsområdet hos 
Sport og Fritid i Århus Kommune. 
Han står for tildelingen af trænings-
lokaler i de kommunale haller, og han 
fortæller, at BBK aldrig er blevet lovet, 
at de kan rykke ind på Toveshøj før 
sommerferien.
”BBK er blevet henvist til GLOBUS1 
indtil den 26. juni, hvor lejekontrak-
ten med Aarhus Athletklub udløber,” 
fastslår konsulenten.

Det betyder, at Brabrand BokseKlub 
ikke kan komme ind på skolen før til 
sommer, selv om træningslokalerne 
på Tovshøjskolen lige nu står tomme 
en stor del af tiden.
Modsat reglerne for brugen af hånd-
boldhaller og svømmehaller, hvor 
en idrætsforening kan blive frataget 
sin tildelte træningstid, hvis klubben 
ikke udnytter tiden, så gælder kravet 
om udnyttelsen af træningsfacilite-
terne ikke for boksetræningslokaler-
ne på Tovshøjskolen,” oplyser Erik 
Würtzenfeld. Og han siger, at selv om 

Århus Kommune godt ved, at Aarhus 
Athletklub ikke benytter træningslo-
kalerne på Tovshøj i ret stort omfang, 
så kommer Brabrand Bokseklub ikke 
ind på skolen før til sommer. 
”Brabrand BokseKlub har fået besked 
om, at de indtil sommerferien kan 
henvende sig i GLOBUS1, hvor de 
kan komme og træne efter aftale med 
Hans Henrik Lamp (leder af GLOU-
BS1 red.). Og så kommer de ind på 
Tovshøjskolen den 26. juni,” fastslår 
Würtzenfeld.
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af Helle Hansen

aak er Vred pÅ ÅrHus kommune.  ”man slÅr pÅ noGen, som lIGGer ned”, 
mener formand aaGe kaIser

Ildsjæl kæmper for sIn Gamle klub

Formand for Aarhus Athletklub, Aage 
Kaiser, er vred på Århus Kommune 
og rådmand Flemming Knudsen. 
”Kommunen er ved at putte Brabrand 
BokseKlub ind på Tovshøj ad bagdø-
ren,” klager formanden, der ikke kan 
acceptere kommunens beslutning om, 
at der fra sommer skal være to bokse-
klubber på Tovshøjskolen.
”Det er galematias, og det skriger til 
himlen. Og kommunen må da kunne 
forstå, at vi aldrig vil kunne få en til-
gang til vores klub, hvis Brabrand 
Bokseklub også skal være her”, siger 
formanden for den 112 år gamle agt-
værdige Klub, som han selv har været 
medlem af siden 1956. AAK er en fler-
strenget klub, der også har vægtløft-
ning på programmet.
”Det er rigtig, at vi i boksning er nede 
i en bølgedal lige nu, men vi er fuld 
gang med at oparbejde nye hold. Og 
vi bliver sat bagud, hvis kommune 
bare sætter en ny klub ind. Hvis det 
sker, så mister vi alt på nogle få må-
neder, også kan AAK boksning godt 
dreje nøglen om,” frygter Aage Kai-
ser, der ikke håber, at det er, det kom-
munen ønsker.
”Jeg har forsøgt at gøre rådmanden 
klart, at Sport og Fritids beslutning 
får den konsekvens, men han vil slet 
ikke tale med mig. Flemming Knud-
sen siger, at han ikke er sagsbehand-
ler, ” siger den vrede bokseformand, 
som ikke lægger fingrene imellem, da 
han udtaler:

”Flemming Knudsen og Sport og Fri-
tid er skide ligeglade med os. Også 
selv om vi er en 112 år gammel klub.”
Selv om Tovshøjskolen tidligere har 
huset to bokseklubber, det var indtil 
FAK for 10 år siden flyttede ud på 
Frederiksbjerg, så mener Aage Kaiser 
ikke, at det kan lade sig gøre igen. For 
det er andre tider nu. 
”Den gang var der kun de to bokse-
klubber i byen, nu er der fire, og de 
konkurrerer,” siger han og fortæller, 
at hvis Brabrand Bokseklub var inte-
resseret i at fusionere med AAK, så 
var tingene helt anderledes. 
”Men det har vi holdt møde om, og 
det vil Brabrand Bokseklub ikke,” be-
klager Aage Kaiser.

efterlyser andre lokaliteter
AAK-bokseformanden slår også fast, 
at der er mange andre ting, der er 
gældende, for at det ikke bare lige er 
sådan, at en ny klub kan rykke ind på 
Tovshøjskolen.
”Alle bokserekvisitterne på Tovshøj 
er købt og betalt af AAK. Det er vores 
bokseringe og vores sandsække. Og 
det er os, der har bekostet indretnin-
gen af klublokalet. Og vi har ofret rig-
tig mange penge på at skabe et godt 
socialt liv i vores klub.”
Aage Kaiser lægger ikke skjul på, at 
AAK godt kunne tænke sig at få lo-
kaler et andet sted i byen. Blandt 
andet var AAK med i de kulsejlede 
Urban-planer om et ”Vestbyens Sam-

lingspunkt” ved Ellerkærskolen sam-
men med IHF og Anatolsk Kulturfor-
ening.
”Andre lokaler til AAK er blandt no-
get, som vi meget gerne vil diskutere 
med rådmanden. Vi vil høre kom-
munens muligheder for at give øko-
nomisk støtte til, at vi kan leje private 
lokale ude i byen,” siger Aage Kaiser, 
det mener han, er kommunens an-
svar.

Rådmandens svar på AAK’s kritik:
”Jeg ønsker ikke at slå Aarhus Athletklub 
ihjel, men tallene taler sit tydelige sprog. 
Nemlig antallet af medlemmer, aldersforde-
lingen, og Aarhus Athletklubs brug af Tovs-
højskolens lokaler eller mangel på samme,” 
det siger rådmand Flemming Knudsen, som 
svar på kritikken fra Aage Kaiser. 
Rådmanden mener sagtens, at AAK og Bra-
brand Bokseklub kan være på Tovshøjskolen 
sammen. Hans plan er, at BBK skal ind fire 
dage om ugen og AAK tre dage om ugen. 
”Så Aarhus Athletklub er der forsat, og så 
må de jo bevise, at de kan noget og vil noget. 
For øjeblikket har de ingen kampboksere, og 
medlemstallet er vigende, og aldersfordelin-
gen er skæv. Jeg ønsker, at Aarhus Athlet-
klub skal bestå, som den gode, gamle hæders- 
kronede klub den er. Men Brabrand Bok-
seklub er fremtiden. De har medlemmerne, 
de har bokserne, og de skal have lov til at 
komme ind på Tovshøjskolen. Sådan er det,” 
fastslår rådmanden og tilføjer:
”Jeg mener, at der plads til begge to, og at 
Aarhus Athletklub skal udvise lidt smidig-
hed, så går det alt sammen”.

Baggrund og fakta
På Toveshøjskolen findes et rigtigt atlet- 
center, som dissideret er beregnet til bok-
setræning. Her er en rigtig boksering 
med tilskuerpladser og rigtige trænings-
faciliteter til boksetræning. 
I dag er det den konkurrerende bokseklub 
Aarhus Athletklub – AAK, der holder til 
på Tovshøjskolen. 

AAK er en 112 år gammel bokseklub, 
som gennem årene har fost ret mange 
gode danske amatørboksere. Nuværende 
formand fra Brabrand Bokseklub, Reda 
ZamZam og BBK’s cheftræner Youssef 
El-Awad er selv tidligere dygtige kamp-
boksere hos AAK. Det samme var BBK’s 
klubstifter Jan Theileman, der i mange 
år også var træner i AAK. 
I 2002 blev Jan Theileman bedt om at 
forlade AAK, og det blev starten på Bra-
brand Bokseklub, der siden har vokset 

sig stor, og i dag er en af byens to største 
bokseklubber. Der er i dag fire bokseklub-
ber i Århus
Aarhus Athletklub, der for blot fire år si-
den var Danmarks bedste bokseklub med 
flest vindende boksere ved DM, er i dag 
nede og skrabe bunden. De sidste par år 
har klubben ikke haft kampboksere, og 
lige for tiden træner kun 30-40 voksne 
motionister i bokselokalerne på Tovshøj-
skolen, oplyser klubbens formand Aage 
Kaiser.



8 - Skræppebladet april 2008

af Anne Bjerregaard 

pÅ trods af at deres bolIGomrÅde er I medIernes søGelys, forblIVer det meste doG 
uændret. kreatIV VInterferIe samler Gellerup parkens døtre

HVerdaGen fortsætter for parkens pIGer

Den velkendte lyd af Radioavisens 
jingle afbryder den bløde popsang. 
”I sagen om to tunesiske mænd fra 
Gellerup Parken i Århus…”. Ord-
strømmen fortsætter ud af de små, 
men kraftfulde højtalere i beboerhu-
set i Gellerup. Ingen af de tilstedevæ-
rende piger og kvinder synes at tage 
notits af det faktum, at spotlightet er 
rettet imod deres boligkompleks, de-
res liv, deres mænd. 
”…dømt for at ville hævne hånen 
mod profeten Muhammed…” tord-
ner speakeren videre. 
”Jeg er den eneste, der syr en som-
merfugl,” siger Fatima og lukker sine 
små, brune fingre om et sæt vinger 
syet i grønt stof med guldtråde i. På 
bordet foran hende ligger en tegning, 
som forestiller en orange sommerfugl, 
der spreder sine vinger helt ud og for-
svinder i en mark af blomster. 

kreativ vinterferie
I vinterferiens hverdage er der hygge 
for pigerne i Gellerup i beboerhuset 
”Yggdrasil”. Men der er ikke meget 
oldnordisk over den høje gule mur-
stensbygning med de blå vinduer, der 
finder sin plads inde midt i Gellerup 
Parken. Indenfor samles omkring 25 
piger med indvandrerbaggrund for at 
male, tegne, sy og socialisere. 
For enden af et af de to langborde sid-
der Mariam, som går i 9. klasse. Hun 
tegner et hjerte i midten af det hvide 
stykke papir. Koncentreret og med 
den ene hånd på papiret sætter hun 
blyanten ned lige over hjertets bue. 
Hun tegner et hjerte mere udenom. 
Og et til. Og et mere. Som årringe i et 
stolt egetræ tegner pigen med tørklæ-
det og de mørke øjne sit hjerte helt ud 
til kanten af papiret. 
Enkelte steder slipper blyantens spids 
ud på bordet og efterlader små bly-
mærker, som hun effektivt fjerner ved 
at gnubbe fingerspidserne mod den 
lakerede overflade. 
”Jeg har farvet mine negle,” siger hun 
og vender dem frem med en stolthed, 
som var hun en kommende dansk 

kronprinsesse, der holder ringfinge-
ren frem mod verdenspressen.
”Jeg har også farvet mit hår. Med hen-
na, kender du det?” spørger hun uden 
egentligt at forvente et svar. 

tørklæder og rottehaler
Det mørke hår med svage røde skær 
skimtes under hendes spraglede tør-
klæde. Det er bundet løst om hovedet 
på samme måde, som bedstemødre 
på vej i Brugsen ville have sat det. 
Snipperne hænger ned over brystet 
på hende. 

De andre pigers tørklæder ser ander-
ledes ud. Nogle slutter tæt om ansig-
tet og afslører ikke et eneste hårstrå. 
Andre er løst snoet om en stor fyldig 
hestehale i nakken. Andre igen sidder 
fast på et stramt hårbånd, der passer i 
farverne til deres tøj. Stramme, lavtal-
jede jeans, sweatshirts, taljebælter. Alt 
sammen højeste mode, alt sammen 
koordineret, udvalgt og sammensat. 
Nøjagtigt som alle andre danske pi-
ger. 
”Jeg går ikke med tørklæde på i sko-
len,” siger Mariam, som hun sætter 
sig ned med sin rullekebab i frokost-
pausen. På spørgsmålet på, hvorfor 
hun så har det på her blandt pigerne i 
beboerhuset svarer hun undvigende:
”Det ved jeg faktisk ikke. Men i sko-
len har jeg rottehaler.” 

pigerne tager over
Luften er krydret af stegt oksekød og 
chili. En ældre kvinde i en sort chador 
har sagt værsgo, og pigerne stimler 
sammen om bordet. 
En af de voksne i beboerhuset er 
egentlig ansvarlig for maden, men 
lynhurtigt har tre-fire halvvoksne pi-
ger overtaget styringen. De render i 
pendulfart mellem ovnen og kurven 
med arabiske fladbrød. 
Der er en feminin stilhed og ro i lo-
kalet. Afventende og tålmodige står 
brune øjne på rad med deres tallerk-
ner, og er de sultne, skjuler de det 
godt bag deres rolige fingre og milde 
udtryk. 

Ingen mænd til stede
Fra en mobiltelefon ved et af de runde 
spiseborde lyder ”My heart will go 
on” med Celine Dion og stryger blidt 
pigernes øre og drømme med hårene. 
Her er ingen drenge eller mænd på 
nær beboerhusets altmuligmand, hvis 
lyd af en sav fra underetagen virker 
underligt malplaceret i et rum af lette, 
lyse stoffer, dæmpet latter og sirlige 
dufte. Men fraværet af brødre, fædre 
og onkler passer pigerne fint: 
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”Så er her mere ro,” siger en pige, som 
tripper hen over gulvet i alt for store 
højhælede sko. Hun bøjer let i knæene 
for ikke at skrabe skoene unødigt hen 
ad gulvbrædderne. Måske er det hen-
des mors. Eller en søsters. Men hun 
har tydeligvis bestemt sig for at gå i 
dem, lige meget hvor meget hun skal 
lide under dem.

Ituslået glas
Pludselig rammer et stykke glas fra 
et i forvejen ødelagt vindue gulvet og 
bryder stilheden. 

Vinduet bag jerngitteret har et hul på 
størrelse med en knyttet hånd, og ud 
fra hullets center står en mosaik af 
krakeleret glas, der bare venter på at 
falde til jorden. Det kunne være frem-
bragt af en albue eller en vred brosten 
i går eller for to måneder siden. På 
grund af vrede over religiøs blasfemi. 
Eller ved et simpelt uheld. 
Hovederne løfter sig kort fra syma-
skinerne; tørklæder, skinnende blankt 
hår og hestehaler kigger i retningen 
af den ødelagte glasfacade og vender 
derpå hurtigt tilbage til arbejdet. 

”Det sker hele tiden,” siger Mariam, 
mens hun kigger beroligende ud i luf-
ten. Og smiler.

Her kan du fÅ Hjælp tIl med Cykel

tekst og foto af Jens skriver

et besøG I CykelVærkstedet I Holmstrup

Leg, snak og arbejde blev forenet, da 
Hans Martin Gaardhus hjalp tre dren-
ge med at reparere cykler i cykelværk-
stedet i Holmstrup den aften, jeg kom 
forbi. I kælderlokalet står cykler, der 
er indleveret til reparation, og cykler 
til reservedele. Væggene er fyldt med 
redskaber og reservedele. En plakat 
med helten Bjarne Riis er der dog 
også blevet plads til. Hans Martin får 
samtidig tid til at reparere et gearnav, 
så det griber, når der bliver trådt på 
det. Han fortæller, at der er åbent en 
aften om ugen. Somme tider har der 
været en vinterpause, men i år har 
der været åbent hele vinteren. ”Der 
kommer ikke så mange om vinteren,” 
siger han. ”Fra nul til syv.”

arbejdsgruppe
Han skiftes med Hermann Nielsen til 
at passe værkstedet, men sommetider 
træder også andre til. Værkstedet blev 
indviet i 1996. De første år var der en 
otte til ti stykker, der på skift passede 
stedet, men de fleste faldt. Enkelte har 
stadig en nøgle og hjælper engang 
imellem. I sin tid fik aktiviteten eta-
bleringsstøtte, og siden har den fået 
byudvalgsmidler. Nu giver afdelings-
bestyrelsen somme tider mindre be-
løb til køb af værktøj.

det sker der
Her kan man selv reparere sin cykel 
og få hjælp til det lidt sværere. ”Det er 
ikke alt sammen lige ukompliceret,” 
forsætter Hans Martin. ”Troværdige 
kan låne nøgler. Det er rart at kunne 
hænge cyklen op og låne værktøj.” 
”Vi har mange reservedele som lap-
per og slanger, men det kniber med 
sliddele som kæder, bremseklodser, 
kranse og tandhjul bag til,” siger han. 
”De dele må man selv købe”.

Til slut en løftet pegefinger: ”Det er en 
regel: Man skal opføre sig ordentligt! 
Hvis man bliver for kåd, bliver man 
smidt ud. Det er især sjovt at lege med 
trykluft. Lidt justits skal der til”, und-
erstreger Hans Martin.
Da, jeg går, er han ved give vejledning 
over telefonen.  
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tekst og foto af Jens Skriver

ny naboskaber for Gellerup oG toVesHøj

lene CHrIstensen

Lene Christensen er lige startet som 
aktivitetsrådgiver for beboerne i Gel-
lerup og Toveshøj og træffes til daglig 
på kontoret i Beboerhuset Yggdrasil.
”Vores vigtigste opgave er at hjælpe 
beboerne med at skabe aktiviteter,” 
siger den nye naboskaber. ”Vi er ikke 
rigtige projektmagere, der henter pen-
ge til større arbejdsmarkedsrelaterede 
projekter. Vi kan lave fundraising for 
at hjælpe beboerne med aktiviteter, 
men vi har mange andre funktioner. 
Den vigtigste er at hjælpe beboerne, 
når de kommer med forslag til aktivi-
teter. Det kan være hjælp til forening-
er, men det kan også være til en enkelt 
beboer, som gerne vil have hjælp til at 
lave en forening. Antallet af henven-
delser er meg et vekslende.”

nye tiltag
Der har været ansat naboskabere for 
Gellerup og Toveshøj siden 1994. For 
tiden er Lene ansat sammen med Lise 
Ledet. ”Konceptet er det samme”, for-
klarer Lene. På spørgsmålet, om hun 
vil gøre noget anderledes, svarer hun: 
”Både og. Først skal jeg sætte mig ind i 
tingene, og det tager meget lang tid.”

teologi
Lene har boet i Gellerup i nogle år, 
hvor hun bl.a. har været med i redak-
tionen for borgerportalen for Århus-
Vest, bestyrelsen for højskolen i Gel-
lerup, formand for socialdemokra-
tiet i Brabrand-Årslev og medvirket i 
8220naboskab som frivillig til forskel-
lige ting som at ring på døren med 
indkaldelse til arrangementer. Alt det 
er stoppet. ”Jeg er nødt til at priorite-
re,” siger Lene. ”Det er det med tiden. 
Og så vil jeg gerne skrive mit speciale 
færdig”. Lene læser faktisk teologi og 
mangler som det sidste at afslutte et 
speciale om kirkers lobbyisme i EU. 
”Det er et nyt emne og en god kom-
bination af politik og religion,” siger 
hun. På spørgsmålet om, hvorfor hun 

valgte at studere teologi, grunder hun 
lidt og svarer så: ”Hvorfor det? Det er 
en beslutning hundred år tilbage. Jeg 
havde været inden for modebranchen 
nogle ganske få år og fandt, det var 
utrolig overfladisk, så jeg måtte finde 
på noget andet. Først måtte jeg tage 
studentereksamen på kursus. Det 
var forfærdelig hårdt, men jeg valgte 
det frem for HF, da jeg gerne vil stille 
krav til mig selv, og jeg valgte endda 

to højniveaufag (matematik og fysik). 
Jeg får mig altid rodet ind i et eller an-
det, men det skyldes ikke ambitioner, 
for jeg får altid lave karakterer, fordi 
jeg vælger noget, som er helt vildt 
svært,” fortæller hun. ”Jeg har ten-
dens til at sprede mine interesser tem-
melig bredt”.

fritid
Da der bliver spurgt om fritiden, er 
svaret: ”Hvilken fritid? Men jeg har 
også interesser, der ikke er penge i. Jeg 
fotograferer meget og er kreativ med 
alt muligt. Jeg kan også lide at rejse, 
og så har jeg lige fået en ny lejlighed 
med en kæmpealtan.”
Hun søgte jobbet som naboskaber, da 
hun vidste lidt om, hvad de lavede 
her. Hun forklarer: ”Det ville blive 
lidt problematisk at skulle være præst 
lige med det samme, for jeg er ked af 
at skulle flytte fra området, som jeg 
er meget glad for. Her er en fornem-
melse af storby med mange menne-
sker og mange slags mennesker, og 
her kan man købe krydderier og alt 
muligt andet. Et minisogn i Vestjyl-
land vil være noget andet. Som regel 
starter præster med få job afsides ste-
der. Dermed ikke være sagt, at jeg har 
noget imod at bo på landet, men jeg 
kan bare lide at bo her. Jeg skal ikke 
formidle et religiøst budskab, men det 
praktiske arbejde her har mange fæl-
lestræk med en præsts arbejde.”

kvarteret
Jeg spørger også efter, hvordan der 
ser ud i Gellerup om ti år. ”Andre, 
end dem der sædvanligvis flytter her-
ud, vil få øjnene op for det potentiale, 
det er at bo her. Især kreative men-
nesker, vil kunne se pointen i at bo et 
sted, hvor der er så stor mangfoldig-
hed. Jeg frygter ikke bilafbrænding 
og anden dårligdom, men mere at det 
bliver et dødssygt parcelhuskvarter, 
hvor det hele går ud på at ligne hin-
anden så meget som muligt”, slutter 
Lene. 



Skræppebladet april 2008 - 11

 af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

sIrIus

Det kan nås endnu, men det er ved 
at være allersidste chance, hvis man 
vil se Sirius, den mest lysstærke fiks-
stjerne på himlen i denne omgang. 
Den befind er sig til venstre skråt ne-
den for vinterhimlens meget mar-
kante stjernebillede, Orion, og er den 
dominerende stjerne i stjernebilledet 
Den store Hund. Ovenfor til venstre 
befinder sig den lille Hund med den 
klare stjerne Procyron. Sirius lyser så 
stærkt, at det i gamle dage blev sagt, 
at den hjalp solen med at varme op og 
forlænge sommeren, da den om sen-
sommeren formodedes at stå op sam-
tidig med solen. Deraf navnet Hunde-
dagene. I det gamle Ægypten havde 
den en særlig betydning, da den en 
kort periode sidst på sommeren stod 
op lige før daggry. Derved varslede 
den oversvømmelserne af Nilen, der 
skabte ny frugtbarhed. Mange sagn 
knytter sig til stjernebillederne Store 
og Lille Hund. De skulle bl.a. være 
Orions hunde, som hjalp ham med 
jagten.

stjerne med død ledsager
Sirius er godt nok en såkaldt hoved-
seriestjerne  ligesom Solen, men mens 
Solen er en gul dværg, udsender Siri-
us omkring 40 gange så meget stråling 
som Solen med et blåhvidt lys, og den 
befinder sig også kun 8,7 lysår borte 
som nummer fire i rækken af de stjer-
ner, der er nærmest ved Solen. Den 
er i virkeligheden en dobbeltstjerne. 
Størstedelen af de stjerner, som ses 
på himlen, er i virkeligheden fysisk 
dobbeltstjerner, som hænger sammen 
i et kredsløb. (En optisk dobbeltstjer-
ne er to stjerner, som befinder sig på 
samme placering på himlen, men i 
virkeligheden uendeligt langt væk fra 
hverandre).
Allerede i begyndelsen af 1800-tallet 
blev det konstateret, at Sirius havde 
en underlig rokkende bevægelse, 
men det var først efter konstruerin-
gen af meget store kikkerter, at det 
kunne konstateres, at der var tale om 
et dobbeltstjernesystem, bestående af 

den meget kraftigt lysende Sirius A og 
den yderst svage Sirius B. Den er en 
såkaldt hvid dværg. Dens udstrålen-
de energi kommer ikke fra en atom-
kernereaktion. Det er en død stjerne, 
som består af centralområderne fra en 
oprindelig stjerne, men temperaturen 
er ekstrem høj, og massefylden er så 
stor, at vi ikke kan fatte det. Sirius B 
har en radius, som er mindre end Jord-
ens.

sIdste udkald I denne omGanG

Capella 
astronomiklub

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



12 - Skræppebladet april 2008

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

fortIdsplanter pÅ Holmstrup mark

planter uden blade

Om sommeren kan du finde små ju-
letræslignende planter uden blade. 
De består nærmest kun af grønne 
stængler, har en lidt ru overflade og 
vokser næsten altid i en stor flok. Det 
er padderokker, der netop i april er på 
vej op i forårssolen med besynderlige 
”blomster”.
I en række artikler følger vi naturen 
på Holmstrup Mark, der ligger som 
et grønt bælte mellem Jernaldervej og 
Edwin Rahrsvej. Beboere i afdeling-
erne Bronzealdervænget, Toveshøj, 
Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård 
har kun få skridt fra afdelingen til na-
turområdet, der med masser af forår 
kalder på gåture og oplevelser.

et glimt fra kultiden
Padderokker er en ældgammel plan-
tetype, der for 300 millioner år siden 
fandtes som 30 meter høje træer, og 
som så i dag kan findes i stenkul. 
De overlevende versioner af padde-
rokker er alle små planter, sjældent 
højere end godt en halv meter. Til 
gengæld har de rødder, som går flere 

meter ned i jorden, og de kan derfor 
klare sig i selv tørre områder. De lan-
ge rødder er også årsagen til, at pad-
derokke kan blive et meget besværligt 
have-ukrudt. Selvom man fjerner det 
øverste af planten, er den i stand til 
at sende nye skud op. Faktisk kan 
man kun udrydde padderokke ved 
årelang skygning – f.eks. ved at have 
mange, høje og tætte kulturplanter. 
Derfor ses padderokke sjældent som 
mark-ukrudt.

padderokke-søen
Den mest udbredte padderokke er 
agerpadderokke, der ofte ses på san-
dede eller helst lerede skråninger. I 
naturen på Holmstrup Mark er områ-
det omkring Spiral-søen mellem Spi-
ralen og Bjergkammen i Hasle Bakker 
et godt sted at kigge, for her kan du 
finde både agerpadderokke og kær-
padderokke. Sidstnævnte vokser bl.a. 
mellem cykelstien og søbredden. 

sporehuse
Midt i april vokser agerpadderokkens 
frugtbare skud frem. De er næsten 
hvide og ender med en brunlig kolbe. 
Det er herfra der udsendes sporer 
– som minder om modernes planters 
frø. 
Men der kommer ingen summende 
bier eller andre insekter på besøg for 
at bestøve; det er jo en moderne opfin-
delse, som kun ses hos frøplanterne. 
Der er heller ikke brug for vindbestøv-
ning, for padderokken bruger en sær-
lig teknik med at sende både han- og 
hun-sporer ud sammen. De har små 
”fangarme”, som sørger for at der al-
tid er en klumpfuld sporer med både 
hanner og hunner. Sporeklumpen kan 
så blæse af sted i vinden og sammen 
danne en lille ny koloni et andet sted.

en eller to slags skud
Når de hvide skud har sendt sporer 
ud i verden, visner de ned, og så kom-
mer de grønne, juletræslignende skud 
frem.

Kærpadderokken sender kun en slags 
skud frem, og de kan ses allerede 
sidst i marts, men kolben i enden bli-
ver først frugtbar midt på sommeren. 
Skuddene bryder frem gennem sidste 
års visne planter, der ligner grene el-
ler strå. 

leddelte stængler
Det er let at genkende sidste års plan-
ter om foråret, for alle padderokker er 
leddelte, og ved hver led sidder der 
en lille krans med små takker. På de 
visne planter og nye skud af agerpad-
derokke er det let at se. Selvom det ser 
ud til, at planten ingen blade har og 
kun består af stængler, er det ikke helt 
rigtigt. Den lille krans med små tre-
kantede takker er faktisk padderok-
kens blade. Ved hvert led er en krans 
af tynde sidegrene.

folkenavne
Hvis du plukker en padderokke, kan 
du let knække stænglen over blad-
kransen og kigge nærmere på de meg-
et små blade. Denne egenskab har 

Agerpadderokkens bizarre og blege skud på 
skråningen ned mod Spiralsøen (medio april 
2007)

Kærpadderokke har kun en slags skud (Spiral-
søen sidst i april 2007)
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af Jacob Zakarias Larsen

I 20 År Har InternatIonal aften I Gellerup kIrke skabt Venskaber 
pÅ tVærs af natIonalIteter oG GeneratIoner

stedet HVor udlændInGe oG danskere mødes

International Aftens motto har fra 
starten været: ”Stedet, hvor udlænd-
inge og danskere mødes”. Det har det 
nu gjort i 20 år og det fejrer Gellerup 
Kirke den 11. april.
Det hele startede for 20 år siden da 
kirken fik kontakt med et par kristne 
syriske familier, der var flyttet til sog-
net. Det voksede og i dag deltager 80-
100 danskere og nydanskere fra hele 
verden i de seks årlige aftener. På en 
god aften er op mod 20 forskellige lan-
de repræsenteret. Programmet består 
af fællespisning, underholdning og 
sang og musik fra alverdens lande.  

nydanskere får et netværk
De sidste otte år har kirkens sogne-
medhjælper Anette Lemonius været 
ansvarlig for International Aften sam-
men med et team af frivillige danskere 
og nydanskere.
- 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 andre 
af kirkens aktiviteter. Gennem årene 
har International Aften givet mange 
nydanskere et lokalt netværk og væ-
ret med til at nedbryde fordomme 
og isolation på begge sider, fortæller 
Anette Lemonius. 

International Aften fejrer sit jubilæum 
den 11. april kl. 17.00 i Gellerup Kirke. 
Jubilæet starter med en festgudstjene-
ste efterfulgt af spisning, samt under-
holdning fra mange lande.

Alle er velkommen. Tilmelding kan 
ske på 86251810 senest den 10.4 kl. 
13.00

For mere information, kontakt:
Sognemedhjælper Anette Lemonius
Tlf. i kirken: 8625 4717
E-post: al@gellerupkirke.dk

Sang, musik og underholdning fra alverdens 
lande er en del af International Aftens pro-
gram. 

nok været med til at give padderok-
ken folkenavne som knægræs, knæk-
kert, knækkegræs, purreknække, stej-
leknække og gale tænder.

mod sår og livløst hår
Padderokke er en stiv og ru plante, 
fordi den indeholder op til 70 % kisel, 
der minder om kalk. Men planten in-
deholder også sårhelende stoffer og 
har i århundreder været brugt til at 
rense sår og hudafskrabninger samt 
til at fremskynde heling af huden og 
mod betændelser. 
Man kan købe helsekostprodukter 
med padderokke som middel mod tør 
hud og livløst hår.
Ikke alle kan tåle padderokke, og på 
marker med f.eks. heste er især kær-
padderokke direkte giftig for dyrene. 
Bl.a. indeholder den et stof, som ned-
bryder B1-vitamin. Mennesker bliver 
ikke forgiftede. Men en kop urtete 
med padderokke kan drikkes for sin 

vanddrivende egenskab. Samtidig 
kan padderokke bidrage med vitamin 

B12 og styrke mængden af blodlege-
mer.

Visne skud fra sidste års kærpadderokker (Spiralsøen medio marts 2008)
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fInansloVen 2008 er nu faldet pÅ plads.

nyt fra beboerrÅdGIVnInGen

Regeringen, Dansk Folke-parti og Ny 
Alliance har netop indgået aftale om 
dette års finanslov. Finansloven er sta-
tens budget, der fastsætter både stør-
relse og fordeling af statens samlede 
udgifter. Her er udvalgt få konkrete 
afsnit fra finansloven 2008, som må-
ske kan være væsentlig:

for dig som er på pension
Man har besluttet at hæve 
maksimumsbeløbet for den 
supplerende pensionsydel-
se til 10.000 kr. Det svarer 
til en stigning på 2.200 kr. 
i forhold til den gældende 
sats. Den supplerende pen-
sionsydelse udbetales år-
ligt i januar måned og er 
således blevet udbetalt for 
2008. Forhøjelsen træder 
derfor i kraft i 2009.

for dig med børn
Partierne er enige om fra 
og med 2. halvår af 2008 at 
hæve børnefamilieydelsen 
(børnechecken) med 2.000 
kr. årligt pr. barn under 3 
år. Dvs. pr. 20. juni 2008 er 
taksten for børn under 3 år 
4.039 kr. pr. kvartal. Taksten 
for børn fra 3-6 år er fortsat 
3.198 kr. pr. kvartal og for 
børn fra 7-17 år er taksten 
2.516 kr. pr. kvartal.

for dig med børn i 
daginstitutioner
Man er blevet enige om at lave en 
madordning for alle børn i daginsti-
tutioner, så man sikrer sig at børnene 
får noget sundt mad. Ordningen skal 
træde i kraft senest den 1. januar 2010. 
Madordningen skal betales af foræl-
drene via den almindelige betaling til 
daginstitutionen. For en familie uden 
friplads med ét barn i børnehave vil 
indførelsen af madordningen i gen-
nemsnit betyde en forældrebetaling 
på ca. 300 kr. pr. måned. Forældr, som 
er omfattet af økonomisk friplads el-

ler søskenderabat, vil få maden gratis 
eller til nedsat pris.

Der må fremover kun holdes lukket 
på dage, hvor fremmødet af børn i 
institutionen er lavt – dvs. på dage 
hvor mange forældre holder fri, og 
hvor der derfor kun er få børn med 
pasningsbehov. Det kan for eksempel 
være i sommerferien, mellem jul og 

nytår eller på den indeklemte fredag 
efter Kristi Himmelfartsdag.
Samtidig skal familier med et pas-
ningsbehov på de dage, hvor barnets 
egen institution holder lukket, have et 
trygt tilbud om pasning i en anden in-
stitution. Der kan for eksempel følge 
kendt personale med til gæs-te-insti-
tutionen.

Hvis du vil vide mere om finansloven 
2008, kan du finde de samlede aftaler 
på Finansministeriets hjemmeside: 
www.fm.dk

ankestyrelsen afgør klage over 
300-timers reglen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesud-
valg har netop afgjort, at 300 timers 
regl en ikke kan anvendes over for en 
kontanthjælpsmodtager, da dennes 
ægtefælle ikke var berettiget til kon-
tanthjælp, idet han havde et ordinært 
ustøttet arbejde. 
Ankestyrelsen udsendte den 25. ja-

nuar 2008 afgørelsen som 
en Principafgørelse. Det 
betyder, at kommunerne 
skal følge ankestyrelsens 
afgørelse i tilsvarende sa-
ger. 

Ifølge loven skal ægtepar, 
der begge får kontant-
hjælp, leve op til et krav 
om 300 timers ordinært 
og ustøttet arbejde inden 
for to år. Hvis dette ikke 
sker, kan kommunen fra-
tage den ene ægtefælle sin 
kontanthjælp.  
Ægtepar, hvor den ene 
er fuldtidsarbejdende, 
og hvor der på grund af 
den arbejdende ægtefæl-
les indtægt kun udbetales 
sup plerende kontanthjælp 
til den anden ægtefælle, er 
således ikke omfattet af lo-
vens krav. 

Kommunerne er ved at gennemgå 
alle sager, hvor de har frataget ægte-
fæller deres kontanthjælp ifølge 300-
timers reglen. Det sker for at sikre sig, 
at man ikke uretmæssigt har frataget 
andre deres kontanthjælp. Hvis dette 
er tilfældet, skal man have kontant-
hjælpen igen med tilbagevirkende 
kraft. Dvs. man får kontanthjælpen 
tilbage for de måneder, hvor den uret-
mæssigt er blevet frataget. 

Har du spørgsmål i forbindelse med 
300-timers reglen, er du meget vel-
kommen til at henvende dig i Beboer-
rådgivningen.

af Beboerrådgivningen
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af Helle Hansen

mIllIoner afsat tIl HelHedsplanen
landsbyGGefonden Har reserVeret 349 mIllIoner kroner 

tIl Indsatsen I Gellerup oG pÅ toVesHøj

Månedens gode nyhed har været, at 
Landsbyggefonden allerede på nu-
værende tidspunkt har afsat 349 
millioner kroner til at gennemføre 
helhedsplanen i Gellerupparken 
og Toveshøj. Det er resultatet af en 
foreløbig ansøgning, som Brabrand 
Boligforenings har sendt til fonden. 
Det er helt nyt, at Landsbyggefonden 
på den måde går ind og reserverer 
penge, som de netop har gjort det til 
helhedsplanen i Gellerup og Toves-
høj. I alt er der forhåndsreserveret 349 
millioner kroner, som boligforenin-
gen kan søge, når helhedsplanen skal 
realiseres. 

penge til mursten
Landsbyggefondens penge kan for 
eksempel bruges til forbedringer af 
udearealerne i de to boligområder. 
Det kan være til at anlægge nye lege-
pladser, bygge forsamlingshuse, lave 
mødesteder eller andre fællesfacili-
teter, det står der i brevet fra fonden, 
som skønner, at pengene allerede kan 
blive frigivet fra 2010. Men det for-
udsætter, at boligforeningen til den 
tid har grundlaget for at gennemføre 
planen klart. Det betyder blandt an-
det, at det skal være fremskaffet den 
nødvendige dokumentation for den 
byggetekniske indsats, og der skal 
have været holdt besigtigelser, lige-
som forhandlingerne om den ende-
lige omfang af helhedsplanen skal 
være afsluttet.

Glæde over beskeden
Både hos boligforeningen og på råd-
huset er der glæde over udmeldingen 
fra Landsbyggefonden. 349 millioner 
kroner er nemlig, sammen med de 
125 millioner kroner, som kommu-
nen og boligforeningen allerede har 
afsat, næsten halvdelen af helheds-
planens budget, som er anslået til at 
komme til at koste cirka en milliard 
kroner. Den resterende halve milli-
ard kroner forventes af skulle kom-
me fra private investorer og fonde. 

tekst og foto af Helle Hansen

GIk’s pÅske Cup 2008
pIGefodbold I pÅskeferIen

Tirsdag i påskeferien stod den på pi-
gefodbold i GLOBUS1, hvor den lille 
idrætsforening Gellerup Idrætsklub 
holdt sit første Påske Cup i pigefod-
bold. 

GIK stillede selv med to hold, og så 
var der besøg af pigehold fra Hasle og 
fra Brabrand IF. Og der blev i løbet af 
eftermiddagen spillet en masse spæn-
dende fodboldkampe.

GIK’s fodboldpiger træner i GLOBUS1 
hver tirsdag kl. 15.30-17.30.
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den 1. aprIl starter de sIdste VICeVærter

alle meyere er nu pÅ plads

tekst og foto af Jens Skriver

Det har været lidt svært at få hele 
holdet på 22 viceværter i Gellerup og 
Toveshøj fyldt op. De sidste begynder 
først nu ”Det skyldes imidlertid ikke 
manglende interesse”, fortæller pro-
jektleder Theo van Driessche. ”Man-
ge ville gerne, men ansættelsen sker 
som fleksjob, og mange af de interes-
serede var ikke fleksjobberetigede”. 
For at kunne ansættes i fleksjob skal 
kommunen godkende, at man ikke 
præstere så meget som ansatte på al-
mindelige vilkår. ”Nogle, vi havde til 
samtale, havde heller ikke de nødven-
dige kvalifikationer og var selv klar 
over, at de ikke passede rigtigt ind i 
miljøet, men der er fyldt op til første 
april”, slutter Theo.
Der er god brug for viceværterne, og 
de føler sig værdsatte. 

af Jens Skriver

pensIonIstklubben I Holmstrup Har manGe aktIVIteter I GanG, 
men nye medlemmer er Velkomne

HyGGe oG Hjælp tIl andre

Den tirsdag jeg aflagde Pensionist-
klubben i Holmstrup et besøg, gik 
snakken livligt ved to fyldte kaffebor-
de. Foruden kaffe, kage og chokolade 
var der også mulighed for at købe 
øl og vand. ”Der er lige nøjagtigt 40 
medlemmer”, fortæller kontaktper-
sonerne Lars Thode Nielsen og Gitte 
Poulsen.

nye medlemmer
”Vi starter op igen 20 maj, og så kan 
vi overskue at modtage nye medlem-
mer. Vi vil meget gerne have medlem-
mer fra Thorsbjerg og Odinsgården. 
”Vi trænger til nye folk”, siger kon-
taktpersonerne. Klubben henvender 
sig til pensionister, efterlønsmodta-
gere og førtidspensionister. Medlem-
skab koster 50 kr. om året. Foreningen 
afholder kaffebord hver tirsdag, hvor 

der som regel er en otte til ti stykker til 
stede. Hertil kommer udflugter, banko 
nogle gange om året, fællesspisning 
formedelst 35 kr. nogenlunde en gang 
om måneden, om sommeren har der 
også sommetider været ture til petan-
gue, vikingespil eller et plantorama.

klubbens stolthed
Om søndagen er aktiviteten Lop-
pen åben, hvor interesserede kan af-
levere og købe ting, men ikke bytte. 
Overskuddet går til Pensionistklub-
ben. Heraf betales til et sponsorbarn 
i Burkina Faso. ”Han hedder Bernard 
Zoungrana. Han er det andet barn. 
Det første er fyldt 14 og kan klare sig 
selv”, fortæller Gitte og viser stolt bil-
leder af drengene frem. ”Vi får breve 
og tegninger”, siger hun. ”Det er rart 

med respons, og hjælpen kommer 
hele familien til gode.”
Loppen afholder også en halvdagsud-
flugt, hvor pensionistklubbens med-
lemmer kan komme med for en billig 
penge.

yderligere aktiviter
Pensionistklubben afholder også et 
kursus i porcelænsmaling, men det er 
fuldt optaget. Pensionistklubben har 
købt en ovn. Derfor er kurset forbe-
holdt klubbens medlemmer.
På hylder i klubben ligger også andre 
varer end Loppens. Nogle medlem-
mer sælger produkter for egen reg-
ning.
Interesserede er meget velkomne til 
at kontakte Lars Thode Nielsen, tlf. 
86249109 

René Gotfredsen t.v. og Jesper Jespersen



Skræppebladet april 2008 - 17

af Ulrik Ricco Hansen

skræppebladets bloG Har øGet Vores synlIGHed pÅ nettet markant

bloG GIVer populær HjemmesIde

For over et år siden flyttede www.
skraeppebladet.dk til et nyt webhotel. 
Ifølge webhotellets statistik, der må-
ler al trafik på hjemmesiden, er der 
sker store ting det seneste år. Især har 
Skræppebladets forsøg med en blog 
givet overbevisende resultater.

Hurtigt til tops
Indlæg på blogs er uhyre populære. 
De bliver læst af mange, og nye ind-
læg havner i løbet få minutter i top-
pen af søgeresultaterne hos søgema-
skiner som f.eks. Google. Hjemme-
sidens blog skal forinden havde den 
rigtige teknologi og indstillinger mv. 
Men når det først kører, ja, så kører 
det rigtig godt.

forsøg med blog
Skræppebladet har i løbet af efteråret 
opnået god erfaring med at køre en 
blog – både teknisk og på det ind-
holdsmæssige. Forsøget har vist at det 
er vigtigt at følge med ny teknologi 
og nye kommunikationsformer, hvis 
man gerne vil have budskaber frem.
Samtidig viser erfaringerne, at det i 
sig selv er en kvalitet at have mange 
indlæg liggende om mange forskel-
lige emner – også selvom nyhedsvær-
dien er forsvundet.

ny hjemmeside
Skræppebladet fik i november en ny 
hjemmeside, der dækker det trykte 
blad. Siden anvender nyere tekno-
logi med mere funktionalitet, bl.a. 
er det let at søge i artikler og skrive  
kommentarer. 
Samtidig bliver der nu opbygget et ar-
kiv af artikler i ”hjemmeside-format” 
fra nummer til nummer. Tidligere 
blev artiklerne overskrevet, så side 
fire altid var side fire.
Den voksende samling artikler er 
i lighed med en voksende samling 
blog-indlæg med til at øge kvalite-
ten af hjemmesiden – i hvert fald set 
fra Googles og andre søgemaskiners 
synspunkt. Flere og flere finder artik-

ler på Skræppebladet.dk med hjælp 
fra Google.

aktuelt er mest populært
Bå de på bloggen og hjemmesiden er 
det aktuelle emner, der får flest besøg-
ende. I denne tid, hvor vi laver om på 
af taler for kabel-tv, er det selvfølgelig 
det emne som optager mange.
Hvornår der foregår forskellige ak-
tiviteter, er også noget Skræppebla-
det ivrigt bliver brugt som kilde til.  
Den mest sete side, foruden forsiden, 
er siden med redaktionsoplysninger. 
Og så er pdf-arkivet og dermed pdf-
udgaver af tidligere numre velbesøgt.

top fem
Denne lille samlede liste gælder for al 
den tid der har været blog og ny hjem-
meside. Det er Google, der har optalt 
hvor mange gange blogindlæg/artik-
ler er blevet vist til unikke brugere:
De fem mest læste artikler: ”Svar på 
læserbrev om kabel-tv”, ”Syv op-
gange til hver Meyer”, ”Et naturtalent 
– om Buster på Gellerupscenen”, ”Le-
der, december” og ”Kreative piger i 
Yggdrasil”.
De fem mest læste blogindlæg: ”Be-
boere sure over høj pris for kabel-tv”, 
”Kabel-tv: betal ekstra 1970 pr. tv”, 

”Gellerup-kriminalitet er flyttet til 
Holmstrup”, ”Gellerup ligeglad med 
valg” og ”Busters verden på Gelle-
rupscenen”.

bliv aktiv på skraeppebladet.
dk
Det er meget let at skrive på Skraep-
pebladet.dk. Du kan skrive kommen-
tarer til alle artikler og blogindlæg. 
Der er også mulighed for at du kan 
oprette og redigere dine egne blog-
indlæg.
Du skal blot oprette dig som bruger 
og logge ind. Det er nemt og hurtigt 
– du skal blot opgive navn, e-mail og 
ønsket password. 
Hvis du vil oprette artikler på hjem-
mesiden – ja, så skynd dig at kontakte 
redaktionen, for artiklerne skal jo med 
i det trykte blad først.

Opstart af blog i juni/juli 
(grå markering).
Kraftig vækst når der er kraftig aktivitet på 
bloggen august-november (gul markering). 
Høje besøgstal bevares trods nedgang i blog-
aktivitet, men der er samtidig etableret ny 
hjemmeside fra november.
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tV-prIskrIG: alle kanaler tIl 40 kroner
nyt selskab lanCerer kabel-tV I stor pakke tIl dIsCountprIser

af Nesnah Occir
Foto fra arkivet

Adskillige konkurrenter står på spring 
for at overtage Stofas monopol på at 
levere tv til beboerne i Brabrand Bo-
ligforening, der den 1. april overgår 
til ny ordning. Et udenlandsk tv-sel-
skab tilbyder meget lave priser, men 
til gengæld kræves der modydelser. 

priserne gik kun op og op
Det er ikke let at være tv-seer i en tid 
med himmelflugt for tv-kanalerne i 
dyre pakkeløsninger. Antenneforenin-
gen Århus og Stofa tilbyder nu lavere 
priser fra den 1. april, hvor alle bebo-
ere overgår til lille pakke. Den lavere 
pris betyder altså også langt færre ka-
naler. Hvis man vil beholde den store 
pakke, koster det endnu mere end de 
varslede prisstigninger, som fik bebo-
erne på barrikaderne på 
efterårets beboermøder.
 
tdC klar med rabat
Konkurrenter har dog 
bemærket beboernes 
utilfredshed og allerede 
fra den dato, hvor alle 
beboere overgår til lille 
pakke er TDC klar med 
et tilbud der er 5–10% 
billigere end løsningen 
fra Stofa. Dog skal det 
vedtages på et beboer-
møde og samtlige bebo-
ere skal være enige om 
samme løsning og binde 
afdelingen for en periode 
på tyve år.
”Det er et fremragende 
tilbud, som de allerede 
er ved at vedtage i byer som Aalborg 
og det nordlige København,” udtaler 
marketingschefen hos TDC.

tV104 vil indtage landet
En anden og i Danmark forholdsvis 
ukendt spiller på kabeltv-området er 
TV104, der har stor succes i bl.a. Fin-
land, Holland og Østrig. Selskabet til-
byder uhørt lave priser på også dan-
ske kanaler og en del af hemmelighe-
den er, at de selv leverer undertekster 

til mange af udsendelserne. Du har 
måske set navnet i slutningen af et 
program under rulleteksterne, for al-
lerede i dag leverer TV104 tekster til 
eksempelvis Viasat og Canal+.
En anden og mindre kendt hemmelig-
hed er at TV104 henter en del af signa-
lerne ned i Sverige og Holland hvor 
det er forbudt at tage høje priser for 
programsignaler med reklamer.

kabel-tv med og uden kabler
Det banebrydende koncept hos TV104 
er en kombination af satellit-signaler, 
jordbaserede og lokale kabelbaserede 
signaler. Det handler om både at hente 
og dele – et koncept der også kendes 
fra forskellige fildelings-programmer 
på computeren.

Flere beboere, som også er medlem af 
antenneforeningens bestyrelse påpe-
ger kraftigt det, de kalder en ulempe 
ved TV104: Alle der modtager tv skal 
også aktivt bidrage til at videresende 
signalet, så prisen på den måde kan 
ligge på et minimum. Det betyder at 
der skal opsættes store antennean-
læg i de afdelinger, som vil skifte til 
TV104, og samtidig skal mindst 20 % 
af boligforeningens husstande gå over 
til den nye leverandør.

borgermøde med tv-ingeniør
Fortalere for TV104 er bl.a. ingeniør 
Draagrevo Nebrot der på et borger-
møde den 01.04 i Dansk Teleinstitut 
for Kabelsignaler vil forklare, hvor-
dan eksisterende metalliske anlæg 
kan inddrages i antennelægget. For 
afdelinger med skraldesug vil de 
store jernrør kunne virke både som 
coaxial-kabler og som en del af mod-
tage/sende-udstyret. Dette kan redu-
cere anlægningsomkostningerne til 
under 30%.
Dog må hver afdeling påregne et 
større anlæg på toppen af den højeste 
bygning. 

Investering kan betale sig
Anlægsudgifterne forventes dog at 

være tjent hjem i løbet 
af tre år og samtidig kan 
beboerne nyde massevis 
af kanaler – både dem de 
har i dag og lidt mere til 
en pris på omkring 40,- 
kr. om måneden. 
For en merpris på 5,- kr. 
pr måned tilbyder TV104 
også fastnet-telefon med 
gratis telefoni til alle an-
dre fastnettelefoner og 
en internetforbindelse på 
1 Mb/s, der er god nok 
for de fleste.

stofa i oprør
Stofa-formanden er op-
rørt: ”TV104 er tyve-
knægte og ulovlige”, 
men ifølge Kommunika-

tions- og kabel-tv-ministeren er der 
intet ulovligt i TV104 metoder. ”Det 
kunne de andre jo også bare have fun-
det på,” lyder det fra ministeren.
På et ekstraordinært foreningsmøde 
den 1. april i Brabrand Boligforening 
forventes det at der indledes de nær-
mere forhandlinger med TV104 om 
langt billigere tv til beboerne.

Eksisterende rør- og metalanlæg kan indgå i TV104s sende- og modtageanlæg.
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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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baGGrund oG tema

Frivilligcenter Århus har siden 2006 
arbejdet for at fremme og styrke et-
niske minoritetsgruppers mulighe-
der for at deltage i frivillige sociale 
og sundhedsfremmende aktiviteter 
i Århus. Indsatsen har haft form af 
konsulentstøtte til etniske minori-
tetsforeninger og oplysningsaktivi-
teter rettet mod borgere med etnisk 
minoritetsbaggrund. Ved projektets 
start blev der nedsat en tænketank, 
som ønskede, at der blev afholdt en 
konference, som kunne sætte fokus 
på emnet.

Med konferencen ønsker vi at stille 
skarpt på fire centrale spørgsmål:
• Hvad skal der til for at etniske mi-
noriteter bruger de frivillige sociale
og sundhedsfremmende tilbud?
• Hvad skal der til for at etniske mi-
noriteter involverer sig som frivillige
i frivilligt socialt og sundhedsfrem-
mende arbejde?
• Hvad skal der til for at fremme/
styrke etniske minoriteters initiativer
på social- og sundhedsområdet?
• Hvad skal der til for at fremme sam-
arbejde mellem de traditionelt
danske foreninger og etniske minori-
tetsforeninger?

Fokus er på de gode erfaringer og vi 
håber, I vil medvirke aktivt ved at
komme med bud på, hvordan vi lo-
kalt, i et samarbejde mellem offent-
lige og frivillige aktører, kan fremme 
integration via deltagelse i frivillige 
sociale og sundhedsfremmende akti-
viteter. Det er hensigten at nedsætte 
et udvalg, der i samarbejde med Fri-
villigcenter Århus kan følge op på re-
sultaterne fra konferencen og bidrage 
til at føre idéerne ud i livet.
Vi håber, at mange har lyst til at del-
tage; frivillige såvel som ansatte i for-
eninger og det offentlige, samt andre 
med interesse for emnet.

Med venlig hilsen
Frivilligcenter Århus

Workshops

Workshop A: Brugere med etnisk minoritetsbaggrund
v/Lise Bisballe - Center for Socialt Entreprenørskab, RUC, tidligere involveret
i Kulturkælderen og Underværket i Randers.

Workshop B: Frivillige ressourcer i spil
v/Gül Aydin - etnisk konsulent i Natteravnenes Landssekretariat i
København, bla. med ansvar for et projekt, der inddrager etniske kvinder
som natteravne.

Workshop C: Gode vilkår for initiativer og projekter
v/Murat Kilic - flere års erfaring som projektmager, bla. med børn, unge, IT
og frivilligt socialt arbejde i foreningen Millennium IT i Århus Vest.

Workshop D: Foreningssamarbejde på tværs af nationaliteter
v/Kvindehuset i Århus - Kvindehuset er opstået som et frivilligt initiativ i et
samarbejde mellem 13 kvinder med forskellige nationaliteter.

Deltagelse i konferencen er gratis (max. 80 deltagere).
Tilmelding senest mandag den 14. april til:
post@frivilligcenteraarhus.dk eller på tlf. 61 28 75 26

Tilmeldingen skal indeholde:
navn / forening/institution / e-mailadresse / telefonnummer
valg af workshop A, B, C eller D
(max. antal deltagere pr. workshop er 20)
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undladelsessynder
Der er mange synder, et menneske 
kan begå. Senest guvernøren for New 
York, som havde mange besøg hos 
prostituerede. Det kostede ham po-
sten. Han angrede. Hans kone stod 
ved siden af, da han offentliggjorde 
sin synd. Hun så meget trist ud. Kan 
hun tilgive ham?
Katolikkerne er vist bedre til at til-
give end os protestanter, selv om jeg 
jo faktisk har været ateist i 40 år. Men 
hvad, når selv en præst i Folkekirken 
kan få lov til at sige, at han ikke tror 
på Gud.
Man kan også synde ved at lade være 
med at gøre noget, som man burde 

have gjort. Det kaldes en undladelses-
synd.
Selv om min “nabo” måske sidder 
alene og ser TV det meste af dagen, 
så går jeg måske ikke ind og snakker 
med ham, fordi jeg ikke orker det. Er 
dette en undladelsessynd?
Heldigvis har vi en beboerrådgivning 
i Brabrand Boligforening. De har hjul-
pet mig meget, men hvor meget kan 
de overkomme? Der er kun få ansat-
te.
En indvandrerkonsulent, som er 
kendt fra TV, mener, at der er behov 
for personlig kontakt til utilpassede 
unge og deres familier og helst i deres 
eget hjem.

Der er blevet ansat 22 “Meyere” i Gel-
lerupparken til at hjælpe med at hol-
de styr på affald m.m. Altså praktiske 
ting.
Samtidig er der lige pludselig 18 poli-
tibetjente og en politibil i stedet for 6 
betjente i lokalpolitiet.

Kommer der også en tæt kontakt til 
de utilpassede unge og deres fami-
lier? Eller er der blevet begået en und-
ladelsessynd?
 
Flemming Storvang

tekst og foto af Helle Hansen

som fuGl fønIx Har kIG rejst sIG fra asken 
oG er IGen flyttet Ind I det røde Hus efter taGbranden sIdste sommer

klubberne I Gellerup Hjemme IGen

Torsdag den 13. marts var en festdag 
i Gellerup. Flaget var hejst uden for 
Klub ben i Gellerup, der ligger i hjertet 
af bebyggelsen, og hen på eftermid-
dagen strømmede det til med børn og 
voksne, som ville være med til indvie 
huset, som der blev sat ild på sidste 
sommer.
Skaderne efter branden betød, at hele 
tagkonstruktionen skulle skiftes ud. 
Et arbejde som har fundet sted hen 
over vinteren. Ingen er blevet dømt 
for brandhærværket.

Tidligere klubleder Anders Glahn, der 
nu er fritids- og ungdomsskoleleder i 
Gellerup og Toveshøj holdt tale for et 
hus fuldt af små og store gæster. Og 
han glædede sig over, at Klubberne i 
Gellerup nu atter hjemme under eget 
tag efter en vinter i husly i naboin-
stitutionen Mudderklirren. Og så ro-
ste han KIG’s nye leder Mohammed 
Ibrahim og resten af personalet for 
tålmodigt at have indrettet sig under 
de mindre forhold, mens KIG-huset 
blev istandsat.

Nu står foråret og snart sommeren for 
døren – og ikke mindst sommerferien, 
hvor Klubberne i Gellerup hvert år 
spiller en central rolle ved tage ansva-
ret for at koordinere alle de aktivite-
ter, som om sommeren sikre, at bør-
nene i Gellerupområdet altid oplever 
en fantastisk ferier med masser tilbud 
om aktivitet hver eneste dag.
 



22 - Skræppebladet april 2008

af Ulrik Ricco Hansen

CyklIst Ikke torpederet af pÅVIrket bIlIst I ÅrHus Vest

30 sekunder fra døden fredaG morGen

Hver morgen cykler jeg fra Holmstrup 
til min arbejdsplads ved Frichsparken. 
Turen er frisk, og på vej frem går det 
let – for også uden vestenvind triller 
cyklen let – det går jo nedad det meste 
af vejen.  Det er en vej med cykelsti 
på Jernaldervej, gennem Bispehaven 
og så ad fredelige villaveje, inden jeg 
krydser Silkeborgvej.
Jeg vil gerne fortælle om en oplevel-
se i fredags. Og hvilken fredag, det 
er, kan være underordnet. Det var ”i 
fredags”, nu hvor jeg bruger noget 
af min weekend på at skrive. Det var 
en fredag, jeg sjældent vil glemme. 
Ikke på grund af, hvad jeg så, men på 
grund af en i den grad legemliggø-
relse af begrebet ”chok”. Vi siger jo så 
ofte, at noget er chokerende, eller at vi 
får et chok, selvom vi i virkeligheden 
mener forbavselse og undren.
Den fredag oplevede jeg en situation, 
som jeg ikke husker sekund for se-
kund, men nærmere millisekund for 
millisekund. Jeg kan kun huske, det 
der skete, i slowmotion. Og da det 
efterfølgende var forbi, kunne jeg næ-
sten ikke få luft. Mit hjerte buldrede 
af sted, tårerne begyndte ufrivilligt at 
trille ned ad kinderne, og jeg kunne 
næsten ikke tænke på andet.
Se, det er et chok.

Og hvad var det så der skete? Ja, det 
er helt utroligt, og jeg har aldrig ople-
vet noget tilsvarende. Det foregik ved 
det lyskryds i Bispehaven, hvor der 
er ved at blive etableret en ny Netto. 
Det er et T-kryds og næsten alle, der 
kommer vestfra, drejer til venstre ind 
mod byen. 
Sådan var det også denne morgen. En 
stor sort bil tiltrak dog min opmærk-
somhed. Føreren gassede op og satte 
bilen i acceleration, som om det var 
starten på Le Mans. Bilen blev gas-
set op og gasset op og kørte allerede 
i krydset hurtigt, hvor vi alle drejede 
til venstre. Kort efter krydset skete det 
bizarre:

Pludselig drejede bilen skarpt til høj-
re. Næsten lige foran mig. Der er to 
spor på Ryhavevej, og mens bilisten 
kørte fra venstre-sporet og i den nye 
retning, sættes bilen yderligere op i 
fart.
”Hvad er dog det,” tænker jeg. ”Er 
der kommet en ny vej eller indkørsel 
der. Det har jeg ikke set, for der plejer 
at være en skrænt op til de huse, der 
ligger der”. Milisekunderne snegler 
sig af sted.
”Hvorfor kører han så hurtigt den 
vej?” 
”Er der virkelig en vej at køre ind 
ad?” 
”Det må der jo være, siden han bliver 
ved med at sætte farten op.”
”Jeg må hellere standse cyklen.” 
”Åh nej – nu går det galt.”
Der var ikke nogen vej at køre ind ad. 
Og slet ikke i stor fart. Der var ligesom 
sidst en skrænt med beplantning.
Med susende fart torpederer bilen 
skrænten lige ved siden af en lygte-
pæl. Skrænten får bilen til at køre op 
ad – og den vipper op til næsten 60 
grader, drejer rundt og falder ned igen 
hvorefter bilen fortsætter – nu direkte 
imod mig. 

Den standser under fem meter fra mig 
og tiden gå stadig ufattelig langsomt, 
så vidt jeg husker:
”Hvis jeg havde cyklet lidt hurtigere 
og var lidt længere frem-
me, så var jeg død på ste-
det: Ingen kunne overleve 
at blive torpederet på den 
måde.
”Der var vist (?) ingen an-
dre på fortovet. Heldig-
vis”
”Manden må være påvir-
ket, ingen kører så tåbeligt. 
Kath eller kokain? Det kan 
ikke kun være alkohol”
”Åh – hvad med føreren. 
Overlevede han?”

”Hjælp, jeg kan ikke bevæge mig før 
hjertet forsvinder fra min hals”.
Stilhed.

”Hvad nu? Jeg er nødt til at nærme 
mig bilen.”
Men så begynder larmen igen. Der 
bliver gasset op, og jeg frygter at bi-
len, der vender lige imod mig, vil fort-
sætte djævlekursen.
Heldigvis har bilen taget skade af 
sammenstødet med skrænten, så den 
bliver holdende, selvom motoren bul-
drer af sted.
Inde i bilen sidder en mørklødet mand 
og vinker.

”Det er mere end jeg kan klare.”
”Han må få andre til at ringe efter 
hjælp. Nu er jeg nødt til at redde mig 
selv,” tænker jeg og kan mærke blod-
karrene gøre mit ansigt rødt, mens tå-
rerne langsomt begynder at trille. 

”Jeg overlevede.”

Et kvarter senere får jeg endelig vej-
ret. Jeg skynder mig at ringe til min 
kæreste og noget familie. Jeg havde jo 
helt glemt, hvor vigtigt det er at være 
i live, og være det for, med og sam-
men med dem, man holder af.

Det havde de vist også.
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underbeVIdstHedens oprør mod de GrÅ oG kedelIGe VInterdaGe

en drøm

Det var en mørk og regnvåd morgen; 
jeg vågnede kl. 06 og syntes, at det var 
for tidligt at stå op.  Jeg faldt i søvn 
igen og kom til at drømme:

Jeg var cyklet en tur ud på landet for 
at besøge min datter og svigersøn. 
Det viste sig, at det var første dag i 
min datters ny økologiske, afslappede 
højskole.
Der var kommet en masse drenge og 
nogle kvinder, der skulle på højskole-
ophold.
Min datter var i køkkenet sammen 
med et par veninder. Middagsmaden 
simrede. Jeg spurgte, om jeg kunne 
hjælpe med noget – og ja – jeg kunne 
lige tørre gulvet af i køkkenet. Gulvet 
var belagt med små fliser, og jeg tog 
lidt hvid maling og begyndte at male 
dem for at få dem lysere; det blev ikke 
rigtig godt, malingen dækkede slet 
ikke, og jeg nåede kun et areal på ca 
1½ x 1½ m. 
Så forlod jeg køkkenet – der var mas-
ser af mennesker overalt, og der duf-
tede dejligt af mad: Kylling og spinat 
med smeltet ost over – og grøntsager.
Mit 18-årige barnebarn var vist listet 
ovenpå.
Der var bygget senge til drengene 
uden for på gårdspladsen, og der løb 
en masse drenge rundt. De legede 
”Jagt en and” det betød, at en eller 2 
drenge løb alt hvad de kunne efter en 
and eller en høne rundt på pladsen 
– det gjaldt om at få den til at blive 
træt og falde om. Jeg så en hvid and, 
der forfjamsket forsøgte at få sin æl-
ling med væk fra drengene.
Jeg gik ind og spurgte min datter, 
om de måtte lege den leg – og nej det 
syntes hun ikke rigtig – så hun sagde 
lige til dem, at de ”hellere måtte holde 
op”.
Drengene var meget glade. I haven 
havde min svigersøn lavet borde, så 
drengene kunne spise udendørs, de 
voksne spiste i stuerne.
Jeg talte lige med nogle af kvinderne: 
De var meget nysgerrige med hen-
syn til min datter og svigersøn – og 

spurgte mig, om hvor længe de havde 
været gift, og hvordan de havde lært 
hinanden at kende. Alle syntes, at de 
var helt fantastiske og meget idealisti-
ske.
Min svigersøn lærte drengene at køre 
traktor og tog dem med på tur i sko-
ven, der lå lige op til den kæmpestore 
have.
Jeg ville nu prøve at fjerne malingen 
fra køkkengulvet igen, men jeg kunne 
ikke komme til – der var sort af men-
nesker, og min datter havde lagt et 
tyndt tæppe over stedet – hun sagde, 
at det godt kunne vente til en anden 
gang!
Jeg spurgte så, om der var noget an-
det jeg kunne hjælpe med, ellers ville 
jeg køre hjem, for jeg havde ikke cy-
kellygter med. Jeg spiste ikke med, 
selvom maden duftede dejligt – jeg 
var ikke rigtig sulten. 
Da jeg kom ud til indkørslen, kom 3 
gamle damer kørende på landevejen 
i hver sin blomstrede lænestol med 
motor; deres kjoler var blomstrede 
som lænestolene, de havde perma-
nentkrøllet hår og var meget fine og 
glade – de var på vej til det økologiske 
kursus og kørte ind på gårdspladsen; 
- lænestolene drejede, når damerne 
lænede kroppen til siden.
Jeg hjalp lige en af kvinderne med at 
lukke luften ud af hendes lænestol 
og lægge den sammen. Den fyldte 
ikke ret meget. Så spurgte jeg, om jeg 
skulle finde et sted, vi kunne placere 
dem, for der var jo alle disse drenge, 
men de sagde, at vi bare kunne lægge 
dem under drengenes senge på gårds-
pladsen.
Jeg gik lige ind i køkkenet og fortalte, 
at der var kommet yderligere tre kur-
sister, og at de var kommet kørende i 
deres lænestole. Min datter og hendes 
veninder, der sad på den ene ende af  
køkkenbordet og fik en smøg, fnisede 
en lille smule; de var helt ligeglade 
med mig på en meget elskværdig 
måde. Jeg kunne ikke rigtig beslutte 
mig til at køre hjem, og jeg havde dår-

lig samvittighed over, at jeg ikke hjalp 
med opvasken!
Nu var det blevet næsten helt mørkt, 
og jeg havde glemt, hvor jeg havde 
stillet min rygsæk; jeg spurgte min 
datter, om hun havde lagt mærke til 
det – det havde hun ikke – så jeg ba-
nede mig vej mellem de mange glade 
mennesker og gik langs væggene; til 
sidst fandt jeg den i et hjørne ved en 
af reolerne, så det var fint nok.
Da jeg kom udenfor, kom min sviger-
søns far kørende i sin lastbil – den var 
meget stor – og han havde fyldt ladet 
med fisk til højskolen; de fik dem helt 
gratis, og det var de rigtig glade for.
En af vennerne kørte også ind på 
gårdspladsen; han havde lejet en stor 
bil til grøntsager, som han forærede til 
højskolen – så min datter var meget 
tilfreds!
Jeg ærgrede mig lidt over, at jeg ikke 
havde cykellygter med, jeg havde jo 
så mange derhjemme – både dem, jeg 
fik i julegave og alle dem, jeg havde 
lånt af min datter og mit barnebarn 
tidligere. Jeg vidste, at de ikke havde 
flere tilbage, så jeg besluttede at køre 
hjem uden lygter.
Jeg begyndte at cykle og kunne se ly-
sene inde fra byen, og jeg følte mig 
egentlig ret godt tilpas, selvom jeg 
ikke var helt tilfreds med, at jeg næ-
sten ikke havde hjulpet min datter, 
som havde så meget at gøre!
.
Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kom til 
at grine rigtig meget, da jeg vågnede 
helt op, og så skrev jeg det hele ned, 
som jeg havde oplevet det.

af Inger Bloch
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af Herman Nielsen

aktuelt bøVl om HenlæGGelser, IndVendIG VedlIGeHoldelse, ryGepolItIk, skræppebladet 
oG tV-kanaler kan Illustrere Vores VanskelIGHeder oG afslører dÅrlIGdomme

Fire af de fem nævnte temaer har 
samtlige beboere fået materiale om 
for nylig, og det sidste punkt om det 
blad, du sidder og læser i, kan du ken-
de til fra selve bladet. Hvorfor er det 
hele så svært, og hvad skal vi gøre for 
ikke at stresse os selv og vores ansatte 
ud i bitterhed og sygdom? Alt det kan 
lille jeg ikke klare i denne lille artikel 
eller ellers, men jeg kan da lægge min 
forståelse frem og håbe, andre også 
vil blande sig. 
Skræppebladet går jeg ikke ind på, da 
en gruppe folkevalgte for tiden roder 
med sagen.

politik og love
Politik er kamp om dele af magten 
mellem mennesker, og derfor afskyr 
jeg politik. Selvfølgelig kan menne-
sker ikke leve uden politik, og det 
ønsker jeg heller ikke. Men forholdet 
mellem magt og ret er i det store og 
hele forblevet et magtdiktat til retten 
og ikke brug af magt til at understøtte 
den ret og retfærdighed, vi gennem 
samtale finder frem til. Henlæggel-
ser, vedligeholdelse, rygepolitik og 
tv-kanaler er voldsomt lovregulerede 
forhold, hvor jeg kun finder tv-for-
holdene i orden. Dette sidste forhold 
har jeg redegjort for i Skræppebladet 
et par numre tilbage – og så er der al-
ligevel blevet et selvskabt rod mellem 
os! Det skal jeg så heller ikke komme 
mere ind på her ud over at gentage, at 
de ekstra 2000 kr. årligt for reklamer 
+ lidt andet nu skal tilvælges, så jeg 
og andre med to års forsinkelse opnår 
dette retsgode. Jeg piver ikke, for jeg 
har som bestyrelsesmedlem selv so-
vet i timen – men hvor har pengene 
været givet dårligt ud!

Når en lov relateret til den almene 
sektor er i kraft, så er bestyrelse og 
ansatte forpligtet til at gennemføre 
og overholde den. Når love ofte er 
magtbud helt til ødelæggelse af andre 
menneskers liv, kan vi let i bestyrel-
sen blive håndhævere af vores egen 
ødelæggelse. Det mener jeg sker for 

tiden, og det tager jeg op igen og igen, 
fordi jeg selv sidder i klemmen, og an-
dre og nye i bestyrelsen ville gøre det 
samme, da det er et tidens vilkår og 
en ”smart” måde at drive politik på 
fra Folketingets flertal. Alvoren i det 
har jeg beskrevet i sidste skræppeblad 
ud fra de manglende penge i Lands-
byggefonden.

fornuftig samtale  
Vi er et land i krig, ja sågar i krige, og 
krig må om noget siges at være den 
fornuftige samtales ophør. Alligevel 
tror mange beboere, at der dog kun er 
fornuft bag kravet om henlæggelser, 
og at vi da indbyrdes må kunne snak-
ke os frem til noget mere fornuftigt, 
når vi nu finder urimeligheder. Hvad 
vi finder, er urimeligheder, som gir os 
problemer i sagen og problemer ind-
byrdes, opfatter de politikere, som vil 
reducere vores sektors niveau helt til 
nedlæggelse, som politisk fremskridt. 
Det må med i vores overvejelser om, 
hvordan vi skal gebærde os inden for 
love og regler, som modarbejder vo-
res boligsektor og os som beboere.

lov er lov 
For mig er lov ikke bare noget helligt, 
som skal følges. Lov er menneske-
værk og kræver derfor personlig stil-
lingtagen. Da jeg som ung ikke ville 
aftjene værnepligt, var konsekvensen 
fængsel. Sådan var og er det desværre 
stadigvæk. Anderledes er det gået 
med mine ulovligheder (også som 
ung!) i forbindelse med abort. Det var 
og er min opfattelse, at afgørelse om 
det ønskelige i graviditet er et anlig-
gende for den gravide kvinde. Det var 
der for små 50 år siden nogle sympa-
tiske, jyske læger, der også mente 
og derfor nu og da hjalp kvinder til 
abort. Det var ulovligt men en dårlig 
lov, som krænkede kvinders selvbe-
stemmelsesret. Altså måtte jeg med 
veninder et par gange som chauffør 
vestpå fra København. Da mange ef-
terhånden deltog i denne trafik både 
i ind- og udland, var det så pinligt, at 

loven endte med at blive lavet om. Så 
den vej kan det også gå.

røg
Endelig til slut det ophidsende punkt 
rygepolitik, som vi i bestyrelsen ud 
fra loven skal realisere i Brabrand Bo-
ligforening. Personligt mener jeg, at 
rygning skal reguleres konkret mel-
lem de tilstedeværende mennesker og 
ikke ved lov. Selv ikke-ryger synes jeg, 
at rygerne for tiden skal undgælde for 
alle verdens risikofaktorer, hvad der i 
sig selv er absurd. Nå…
Da vi snakkede administrationens op-
læg igennem, foreslog jeg en ændring, 
som straks blev vedtaget. Jeg skal vise 
stedet, som er under lejligheder:
”Når en medarbejder er i en beboers 
lejlighed i forbindelse med arbejde, 
må der ikke ryges i det tidsrum, hvor 
medarbejderen er i lejligheden. Hvis 
beboeren ikke stopper med at ryge, 
skal medarbejderen bede beboeren 
om det. Hvis det ikke sker, har med-
arbejderen ret til at forlade lejlighe-
den.”
I udkastet havde medarbejderen pligt 
til at forlade lejligheden, men det er 
dog en absurd situation, at en medar-
bejder, der ryger, ikke må hygge sig 
rygende sammen med en beboer i et 
rygerhjem og eventuelt latterliggøre 
en umyndiggørende lovgivning! 
Som punktet fremstår nu, er der imid-
lertid ingen sammenhæng mellem 
retten til at forlade et røgfyldt rum, 
hvis man ønsker det og blive der, hvis 
man ønsker det, og så startens forbud 
mod at ryge overhovedet. Teksten er 
ikke konsistent – så den får nok en 
kort runde i bestyrelsen. 
Det er ikke et fællesskab at bo i en 
boligforening, selv om ordet forening 
indgår. Vi er ikke forenede eller gået 
sammen men har skullet ha et sted at 
bo. Hvis vi ikke tænker os godt om 
men bare slås for vores eget, viderefø-
rer vi derfor automatisk den forvirring 
og uoverskuelighed, som allerede gør 
så mange syge af distress.

HVordan fInder VI ud af det?
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1 - Hans Broges Parken

klub Hans broGe

Så er Klub Hans Broge vågnet op fra 
sin vinterdvale, eller rettere, det er 
måske formandinden, som  er våg-
net op. Og det er med stor glæde, og 
en vis  forventning, at vi præsenterer 
dette forårsprogram. Et forårspro-
gram, som byder på oplevelser med 
spændende og kendte aktører.

Onsdag den 9. april, kl. 19.30. ”Burma, 
jadelandet med de gyldne pagoder” 
ved Lilly Andersen Brædstrup.

Lilly Andersen har tidligere beriget os 
med fantastiske litteraturoplevelser. 
Nu skal vi med hende til Burma, et 
rejseforedrag med meget flotte bille-
der, lover Lilly.
Medlemmer kr. 20, ikke-medlemmer 
kr. 40.

onsdag den 23. april kl. 19.30
Generalforsamling. Dagsorden ifølge 
vedtægterne.

onsdag den 30. april kl. 19.30 
Inger Marie Madsen fortæller om Sa-
rah Bernhardt

Vi er meget stolte over igen at kunne 
præsentere Inger Marie Madsen, som 
i disse dage debuterer på Svalegan-
gen med  fortællingen om Sarah Bern-

hardt ”denne prægtige kvinde”, som 
bl.a. sagde: ”Man bør hade så lidt som 
muligt, for det er meget trættende. Så 
hellere foragte lidt mere”.
Glæd jer  til en oplevelse ud over det 
sædvanlige.
Medlemmer kr. 20
ikke-medlemmer kr. 40.
 

onsdag den 14. maj  kl.19.30
”Kom maj du søde milde” med pia-
nist Niels Erichsen
 
Niels Erichsen er pianist i gruppen 
Trio Before og CD-aktuel med ” En 
yndig og frydefuld sommertid”.

”Musik så fuglene synger”, skrev År-
hus Stiftstidende.

Kom og  syng med, eller læn dig bare 
tilbage og nyd de velkendte toner.
 
Medlemmer kr. 20
ikke-medlemmer kr. 40.
 

fakta om klub Hans broge
 Vore møder afholdes i selskabslokalet 
Hans Broges vej 17, kld.
 
Alle er velkomne, også gæster uden 
for afd 1.

I entréen er inkluderet kaffe og kage. 
Drikkevarer kan købes til rimelige 
priser.
 
Medlemskabet giver adgang til moti-
onsrummet Hans Broges vej 11, kld.
 
 
Det årlige medlemskontingent er:
Enlige pensionister kr. 90.
Pensionist husstand kr. 160.
Enlige ikke pensionister kr. 110
Ikke pensionist husstand kr. 200
 
Du kan  betale kontingent på vore 
mødeaftener eller via netbank.

Vores Bank er Sparbank Vest i  City 
Vest, konto: 9895 0001288059.

Forårshilsner
Berit Bramm, Kasserer, 
86265353 berit.bramm@stofanet.dk
 
Gunhild Weisbjerg, Formand
86260056 gunhild@weisbjerg.dk

forÅrsproGram – 2008

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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aktIVIteter aprIl

søVanGens beboerHus

Vi fortsætter med hyggetimerne
 
onsdag d. 2. og d. 9 april kl. 14.00
og d. 16. og 30. kl. 19.00.
 
Der er ingen café i april.
 
Der er tilmelding til spisning mandag 
d. 14. kl. 18.00 – 18.30.
 

Der er fællesspisning onsdag d. 23. 
kl. 18.00.
 
Menu:
Oksegrydesteg, bagt kartoffel og 
gemyse
Marengs – surprise, kaffe / the.
 
Pris 40.00 kr.
 

 
 
 
 

2 - Søvangen

af Birthe Wisén 

reVyInteresserede kan melde sIG

efterlysnInG

Vi har i beboerhuset påtænkt at lave en revy, til 
opførelse i foråret 2009 og efterlyser beboere, 
der har lyst at være med til at lave en sådan. Vi 
starter på forarbejdet til september i år. Alle der 
vil være med kan melde sig i beboerhuset; er 
der ingen tilstede, så læg en besked i postkas-
sen el. ring til en af os i udvalget. Der er brug 
for aktører, syersker, håndværkere og nogen, 
der vil gå “til hånde”. Hold jer ikke tilbage.

Udvalget: 
Anne Lise 2588 7657
Anne Grete 2714 5158, 
Inge 5152 5135
Ragnhild 3031 1218 og 
Birthe 2292 0696 
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3 - Skovgårdsparken

af Birgit Fuglsang

 nyt fra skoVGÅrdsparken

UPS!
Vi starter med en beklagelse. Admini-
strationen har meddelt, at der desvær-
re er sket en fejl ved opmålingen af 
garagen til EU-knallerter. Der er des-
værre kun plads til fire, som blev re-
vet væk.

Som de fleste sikkert har bemærket 
er reminderen om overholdelse af 
ordens reglementet (mellem venner 
kaldet opsange til opgange) nu blevet 
delt ud. De omdelende har kunnet 
melde tilbage:

1) at det snarere var reglen end und-
tagelsen, at der stod barnevogne i op-
gangene, nogle steder endda i træng-
sel.

2) at 11 – ELLEVE – skraldeposer var 
an bragt uden for på trappeafsatsen. 
Ved en enkelt lejlighed endda repræ-
senteret med hele 3 stks.! Et enkelt 
sted kunne der gennem plasten skim-
tes bleer – godt brugte! 

Er der slet ingen, der synes, at den 
slags er ulækkert?? Driftspersonalet 
kan i den forbindelse oplyse, at der-
som der går hul på en sådan pose, 
siver indhold i flydende form ned i 
terrazzoen. Er der heller ingen, der 
synes, at den slags er ulækkert??

Så er det muligvis nu, vi skal hejse det 
flag, vi ikke har. 
Lørdag den 8. marts kan man i JPÅr-
hus læse, at Skovgårdsparken kan se 
frem til 143 millioner, hvoraf de 35 til-
falder AAB. Vi får altså 108 millioner 
i støttede lån.
I øjeblikket ved vi ikke så forfærdelig 
meget mere. Men måske er det tid at 
finde beboerinformationen Længst 
mulig tid i Skovgårdsparken fra maj 
2005 frem og lade drømmene flyve. 
Hvis I da ikke har kylet den ud i et an-

fald af skuffelse, frustration og arrig-
skab i løbet af de efterhånden mange 
år, der er gået, siden renoveringspla-
nerne første gang var oppe at vende. I 
får selvfølgelig nær mere information.

Det var alt for denne gang.

opsanG tIl opGanG er nu delt ud
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11 - Odinsgård

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

odInsGÅrd Har Gode odds for suCCes med ny bankoklub

banko med HyGGe oG masser af VIndere

Banko er en disciplin, der aldrig vil 
mangle udøvere. På Holmstrup Mark 
har der de seneste måneder været et 
nyt tiltag i gang – en bankoklub med 
base i Odinsgårds fælleshus Valhalla. 
Aktiviteten er en af de mest markante 
af de nye tiltag i afdelingen, og også 
en, der tiltrækker beboere fra andre 
afdelinger måned efter måned.
”Bankospillerne kommer fra alle 
afdel inger på Holmstrup Mark. Flest 
fra Odinsgård og Holmstrup. Men 
også faste besøgende fra Thorsbjerg. 
Og et par gange har der været nogle 
fra Bronzealdervænget,” fortæller 
Sonja Jensen, da Skræppebladet er på 
besøg.

råber op på ny måde
Sonja Jensen er medlem af afdelings-
bestyrelsen, og netop i dag er hun helt 
sikker på at kunne råbe beboerne op. 
I hvert fald dem, som er mødt op og 
har købt plader, kaffe eller måske en 
af hendes hjemmebagte kager med 

blå glasur og sølvfarvede sukkerkug-
ler.
Sonja er bankospillets opråber, og det 
er efterhånden noget, hun nyder som 
veltrænet i den position. Hun har øvet 
sig i nærområdet siden sidste som-
mer.

banko-klub
Inden spillet går i gang, fortæller hun 
mere om banko i Odinsgård. Hun 
fortæller bl.a., at beboerrådgiver Jens 
Høgh tidligere stået for nogle ban-
koaftener, hvor han var opråber, men 
ikke helt fik succes med at få en efter-
følger. 
Men efterfølgeren er her nu og har 
god, lokal opbakning.
Sammen med Lene Olm, også fra af-
delingsbestyrelsen, har de nu sammen 
med masser af entusiastiske beboere 
stået for at starte bankoklubben op.Der er dyb koncentration under bankospillet i Odinsgård.

Både unge og gamle morer sig med banko i Odinsgård
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11 - Odinsgård

Bankoklubben består især af en række 
personer, som hjælper med at sætte 
borde og stole frem og rydde op. Klub-
medlemmerne skal med tiden overta-
ge syringen af aktiviteten, så den kan 
køre mere uafhængig.

forrygende start
Alle har købt plader og sidder på 
pladserne. Om lidt starter spillet.
Opråberen kundgør: 
”Så er der fem minutter til, vi starter 
– hvis der er nogen, der har brug for 
at ryge.”
Hvorefter næsten halvdelen af deltag-
erne styrter ud i vinterkulden foran 
fælleshuset for at blive nikotin-klare 
inden første spil.
En mandlig deltager bemærker ”Det 
er træls, at vi ikke må ryge mere. Så 
skal vi stå ude i kulden.”
Flere kommenterer – også Sonja der 
siger. 
”Vi får mere frisk luft end ikke-ryg-
erne, haha.” – de andre griner med 
– eller det vil sige dem, som ikke al-
lerede har forladt lokalet for at ryge 
udenfor.

bankostemning
Deltagerne er tilbage. Der begynder 
langsomt og sælsomt intenst at brede 
sig den særlige bankostemning, som 
viser, at der er mange veteraner på 
området. Hånden løftes op under 
hagen, der tales ikke længere – men 
hviskes kun, selvom spillet ikke helt 
er begyndt.
SÅ begynder opråberens magiske tal-
række. Det ene tal efter det andet.

Og indimellem hviskes der om tallet 
– var det enogtyve eller var det mon 
en og derefter tyve?
Men bankospillerne bliver hurtigt 
sporet ind på opråberens stemmeleje 
og tonefald. I løbet af få minutter er 
der larmende tavshed fra bordene 
– kun lyden af intens bankospil fylder 
rummet.

fatter en brik
Så er der banko på rækken, og der 
sendes straks en pose kaffe til vinde-
ren. Nu stiger spændingen. Det rasler 
i stofposen med klovnemotiver hos 
opråberen, som trækker endnu et tal. 
Fra de seks borde høres 10-ører og 
farvede plastikbrikkers skraben over 
de mere eller mindre slidte bankopla-
der og afløses af svage kliklyde når 
en brik med et lille smil på læben hos 
spilleren kan dække et felt på pladen. 
Eller helst felter på flere plader, for 
ingen spiller kun på en enkelt plade, 
og det er også overkommeligt at købe 
flere: En plade koster 10 kr., og der er 
tre for 25.

klimaks
Tempoet stiger – med ned til fire se-
kunder mellem hvert tal, koncentre-
rer alle sig om spillet.
”BANKO!” Endelig forløses tavshe-
den. De rutinerede spillere ved godt, 
at der er minimal chance for, at der 
er falsk alarm og fjerner de placerede 
brik ker med enten magnetiske hånd-
tag eller skraber 10-ørerne væk fra 
pladen. 

Vinderen af kød-præmien får en 
kvit tering, så vedkommende efter 
spil let kan afhente præmien i fry-
seren eller køleskabet i fælleshuset. 
Nu mangler der kun 20 omgange. Der 
er gode vinderchancer for de frem-
mødte 13 spillere, der forhåbentlig 
snart får selskab af mange flere.

En af initiativtagerne bag bankoklubben er 
Sonja Jensen. Hun er også opråber.

Husk også at kigge ind på

www.gellerupparken.dk
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af Helle Hansen

forÅr 2008  I Globus1

proGram for Gellerup Idrætsklub - GIk

spil fodbold i GIk 
Tirsdag - for piger 
kl. 15.30 – 16.30 for 8-12 år
Træner er Jane
kl. 16.30 – 17.30 for 12-17 år
Trænerne er Loiuse og Kristine

Medlemskab til sommerferien kr. 25,-
Husk indendørssko og sportstøj

spil Håndbold i GIk 
Fredag - for piger og drenge
Kl. 17 – 18 for de 6-9 år  
kl. 18 - 19 for de 9-13 år

Medlemskab til sommerferien kr. 25,-
Trænerne er Simon og Anders. 

spil bordtennis i GIk
Mandag, onsdag og fredag 
for drenge og piger 8- 16 år 
kl. 17.00 – 18.30
Træner er Fadi

Medlemskab til sommerferien kr. 25,-
Husk indendørssko og sportstøj

Nyt – Nyt – Nyt – Nyt – Nyt  

”leg og tummel” i Globus1

Fredag kl. 15.00 – 16.30
Kom og leg i hallen og spring 
på hoppebanen.
Forældre skal også være aktive.
Trænere Tinna og Pernille

Pris pr. familie kr. 20,- pr. gang
Husk indendørssko og sportstøj

Yderligere oplysninger: 
Tinna Andersen – 51501852 
Helle Hansen – 4071 8675
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referat fra den 26/2/2008

GeneralforsamlInG tousGÅrdens Venner

dagsorden
Velkomst: Formanden bød velkom-
men og mindedes Conny Nielsen og 
Finn Quist Sørensen, der begge har 
været vigtige deltagere i Ladens ud-
vikling. Ære være deres minde.

1. Valg af dirigent
Ove Abildgård

2. Bestyrelsens beretning til godkend else 
ved Esben Trige
Omtalte Ny husmand, åremålskon-
trakt med Århus Kommune, huslejeaf-
tale med Brabrand Boligforening, 
istandsæt tel se og oprydning, forenk-
ling af bruger kompensationsregler 
bl.a. med rengøring, nyt revisions-
firma, samarbejdsaftale med Toveshøj 
om beboerrådgiver i loftslokaler, få i 
jobtræning, folkekøkkenet og god ud-
lejningssituation (85-90 %). 
Spørgsmål om: Ladens fremtid/åre-
målsaftale, rengøringsaftale, 
Beretningen godkendt.

3. Foreningens regnskab til godkendelse 
ved Esben Trige
En gennemgang af regnskabet med 
omtale af stigning i driftsoverskuddet 
ift til 2006, er anvendt til folkekøkken 
og it-Centret. Stigende brugskom-
pensation, formindsket salg, stigende 
udgifter til vagttilkald,  formindsket 
hærværk, stigende rengøring (kom-
mer ind via brugskompensation), fald 
i vand og varmeudgifter, fald i forsik-

ringsudgifter. Underskud i folkekøk-
ken pga. lukkedage (mandskabsman-
gel). Kontingent fastsættelse : uæn-
dret.
Spørgsmål om: vandudgifter og vagt-
tilkald.
Regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag
 Ingen indkomne forslag

5. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter

Antal stemmer
På valg:
Esben Trige 
(modtager genvalg) 22  (valgt)

Elmer Bech 
(modtager genvalg) 22  (valgt)
Susanne Kanstrup (ikke tilstede)
Suleyman Demirtas
(modtager genvalg) 14  (valgt)
Torben Fogh 
(modtager genvalg) 13  (valgt)
1. suppleant

Forslag:
Bente Christiansen  20  (valgt)
Conny         17  (valgt)
Mustafa         9  (valgt)
2. suppleant
Jørn        15  (valgt)
Suppleanter:
Som suppleanter valgtes de 2 med 
færrest stemmer

Som suppleanter valgtes:
Afgivne stemmer i alt: 25. Heraf 3 
ugyldige.
Conny og Bente blev valgt for 1 år
Torben blev valgt som 1 supl og Mu-
stafa blev valgt som 2. supl.

6. Valg af 2 parlamentariske revisorer:
På valg: Inga Bech (modtager gen-
valg). Valgt uden afstemning
Jørn Frandsen (valgt til bestyrelsen 
derfor ikke valgbar)
Forslag: Carsten   
Valgt uden afstemning
Suppleant: Ove Abildgård (modtager 
genvalg).  Valgt uden afstemning
Inga blev valgt for 1 år mere, så hun er 
på valg om 1 år og Carsten om 2 år
7. Evt.
Intet

Indkaldelse tIl GeneralforsamlInG I lØrdaGsklUBBen

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

Venlig hilsen bestyrelsen
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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 april 2008

Tirsdag  1 Tarteletter og klar suppe med boller
Onsdag  2 Sorte gryde
Torsdag  3 Boller i selleri

Tirsdag  8 Svinemørbrad med champignon
Onsdag  9 Fiskepostej med pastasalat
Torsdag  10 Frikadeller med brun sovs

Tirsdag 15 Biksemad
Onsdag 16 Farserede porrer
Torsdag 17 Fiskefrikadeller med persillesovs

Tirsdag 22 Karbonader med brunsauce
Onsdag 23 Hakkebøffer i butterdej
Torsdag 24 Suppe med tarteletter

Tirsdag 29 Gullash med kartoffelmos
Onsdag 30 Grydestegt kyllingefiletter 
  med rabarberkompot

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

Gellerup BAdet lukker for omByGninG
i perioden frA lørdAG den 12. April til oG med 
fredAG den 1. AuGuSt. 

Gellerup BAdet åBner iGen 
lørdAG den 2. AuGuSt kl. 10.00
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Find kodeordet i børnekrydsen.

Kodeordet i marts var
»SLANGER«

Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Othman Ajawi
Gudrunsvej 42, 4. tv
8220 Brabrand

Hanan Hassoun
Bentesvej 63, 2. th
8220 Brarand

Nesrin El-batran
Gudrunsvej 48, 5. 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 17. april 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 Fereidanian træffes i Tousgårdsladen 
tirsdag 10-12 / torsdag 15-17
Tlf.: 20 18 54 24

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 april
Lø. 5. 13.00: Generalforsamling i Lørdagsklubben side 31
On. 23. 19.30: Generalforsamling Klub Hans Broge side 25
On. 30. 19.30: Inger Marie Madsen fortæller
   Klub Hans Broge    side 25

Forårets afdelingsmøder       side19


