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lederen

af Sebastian Adorján Dyhr

frIvIllIgt engagement

Hvor er det dejligt at se, hvordan børn, unge og voksne har 
engageret sig i projekter til glæde for mange.

I Gellerup har der været afholdt borgermøde og konkur-
rence under titlen ”Godt børne- og ungdomsliv i Gellerup”. 
Det har fået rigtig mange mennesker til at tage stilling til 
og lægge kræfter i udviklingen af deres lokalområde.

Men samtidig er der ældre aktiviteter, der mangler deltag-
ere og folk, der har lyst til at lægge deres kræfter dér:

Gellerup Fællesråd efterlyser aktive, Skræppebladet kan 
altid bruge flere aktive skribenter, og Blok-party har brug 
for flere aktive.

Er der forskel på, hvilke aktiviteter der trækker ildsjæle 
og aktive, eller er det bare sådan, som jeg fornemmer det, 
at det generelt ikke er til at finde ret mange, der vil enga-
gere sig over længere tid i foreningers bestyrelser og aktive 
medlemsskare?

Måske synes folk, at dem, der tager slæbet nu, gør det godt 
nok, eller de føler, at de virkelig ikke selv behøver at gøre 
nog et? Man vil gerne nyde frugterne af de andres arbejde; 
men ikke så gerne selv tage en tørn?

Det er selvfølgelig godt nok, at være glad for det, som de 
andre laver; men ofte får disse aktive ikke en gang en tak 
for deres indsats – og så kan det altså være hårdt at blive 
ved med at trække for fællesskabet, især fordi man hurtigt 
nok skal få kritik, hvis ens arbejde ikke lige levede op til de 
andres forventninger.

Som der skrives om fra afdeling 1 i anledning af deres 
mange årige indebtalinger til Landsbyggefonden uden nu 
at få noget tilbage, så virker det til, at verden er blevet så-
dan; at ”Man skal yde, før andre kan nyde”.

Det er jo en trist tendens. Så min klare opfordring må være, 
at vi alle skal huske at engagere os i ting til gavn for fælles-
skabet, og så kan det da godt være, at vi ikke (selv mener, 
at vi) kan yde så forfærdelig meget; men en lille smule har 
også sin ret, og i det mindste kan man støtte op om dem, 
der gør en indsats, takke dem for den og så lade være med 
kun at brokke.

Med ønske om et godt forår, hvor de gode idéer og fælles 
projekter rigtig kan spire og udvikle sig.
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af Hanne Løvig
foto af Bo Sigismund

IntervIew med rené skau björnsson, som både sIdder I folketInget for 
soCIaldemokratIet og er medlem af forenIngsbestyrelsen I brabrand bolIgforenIng

brabrand CHrIstIansborg - tur retur

På en flot forårsdag d. 17. april havde 
Skræppebladet sat René Skau Björns-
son i stævne. Mødet skulle foregå på 
René Skau Björnssons kontor på Chri-
stiansborg. René Skau Björnsson er 
cand. econ (økonom fra Aarhus Uni-
versitet ). Han bor i Brabrand sammen 
med sin hustru og deres to børn.
 
Du er både medlem af Folketinget og i for-
eningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening 
hvordan går de to ting i spænd for dig?
- Jeg synes det går rigtig godt i spænd. 
Jeg får meget ud af at have ”fingrene 
nede i jorden” her på Christiansborg, 
og arbejdet i foreningsbestyrelsen i 
Brabrand Boligforening ser jeg som 
en måde at have med den virkelige 
virkelighed at gøre. På den måde 
kommer jeg uden for murene her på 
Christiansborg, og det  er en helt and-
en verden end love og paragraffer. 
Jeg sidder i hovedbestyrelsen både i 
KFUMsí sociale arbejde og i Epelipsi-
foreningen fordi det er godt at have 
indsigt i, hvad der rører sig, og fordi 
det er en god måde at få virkelighed-
en ind her på Christiansborg. På den 
måde bliver det autentisk ved at kom-
me ud at være med i marken og ikke 

bare sidde og læse om det hele. En 
slags: At lære det ved at gøre det.
Jeg sidder i boligudvalget og social-
udvalget, og det giver en rigtig god 
sammenhæng. Jeg synes, jeg er meget 
privilegeret med mit arbejde, men det 
er også benhårdt indimellem.î
 
Hvor længe har du været i Folke ting et?
- Jeg har lige haft 10 års jubilæum her 
d. 11. marts. Jeg blev valgt ind i Fol-
ketinget ved valget i 1998. På det tids-
punkt var jeg 31 år.î
 
Hvor længe har du været medlem af for-
eningsbestyrelsen?
- Jeg har været medlem af forenings-
bestyrelsen siden 1996. Jeg kom i af-
delingsbestyrelsen i afdeling 17 i 1994. 
Der var ledige pladser. Afdeling 17 er 
en lille afdeling med kun 44 bolig er. Vi 
havde ikke nogen egentlig formand. 
Jeg var kontaktperson. Sådan valgte 
vi at gøre det dér.
 
Hvilke ting og mærkesager er dine primære 
i Folketinget?
- Jeg er handicapordfører. Fra 2001 
til 2004 var jeg formand for boligud-
valget, og før valget 2007 var jeg for-
mand for skatteudvalget. Den post 

fik vi ikke efter valget, men jeg sidder 
stadig i udvalget. Hvis Socialdemo-
kratiet og SF kommer til at danne re-
gering, vil der være et by- og boligmi-
nisterium. Boligpolitik kan desværre 
let komme til at drukne i alle mulige 
andre vigtige ting.
 
Hvilke ting og mærkesager er dine primære 
i foreningsbestyrelsen?
- Jeg har jo et direkte link her til Chri-
stiansborg, og er på den måde tit på 
forkant med alle nye tiltag inden for 
det boligpolitiske. Jeg er med i arbejd-
et omkring Hejredalskollegiet. Her er 
der store problemer med at leje ud. 
Værelserne er små, og der er stadig 
fælleskøkkener. Endvidere har kol-
legiet været udsat for en hel del ind-
brud. På et kollegium i Hasle har de 
også været plaget af mange indbrud, 
og her har de simpelthen valgt at 
sætte et højt hegn op. Det har hjulpet 
på det, og beboerne ser ud til at have 
det ok med det høje hegn. Det er en 
mulighed, der også er blevet overvej-
et omkring Hejredalskollegiet, men 
faciliteterne her kunne også passe ind 
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i højskoletanken, så det er der også 
overvejelser omkring. Skjoldhøjkolle-
giet har også problemer, men der står 
det ikke helt så slemt til.
 
Hvad er dine muligheder for at skabe ini-
tiativer i Folketinget?
- En måde er at være kritisk. At stille 
spørgsmål og stille spørgsmål, det kan 
være en måde at påvirke holdninger 
på i det lange seje træk, og så har jeg 
den mulighed for selv at kunne frem-
sætte lovforslag. Det har jeg benyttet 
mig af 7 gange.
 
Hvad er dine muligheder for at skabe ini-
tiativer i foreningsbestyrelsen?
- Det er jo lidt af det samme. Stille 
spørgsmål, at få en forbindelse til 
det politiske system. Jeg kan have 
oplysninger og nye ting med hjem 
fra Christiansborg omkring bolig- og 
socialpolitik.î
 
Er det en måde, der passer dig at leve og 
arbejde på; altså at bo i Brabrand og ar-
bejde på Christiansborg i København?
- Det passer mig fint at bo i Brabrand. 
Jeg handler i Kvikly i Åbyhøj. Her mø-

der jeg tit folk, jeg kender, og som jeg 
får en lille sludder med. Det er nog et 
af det rigtig gode ved at være stillet 
op i forskellige kredse i landet, at man 
møder de mennesker, hvor man er 
valgt. Jeg har boet i Brabrand i 21 år, 
bortset lige fra en kort afstikker et års 
tid til Skejby.
 
Da vores samtale er slut viser René os 
rundt på Christiansborg og fortæller 
mange små interessante anekdoter 
om malerierne, gaver fra fjerne lande, 
arkitektur og meget andet. Meget 
spændende og anbefalelsesværdigt at 
se flotte Christiansborg indefra. Lidt 
som et mini-museumsbesøg.
 
Da vi går ud af døren, går vi lige ud 
i den store demonstration torsdag d. 
17. april, hvor omkring 15.000 syge-
plejersker, fysioterapeuter, ergotera-
peuter, jordemødre og laboranter de-
monstrede for mere (og lige) løn. Alle 
de forskellige faggrupper havde flotte 
farverige t-shirts på med slogans. Fy-
sioterapeuternes var skrigorange med 
skriften: LIGE LØN! LIGE NU! Og 
hvem kan være uenig i det. Hele Dan-

mark er med disse faggrupper i deres 
lønkamp; det viser alle meningsmå-
linger.
 
Søndag d. 20 april i toget på vej til-
bage til Århus fortæller en kvinde på 
70 år med både børn, børnebørn og et 
enkelt oldebarn at det er 100-årsdagen 
for kvindernes stemmeret i Danmark. 
Vi bliver hurtigt enige om, at det da 
faktisk er lidt pinligt, altså at det kun 
er 100 år siden, at kvinder i Danmark 
fik valgret på lige fod med mændene. 
Et lidt pudsigt politisk sammentræf, 
ligesom den store demonstration også 
var det.
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tekst og foto af Helle Hansen

frIsør samIa fra salon mICk og ellen marIe fra søvangen 
mødes om mere end klIpnIng og Hårvask 

frIsøren InvIterede på mIddag

Til daglig er de naboer, men ikke helt 
almindelige naboer. Samia Ali Azzam 
nemlig indehaver af frisørsalonen 
Mick på torvet på Louisevej, mens El-
len Marie bor lige ved siden af. 
Gennem de sidste par år har Ellen Ma-
rie fået klippet og sat håret hos Samia, 
og de to kvinder har altid en hyggelig 
snak, mens saksen arbejder i håret. 
Samia venter i dag barn med sin nye 
mand Basia, og det havde Ellen Marie 
lagt mærke til. Så for nylig dukkede 
hun op med en lille gave til Samia. 
Gaven indeholdt et yndigt sæt små 
sokker, en hue og et halstørklæde, 
som Ellen Marie selv havde strikket 
for at glæde Samia.
Samia blev så glad, at hun straks in-
viterede Ellen Marie hjem på middag 
i lejligheden på Bentesvej i Gellerup-
parken, en invitation, som Ellen Ma-
rie tog imod. Her mødte hun en stor 
del af Samias familie, som alle var me-
get glade for at hilse på Ellen Marie, 
der for første gang var på besøg i et 
arabiske hjem.

Integration i frisørstolen
Det er ikke første Samia, har været 
med til at skabe et integrationsmøde 
gennem sin lille salon.
Da Samia i 2002 første gang overtog 
frisørsalonen på Louisevej, var hun 
enlig mor med fem børn. Dengang 
var en af hendes kunder en mand fra 
Tilst, som senere også fik sin kone til 
at blive klippet hos Samia. Det udvik-
lede sig til et venskab, hvor familien 
fra Tilst i sommeren 2004 var med 
Samia og hendes børn på ferie i Da-
maskus.
For tre år siden blev Samia syg og 
måtte afhænde frisørsalonen, men 
heldigvis blev hun frisk igen, så nu er 
hun igen indehaver af salonen. Men 
hun er ikke mere alenemor. For halv-
andet år siden blev hun gift med Ba-
sia, der kommer fra Jordan, og det er 
med ham, hun i dag venter barn num-
mer seks, som bliver en lille dreng, 
der kommer til verden om et par må-
neder. 

Og så skal den lille ny hurtigt med 
mor på arbejde, for salonen skal pas-
ses. Og mon ikke at Ellen Marie kig-
ger inden for lidt oftere, end håret skal 
klippes, for at hilse på den lille ny.
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et godt børnelIv I gellerup

tekst og foto af Lone Hedelund

Hvad, børn synes, er et godt børnelIv I gellerup

I ugen op til påske gav 46 børn fra 
Gellerup deres fotografiske bud på, 
hvad et godt børne- og ungdomsliv er 
i Gellerup. Børnene var i alderen 5-14 
år.

Ud af de ca. 500 billeder, der blev ta-
get, blev 23 nomineret. Der var nomi-
neringer i kategorierne: Sjov & leg og 
Venskab og Byen, og endelig blev det 
bedste billede kåret.

Alle 4 vindere fik overrakt et diplom 
og en pokal ved afslutningen på det 
meget velbesøgte borgermøde om ”Et 
godt børneliv i Gellerup”, der blev af-
holdt lørdag d. 29. marts 2008.

De nominerede billeder og vinderbil-
lederne har siden mandag d. 31. marts 
været udstillet på Gellerup Bibliotek.

Grundet stor interesse for udstillingen 
forlængedes den 1 uge, og billederne 
kunne ses i bibliotekets åbningstid. 
For dem, der ikke har mulighed for at 

komme på biblioteket og se billeder-
ne, så ligger vinderbillederne på bib-
liotekets hjemmeside: http://www.
aakb.dk/sw49153.asp 

Alle de børn, der har taget billeder, 
er meget velkomne til at komme på 
biblioteket og hente deres fremkaldte 
billeder.

Øverst ”Bedste billede”
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I ugen op til borgermødet havde Sam-
virket i Gellerup og Toveshøj stemt 
dørklokker på de 2400 lejligheder, 
som findes i de to afdelinger, og der-
med lagt op til en dag, hvor hele områ-
det skulle diskutere værdier, som kan 
være med til at skabe et godt børne- 
og ungdomsliv i Gellerupområdet.
Værdiernes overskrifter er ”Tryghed 
for alle”, ”Forældre går foran”, ”Fæl-
les ansvar” og ”Ret og Pligt”.

borgermøde med stort 
engagement 
Borgermødet startede klokken 11.00 
med, at alle blev budt velkommen 
af borgmester Nicolai Wammen, der 
gav sin fulde støtte til arrangementet 
og samtidig fortalte om sine drømme 
og ønsker for et godt børne- og ung-
domsliv i Gellerup. 

Borgmesteren havde selv i ugen op til 
borgermødet prøvet at være med ude 
og stemme dørklokker for at invitere 
beboerne i Gellerupparken og Toves-
høj til mødet. 

Efter åbningen af borgermødet gik 
alle ud i workshoppene for at tage 
hul på dagens opgaver. Og der var fra 
starten masser af aktivitet. 
I børneworkshoppen kastede børnene 
sig over papiret og gik i gang med at 
tegne, hvad, de synes, er godt i Gelle-
rup og Toveshøj. Bagefter skulle bør-
nene lave tegninger, der viste hvilke 
ønsker, de har for et godt børne- og 
ungdomsliv. 
I ungdomsworkshoppen, der blev le-
det af rapperen Chadi Abdul Karim 
og Oscar, der arrangerede sidste som-
mers Blok Party i Gellerup, skulle de 
unge i løbet af dagen nå at arrangere 
deres helt eget Mini Blok Party, som 
skulle opføres ved borgermødets af-
slutning sidst på eftermiddagen. 
Borgermødets voksne deltagere blev 
delt i to store grupper, der i caféde-

batter skulle diskutere, hvordan de 
fire værdier kan implementeres i Gel-
lerupområdet. Midt på dagen blev 
workshoppene afbrudt af en fæl-
les frokostpause, inden anden del af 
workshoppene gik i gang.

festlig fællesafslutning 
Blokken 15 blev der kaldt til fælles 
samling i den store hal. Tilstrømning-
en til borgermødet betød på det tids-
punkt, at der skulle stilles flere stole 
frem for at få plads til alle. 
Ved den fælles afslutning afsløredes 
først vinderne af fotokonkurrencen, 
som i påskeferien var blevet holdt på 
Gellerup Bibliotek. Her havde over 40 
børn været med til at tage billeder af 
deres bud på et godt børneliv i Gel-
lerup og på Toveshøj. 
Over 400 flotte billeder blev det til. Og 
det betød et stort arbejde for dommer-
komiteen med at udvælge det bedste 
billede samt vinderne i tre forskellige 
kategorier ”Byen”, ”Sjov og leg” og 
”Venskab”. 
Derefter var det tid til at fremlægge 
resultaterne i workshoppene. Og alle 
de børn, som havde været med til at 
tegne drømmevæggen, var med til 
at løfte den 15 meter lange tegning 
op og bære den rundt i hallen, så alle 
havde mulighed for at det fantastiske 
kunstværk. 
Så var det de unges tur til at komme 
på scenen med deres Mini Blok Party. 
Der havde været travlhed i workshop-
pen, fordi de unge selv skulle arran-
gere lys, lyd og scene, lave musik og 
skrive tekstet samt øve dansenumre. 
Mini Blok Party-koncerten bød både 
på rapsang skrevet af de unge selv og 
et flot danseshow, som fik hele hallen 
til at klappe med. 
Fra voksenworkshoppen blev der 
fra scenen fortalt om forløbet af de-
batterne. Der blev nævnt nogle af de 
mange gode forslag til initiativer, som 
var kommet frem i løbet af dagen, og 
som Samvirket forventes at tage med 
i betragtning i sit fremtidige arbejde i 
området. 
Derefter blev alle borgermødets ”Bør-
nevenner” kaldt op på scenen. Det 
var voksne, som var blevet specielt 
inviteret til borgermødet, fordi et 
barn inden borgermødet havde fortalt 

tekst og foto af Helle Hansen

børn, unge og voksne fra gellerup 
strømmede tIl globus1 

borgermødet om ”godt børne- og ungdomslIv I gellerup og tovesHøj” 
trak I løbet af dagen op mod 4-500 børn, unge og voksne tIl globus1
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arrangørerne, at netop de voksne var 
gode voksne for børn og unge i Gel-
lerup og Toveshøj. 
Alle de tilstedeværende børnefoto-
grafer blev også kaldt op på scenen 
til hyldest og fælles fotografering og 
masser af klapsalver fra salen. 
Borgermødets sidste aktivitet var lod-
trækning blandt alle de fremmødte 
om masser af spændende gaver, der 
var skænket til arrangementet af de 
forretningsdrivende i City Vest, der 

bakkede op omkring borgermødet på 
lige fod med frugtafdelingen i Bazar 
Vest, der sponsorede frisk frugt til 
dag en. 
Så var borgermødet slut. Men for alle, 
der havde tid og lyst, var der mulig-
hed for at drikke kaffe og spise kage 
og sidde og fordøje dagens oplevel-
ser. 
På vej ud af GLOBUS1 blev alle møde-
deltagerne opfordret til at sætte kryds 
på et evalueringsskema om, hvordan 

de synes, at borgermødet var gået? 
Om de fik sagt deres mening? Og om 
de ville deltage i et borgermøde en 
anden gang. 
De mange krydser ud for den stor-
smilende smiley afslørede, at langt 
de fleste mødedeltagere var rigtig til-
fredse med dagen.

2400 dørklokker blev stemt
I løbet af tre dage efter påske blev der stemt 
dørklokker hos alle beboerne i Gellerup-
parken og Toveshøj.
Frivillige og ansatte fra lokalområdet gik 
to og to på trapperne i de 32 blokke for at 
dele Samvirket i Gellerup og Toveshøjs pje-
ce om ”Godt børne- og Ungdomsliv” ud. 
Både borgmester Nicolai Wammen, råd-
mand Gert Bjerregaard og rådmand 
Flemming Knudsen mødte op for at støtte 
initiativet, som skal få området til at dis-
kutere de fire værdier; ”Tryghed for alle”, 
”Forældre går foran”, ”Fælles ansvar” og 
”Ret og Pligt”.
Alle beboere blev samtidig inviteret til at 
deltage i borgermødet i GLOBUS1 lørdag 
den 29. marts.
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af Helle Hansen

en HemmelIg mIllIonær Har været på besøg I gellerup 
for at fInde projekter, som Han vIlle støtte

en mIllIonær kom forbI gellerup

Kontaktstedet og Unge 4 Unge havde 
i begyndelsen af marts måned besøg 
af en af TV2’s hemmelige millionærer, 
som man skærmen for tiden kan følge 
på deres missioner rundt i landet.
I Gellerup var det millionæren Asger 
Jensby, som kom forbi forklædt som 
en ældre borger, der ville undersøge, 
om han skulle flytte tilbage til Gelle-
rupparken, hvor han tidligere boede 
først i halvfjerdserne. Historien gik 
på, at han nu var efterlønner og må-
ske interesseret i at bosætte sig i Gel-
lerup for at lave frivilligt arbejde i 
området. 
I løbet af de 10 dage millionæren var 
installeret i en lille lejlighed på Gud-
runsvej nåede han rundt og besøge 

flere projekter. Blandt andet Livsværk-
stederne og Cirkus Tværs. Og i Kon-
taktstedet var han en hyppig gæst og 
stod en aften også for middagsmaden 
til de unge. Asger Jensby var også ude 
at gå med Unge 4 Unge på rundtur i 
Gellerupparken - og han deltog i et af 
deres medlemsmøder.
Efter de ti dages besøg lod Asger 
Jensby endelig sløret falder og tilstod, 
at han ikke helt var den ildsjæl, som 
han havde givet sig ud for. Om mil-
lionæren mødte op med en check ved 
besøgets afslutning, ja det må I alle i 
spænding vente på indtil efteråret, 
hvor millionærbesøget i Gellerup lø-
ber over skærmen.

frIvIllIge søges tIl blok party ’08
lørdag den 21. junI kommer tIl at stå I musIkkens tegn med en Hel dag med konCerter 

på plænen I gellerup – forberedelserne er I fuld gang og frIvIllIge efterlyses

af Helle Hansen

Endnu er Blok Party ’08’s hovednav-
ne ikke offentliggjort – det sker først 
midt i maj – men det er helt sikkert, 
at der bliver noget at komme efter på 
plænen neden for kælkebakken midt 
i Gellerup, når sommerens store mu-
sikbrag løber af stablen lørdag den 21. 
juni fra tidlig morgen til sen aften.
Den store musikdag er den foreløbige 
kulmination på kampagnen ”Godt 
Børne- og Ungdomsliv i Gellerup og 
Toveshøj” som er fundet sted hen 
over foråret. 
Ligesom ved sidste sommers Blok 
Party er det rapperen og skuespil-
leren Chadi Abdul Karim og kam-
meraten Oscar, der er hovedkræf-
terne bag dagen, som bakkes op af 
Samvirket i Gellerup og Toveshøj. 
En arbejdsgruppe er for tiden i fuld 
gang med at skaffe penge til at få 
musikdagen gennemført. Det foregår 
ved at kontakte potentielle sponsorer, 
fonde og alle mulige andre, der kunne 
tænkes at ville være med til at skabe 

en festlig musikoplevelse i Gellerup – 
hvor hele byen er inviteret.

frivilligmøde 6. maj
Men en stor musikdag i Gellerup kan 
ikke lade sig gøre uden massiv op-
bakning fra lokalområdet.
Derfor holdes der infomøde for alle 
interesserede frivillige hjælpere tirs-
dag den 6. maj kl. 16.30 i beboerhu-
set Yggdrasil. På mødet kan alle, der 
er interesseret i at hjælpe til ved Blok 
Part ’08, høre nærmere om, hvor langt 
arrangørerne er nået med at forberede 
koncertdagen – og der vil være mulig-
hed for at melde sig som frivillige til 
nogle af de mange opgaver, som følge 
med et sådan arrangement. Det kan 
handle om salg, forplejning, opryd-
ning, sikkerhed og pr. 
Sidste sommer var over 100 lokale fri-
villige med til at gøre Blok Party til en 
god oplevelse – og i år håber arrangø-
rerne at mindst lige så mange melder 
sig for at give en hånd med.

blok party ’08
frivillige efterlyses

Vil du være med til at lave årets 
fede koncertdag i Gellerup, så duk 
op til info-møde om Blok Party ’08 
- tirsdag den 6. maj kl. 16.30 
i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 
35 A, 8220 Brabrand.

Her kan du høre nærmere om, 
hvilken navne der kommer på 
plakaten – samt melde dig som 
frivillig til enten salg, forplejning, 
oprydning, sikkerhed eller pr. 

Er du mere nysgerrig, så kontakt 
naboskaber Lene Christensen 
86 251016 – email: naboskaber-
ne-lene@stofanet.dk
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gIks pIgeHold møder stor gæstfrIHed

Af Louise og Christine Enevoldsen
fodboldtrænere i Gellerup Idrætsklub

venskabskamp på stor bane

Græsset er grønnere på den anden 
side, siger man. Og efterhånden som 
solen er begyndt at titte frem, og det 
er blevet varmt inden døre i Globus1, 
ja, så trænger også fodboldpigerne fra 
Gellerup Idrætsklub, GIK, til at kom-
me ud under åben himmel. 

Heldigvis fik vi lov at prøve græsset 
af på den anden side af Edwin Rahrs 
Vej, da vi mødte pigerne fra IHF i en 
venskabskamp på IHF’s baner ved El-
lekærskolen. 

I GIK har vi endnu ikke så stor erfa-
ring med at spille på 11-mandsbane 
og off side-reglerne skal vi også lige 
have repeteret! Men IHF er altid med 
på en kamp, og gæstfriheden er stor, 
når vi tropper op. Tak til Kaj og dit 
hold for et spændende opgør! 

Og hvis rygtet endnu ikke har bredt 
sig, kan vi for den interesserede læser 
oplyse, at dysten endte 3-2 i GIK’s fa-
vør. Så mon ikke der bliver et returop-
gør i nærmeste fremtid?

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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af Sebastian Adorján Dyhr

lokalt fællesråd Håber på større Interesse fra lokale forenInger og Ildsjæle

gellerup fællesråd savner opbaknIng

Tirsdag den 27. maj holder Gellerup 
Fællesråd ordinær generalforsamling 
i GLOBUS1.
Det lokale fællesråd håber på større 
opbakning fra lokalområdet end ved 
sidste års møde, hvor ikke meget 
mere end en lille håndfuld interesse-
rede borgere dukkede op til general-
forsamlingen.
”Fællesrådet er faktisk en rigtig god 
mulighed for at få medindflydelse på 
udviklingen i vores lokalområde. Det 
gælder både i forhold til spørgsmål 
om trafik og de grønne områder, hvor 
fællesrådet deltager i møder med År-
hus Kommunes forskellige forvaltnin-
ger, og hvor fællesrådet også har hø-
ringsret,” fortæller Helle Hansen, der 
er formand for Gellerup Fællesråd.
”Men i fællesrådet har vi også mu-
lighed for at bakke op omkring lo-
kale kulturelle arrangementer. Og vi 
var aktive sidste sommer med Gang 
i Gellerup-festivalen og Blok Party-
arrangementet. Ligesom vi også stod 
for projektet ”8220 Naboskab giver 
Kendskab”, som fandt sted sidste år,” 
oplyser Helle Hansen og tilføjer:
”Naboskabsprojektet sluttede i for-
bindelse med Brabrand Kulturuge i 
august 2007, men det har været med 
til, at vi i Gellerup Fællesråd nu er i 
gang med at planlægge nye fællesak-
tiviteter i forbindelse med Brabrand 
Kulturuge nu til august.”

lokal støtte for en hund
Alle kan blive medlem af Gellerup 
Fællesråd, enten som menigt medlem, 
forening, institution eller forretnings-
drivende. 
”Sidste år ændrede vi på kontingent-
erne, således at frivillige foreninger 
kan blive medlem for 100 kroner, så 
vi håber på lokal opbakning fra den 
kant. Institutioner og erhvervsdriven-
de skal betale 200 kroner, mens me-
nigt medlemskab koster 50 kroner,” 
siger Helle Hansen.
Gellerup Fællesråd deltager også ak-
tivitet i det nye samarbejde ”Samvirk-
et i Gellerup og Toveshøj”.
”Det er meget de samme arbejdsom-
råder, som fællesrådet er interesseret 
i – og vi kan bidrage til samarbejde 
på flere fronter. Blandt andet har vi 

modtaget økonomisk støtte fra Århus 
Kommune til at arrangere et stop-op-
dagsarrangement med workshops, og 
det planlægger vi at lave i samarbejde 
med Søndrebro-området i Horsens, 
der kalder sig selv ”Danmarks bedste 
ghetto”.

Gellerup Fællesråd holder ordinær-
generalforsamling tirsdag den 27. maj 
klokken 19.00 i GLOBUS1. Her er alle 
nysgerrige og interesserede velkom-
men til at møde op – og der vil være 
mulighed for at melde sig ind, kom-
me med forslag – og også stille op til 
bestyrelsen.
Yderligere oplysninger kan ses på 
hjemmesiden 
www.gellerupfaellesraad.dk

Gellerup Fællesråd
Der holdes ordinær generalforsamling
Tirsdag den 27. maj kl. 19.00
I GLOBUS1, Gudrunsvej 3 A

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Bestyrelsen

Husk også at kigge ind på

www.gellerupparken.dk
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tekst og foto af Jens Skriver

men allerede tIl sommer er der kurser på nordegårdsskolen

gellerup Højskole starter tIl årsskIftet

Højskolen vil satse på naturvidenskab 
og teknik. ”Det er ikke så almindeligt 
på højskoler”, siger projektleder Kas-
per Graarup. ”Andre satser alle på 
formidling af forskellige former for 
kultur, så Gellerup Højskole får sin 
helt specielle faglige profil.” Men det 
er gamle tanker, som føres videre i en 
ny skikkelse.
Gellerup Højskole er et projekt un-
der Det boligsociale Fællessekreta-
riat og finansieres af Landsbygge-
fonden, boligforeningerne i Århus 
og Århus Kommune. Den ledes af 
et repræsentantskab især udpeget af 
boligforening erne i Århus.

lederen
Projektleder Kasper Graarup er arbej-
der flittigt i sit ”tomme kontor”, som 
han siger, i Beboerhuset Yggdrasil. 
Men der kommer meget snart mere 
indhold i det og Gellerup Højskole. 
Selv er Kasper cand.mag. i religions-
historie og russisk fra 1997 og har hid-

til været forstander for Vrå Højskole. 
”Det kommer sig af, at jeg var nabo til 
stedet og arbejdede der freelance over 
en årrække. Jeg underviste i religion, 
litteratur, idræt og meget andet. Stil-
lingen her søgte jeg, fordi jeg syntes, 
den så spændende ud,” fortæller han. 
Han pendler dagligt fra Vrå med tog. 
Familien med masser af børn eller i 
hvert fald fire drenge tager meget af 
fritiden, og så læser han alt muligt.
Kasper virker som et beskedent men-
neske. Han påstår, han er blank, når 
det drejer sig om naturvidenskab, men 
vender ideer og trækker på kontakter 
med eksperter bl.a. på Stenomuseet.

sommerkurser
Det ligger fast, at Gellerup Højskole 
starter med sommerkurser på Nord-
gårdskolen. Brochuren er færdig midt 
i maj.  Det kommer til at dreje sig om 
tre hovedområder.
Det første er kurser i skolernes som-
merferie for familier med børn med 

kreative aktiviteter og rejser og ud-
flugter rundt i landet.
Det næste kommer til at dreje sig om 
helhedsplanen. Oplægsholdere invi-
teres til at komme og fortælle om in-
tentionerne bag helhedsplanen, men 
deltagerne kan selv komme med bi-
drag og derved skabe deres egen by-
plan. I den forbindelse vil naturviden-
skabelig uddannelse komme ind i bil-
ledet ved, at der bliver arbejdet med 
landmåling og astronomi i området. 
Kurset er planlagt til tre uger.
Det sidste vil bestå i, at uddannelses-
institutioner kommer ud og viser de-
res tilbud. Det ligger foreløbig fast, at 
politiet kommer.

Højskolen
På længere sigt vil der blive tale om 
HF-enkeltfag, og uddannelsessam-
arbejde mellem uddannelsesinstitu-
tioner og erhvervslivet. Arbejdet vil 
komme til at dreje sig om fælles op-
gaver med inddragelse af industriens 
problemstillinger i forbindelse med 
naturfag og teknik. Kontakten er knyt-
tet til erhvervs- og professionsskoler, 
bl.a. University College Nordjylland, 
(det tidligere lærerseminarium i Aal-
borg.) ”Vi vil satse på naturvidenska-
belig dannelse. Dannelse er viden om 
den verden, der omgiver os. Her vil vi 
orientere os mere mod den naturgiv-
ne, mens andre i højere grad retter sig 
mod den sociale,” forklarer Kasper.

det vil vi
”Formålet er at give et socialt belastet 
område et løft og at få tilstrømning 
til stedet,” siger han videre. ”Herved 
kan skabes fællesskab på tværs af skel. 
Skeptikerne siger: I får det aldrig til at 
lykkes, og I vil aldrig kunne få nogen 
til at komme til Gellerup. Men det kan 
vi,” slutter Kasper Graarup.
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oprydnIngsdagen er afløst af en dag med fokus på affaldsHåndterIng, der skal gør 
de to bolIgområder pænere. og så skal der blomster på gellerupparkens altaner

af Helle Hansen

smuk dag I gellerup og tovesHøj den 20. maj

Meyerne har efterhånden fået rimelig 
styr på meget af det papir og skrald, 
der ligger og flyder i de grønne om-
råder, derfor er forårets oprydnings-
dag i år aflyst og i stedet afløst af en 
forskønnelsesdag, som bliver kaldt 
Smuk Dagen. Den finder sted tirsdag 
den 20. maj.
Her skal skoleeleverne fra de tre lo-
kale skoler - Tovshøjskolen, Lykke-
skolen og Nordgårdskolen – i løbet 
af Smuk Dagen sammen med Me-
yerne lære, hvordan man håndterer 
affald rundt ved containergårdene.  
For de mindste bliver der arrange-
ret en skattejagt, mens 3.-4. klas-
serne skal have konkurrencer i af-
faldssortering. De større elever får 
tilbud om et klassebesøg på drift-
ens skraldesugsanlæg, hvor alt 
køkkenaffald fra de to afdelinger 
bliver suget op gennem skaktan-
lægget. Og de ældste klasser får til-
bud om et besøg med rundvisning 
på Lisbjerg Forbrænding. 

blomsterhaver til de mindste
På Smuk Dagen har alle børneha-
verne i Gellerup og Toveshøj også 
fået tilbud om at deltage. Hver in-
stitution får tilbudt en nyttehave i 
Haveforeningen Grønærten, som 
de små poder kan plante til med 
sommerblomster. Og så er børne-
haverne meget velkommen til at 
passe deres små haver hen over 
sommeren, så de små kan følge 
resultatet af deres indsats og for-
håbentlig høste masser af smukke 
blomster sidst på sommeren.

jubilæumsblomster 
til gellerupparken
Samtidig med at eleverne lærer 
om affaldshåndtering, skal frivil-
lige voksne blandt andet fra Sam-
virket i Gellerup og Toveshøj og 
alle andre, der har lyst til at være 
med, i gang med at beplante 1776 
altankasser med blomster, som 
skal ud og pynte på altanerne 
hos beboerne i Gellerupparken. 

Uddelingen af blomsterkasser fin-
der sted i anledning af Brabrand 
Boligforenings 60 års jubilæum. Og 
afdelingsbestyrelsen i Gellerup-
parken har i den anledning valgt at 
genoptage en gammel tradition med 
at uddele sommerblomster til bebo-
erne til forskønnelse af afdelingen. 
Happeningen med blomsterkassetil-
plantningen foregår hele tirsdagen på 
Festpladsen i Gellerup – og frivillige 
er meget velkomne til at møde op og 
give en hånd med i nogle timer…

Cirkus for alle
Smuk dagen slutter kl. 16.30 på Fest-
pladsen i Gellerup, hvor Gellerups 
eget internationale børnecirkus Cir-
kus Tværs opfører en flot gøgler-
forestilling for alle de aktive børn og 
voksne, som har brugt en dag på at 
være med til at gøre Gellerupparken 
og Toveshøj smukkere.
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af Jens Skriver
Astronomiklub Capella   

sommerHImmelens stjerner er ved at komme frem

lyren

Forleden aften så jeg en meget klar 
stjerne i nordøst. Himlen var domine-
ret af fuldmånen, men denne stjerne 
lyste alligevel klart. Det er Vega i Ly-
ren, der sammen med Deneb i Sva-
nen og  Altair i Ørnen udgør som-
mertrekanten. Modsat i nordvest kan 
ses Capella, en meget klar stjerne på 
vinterhimlen. På en liste over de mest 
lysstærke stjerner er Vega nummer 

fem og Capella nummer seks. Vega 
er 26 lysår borte og skinner med et 
skarpt blåhvidt lys, der fortæller, den 
er varmere end solen. Navnet Vega 
kommer fra arabisk og betyder ”Ørn-
en der slår ned”. Den ledsages af et 
parallelogram af fire stjerner, og man 
har forestillet sig, at lyrens strenge var 
spændt ud herimellem.

myter
Lyren tilhørte ifølge de 
græske myter Orfeus, der 
elskede sin hustru Euro-
dike så højt, at han efter 
hendes død tog ned i un-
derverdenen for at hente 
hende tilbage. Han over-
talte guderne til at frigive 
hende på betingelse af, at 
han ikke måtte se hende, 
før de nåede tilbage til 
denne verden. Løftet 
blev ikke overholdt, og 
straks var hun tilbage i 
Hades for evigt. Orfeus 
blev sønderrevet af en 
gruppe unge kvinder, da 
han lod hånt om deres 
tilnærmelser, og derved 
blev han forenet med sin 
elskede. Zeus satte lyren 
på himlen til minde om 
dem.

set i astronomisk kikkert
Astronomisk set er Lyren især kendt 
for en planetarisk tåge, kaldet Ringtå-
gen. Stjernetåger er rester efter stjer-
netåger. Betegnelsen planetarisk tåge 
kommer af, at de kan minde om skiver 
ligesom planeter. Set i en astronomisk 
kikkert fremtræder Ringtågen som en 
skive med ring om.
Epsilon i Lyren er en dobbelt dobbelt  
stjerne. Ved nærmere eftersyn viser 
det sig, at begge stjernerne i en dob-
beltstjerne også er dobbeltstjerner.

Capella 
astronomiklub

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

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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af Helle Hansen

parallelopdrag for rådgIvnIngsfIrmaer skal brInge HelHedsplanen
for gellerup og tovesHøj vIdere

HelHedsplanen fortsat på rette vej

Første skridt til realiseringen af hel-
hedsplanen for Gellerupparken og 
Toveshøj er i fuld gang. Med udgang-
en af april har Brabrand Boligforening 
og Århus Kommune afsluttet en ud-
budsrunde for rådgivergrupper med 
brede kompetencer. 
Rådgiverne er blevet indbudt til at 
søge prækvalifikation til at indgå i et 
parallelopdrag om at udarbejde plan-
forslag. Det er de forslag, som med 
tid en skal bruges som grundlag for 
dispositionsplanen for hele indsatsen 
og forandringen af de to boligområ-
der. 

parallelopdrag giver 
mange forslag
Det er for at få de bedst mulige bud 
på en dispositionsplan, at det blevet 
besluttet at lave et såkaldt parallelop-
drag. 
Et parallelopdrag er en arbejdsform, 
hvor flere rådgivergrupper/tegne-
stuer indbydes til at udarbejde et 
planforslag for Gellerup og Toveshøj. 
Rådgivergrupperne arbejder hver for 

sig, men de skal i forløbet mødes og 
udveksle idéer og påvirke hinandens 
resultater gennem fælles workshops. 
Målet med den arbejdsform er, at al 
den oparbejdede viden skal deles 
mellem rådgivergrupperne, og på 
den måde kommer alle gode idéer 
projektet til gode.

tre-fire rådgivergrupper 
skal lege med
Rådgiveropgaven er blevet udbudt til 
6-8 rådgivergrupper, som er udvalgt 
efter en offentlig prækvalifikation 
med annoncering i EU-tidende, hvor 
der var ansøgningsfrist den 24. april. 
Lige nu er Århus Kommune og Bra-
brand Boligforening i gang med at 
gennemgå de modtagne tilbud, hvor-
efter der vil blive indgået rammeaf-
taler med tre-fire rådgivergrupper om 
levering af forslag til en plan for om-
rådet til en fast pris, der er ens for alle 
rådgivergrupperne. 

tids- og procesplan 

Arbejdet med parallelopdraget vil 
strække sig over resten af 2008. Det 
vil ske via workshops og temadrøftel-
ser med involverede borgere, beboer-
valgte repræsentanter og andre aktø-
rer, eksperter, forskere, parterne fra 
parallelopdragsorganisationen samt 
andre ressourcepersoner.
Til sidst vil der på baggrund af råd-
givergruppernes planforslag blive 
udformet et forslag til en dispositi-
onsplan, som skal gennem en beslut-
ningsproces i byrådet og i Brabrand 
Boligforenings repræsentantskab.
Den endelig dispositionsplan vil der-
efter være fundamentet for de kom-
mende 10-20 års fysiske omdannelser 
og forandringer i Gellerupparken og 
Toveshøj. 
Dispositionsplanen vil i løbet af 2009 
danne grundlag for en ændring af 
kommuneplanen samt nye lokalpla-
ner. Og det er på baggrund af de nye 
lokalplaner, at Århus kommune, Bra-
brand Boligforening samt selskaber, 
der er dannet til formålet, og private 

af Jens Skriver

ny bestyrelse vIl Have HaveforenIngen tIl at rydde op og gå tIl kamp mod sneglene

ledIge nytteHaver I grønærten

Der er fortsat liv i en af Gelleruppark-
ens allerældste beboeraktiviteter Ha-
veforeningen Grønærten. 
En nyvalgt bestyrelse har netop taget 
over, og den er indstillet på, at der i 
den kommende tid skal ryddes op og 
gøres pænt på stierne omkring de små 
nyttehaver, der ligger mellem blok-
ken på Dortesvej, Bentesvej og Gud-
runsvej.
Der er en del ledige haver i forening-
en – især på Bentesvej, hvor bestyrel-
sen har valgt at nedlægge den vestlig-
ste havesektion. Her er jorden meget 
dårlig, og næsten hvert år er haverne 
oversvømmet med vand, hvilket gør 
dem nærmest udyrkelige. Og i flere 
år, har medlemmerne ikke ønsket at 

leje have der. Derfor tilbagegiver ha-
veforeningen arealet til afdelingen

nye hegn og kompostpladser
de resterende havesektioner på Dor-
tesvej og Bentesvej vil Grønærten i lø-
bet af eftersommeren sørge for, at der 
kommer nye hegn op ud til stierne. 
Og de eksisterende træværk på Gud-
runsvej skal have en omgang maling.
Der ud over vil bestyrelsen oprette en 
fælles kompostplads til hvert haveaf-
snit, hvor havelejerne kan komme af 
med deres ekstra grønne affald.

sneglekamp og ny jord
De ulækre brune snegle er også et 
problem i Gellerup. Og bestyrelsen 

i Grønærten opfordrer alle medlem-
merne til at gå til fælles kamp – enten 
ved at smide gift eller ved hurtigst 
muligt at få de slimede dyr samlet op 
og slået ihjel, inden de i juni begynder 
at lægge æg i hundredvis. Der er også 
planer om at tilføre nyt jord til de små 
haver, til de medlemmer som ønsker 
det. Det vil medlemmerne høre mere 
om i løbet af efteråret. Er du interesse-
ret i leje en nyttehave i Grønærten, så 
koster det 25 kroner at blive medlem 
af foreningen og 75 kroner om året at 
leje en have. Man skal have bopæl i 
Gellerupparken.
Henvendelse hos beboersekretæren 
Vibeke Hansen i Beboerhuset Yggdra-
sil tlf. 8625 1017.
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af Inger Bloch

stavgang

Vi kender det godt: En lille flok – for 
det meste kvinder – kommer beslut-
somt gående i rask trav med noget, 
der ligner skistave, svingende fra 
håndleddene, hvor de hænger i en 
lille sele.

Eller man møder fru Jensen og tænker 
uvilkårligt: ”Åh nej, stakkels fru Jen-
sen – er hun nu blevet nødt til at gå 
med to stokke?” – ja altså – indtil man 
opdager, at fru Jensen har herligt røde 
kinder og ikke er den mindste smule 
nedtrykt, men tværtimod smiler nok 
så fornøjet!

Snart tager nysgerrigheden overhånd: 
Det skal lige prøves! Et par billige 
stave anskaffes – og så er det ud at 
gå – først et par ture alene, men snart 
opdager man, at det er skægt at følges 
med én eller flere personer. Sådan er 
det gået for mig, og nu er det et par 
år siden, at jeg fandt ud af, hvor rart 
det er at gå med stave. Det er muligt 
at gå både længere og hurtigere med 
stave end uden – størstedelen af krop-
pens muskler bliver brugt, og i tilgift 
får man frisk luft.

Man kan sagtens holde ud at gå en 
time eller to; nogle går for motionens 
skyld og går frisk til sagen, så pulsen 
kommer i vejret – jeg selv tager den 
nok mere med ro (i hvert fald, hvis jeg 
er alene) – jeg lytter til fuglesang og 
lægger mærke til omgivelserne – her 
i Brabrand er der mulighed for at gå 
mange kønne ture i forskelligt ter-
ræn.

Hvad enten man går stavgang af den 
ene eller den anden grund, er det dej-
ligt, og folks hovedrysten eller mere 
eller mindre ”morsomme” bemærk-
ninger, som f.eks.: ”Hej moster, har 
du glemt skiene derhjemme?” – imø-
degår man med nordisk ro.

Så nu kommer vi frem til mit budskab: 
Få fat i et par stave og kom af sted! 

(Mine billige stave blev for resten skif-
tet ud med nogle gode og lette, forsy-
net med en god handske til håndled-
dene – sådan går det vist tit, når man 
får ”blod på tanden”).

MEN: Det er altså slet ikke nødven-
digt at anskaffe dyre stave, og de gode 
gamle kondisko kan sagtens bruges! 
God fornøjelse!

… er slet Ikke så tosset endda
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af Inger Bloch

vI får Ikke noget fra landsbyggefonden I denne omgang

1 - Hans Broges Parken

om papemballage – og en skuffelse

Trods overhængende fare for at 
blive kaldt en rigtig gnaven og ke-
delig ordensduks vil jeg alligevel 
vove at slå et slag for disciplin ved 
skraldebøtterne.
Vi vil jo gerne bo i pæne og ordent-
lige omgivelser, og den nydeligt 
indhegnede genbrugsplads bliver 
da hel digvis også benyttet flit-
tigt! Alligevel sker det af og til, at 
nogle smider større emballage og 
papkasser i de skralde bøtter, der 
er beregnet til husholdningsaffald 
– eller endnu værre – ved siden af 
skraldebøtterne!
Hvis ikke papkasser eller tom em-
ballage kan ændres til flade pap-
stykker, der kan puttes i aviscon-
tainerne – så må man vandre den 
lille tur til genbrugspladsen!  (Vore 
gangnøgler passer til lågerne der-
ovre).

landsbyggefonden
På bestyrelsesmødet d. 16. april 
blev vi oplyst om, at der ikke er 
kommet noget ud af vores an-
søgning til Landsbyggefonden 
om midler til hjælp til større ar-
bejder, som vinduesrenovering 
og afhjælpning af fugtproblemer 
m.m.
Afdeling 1 hører til de gamle bo-
ligafdelinger, der stadig hvert år 
må indbetale bidrag til Landsbyg-
gefonden; vi må nu med en vis 
bitterhed konstatere, at det gode 
gamle ordsprog: ”Man må yde, 
før man kan nyde” – for Hans 
Broges Parkens vedkommende er 
omformuleret til: ”Man må yde, 
for at ANDRE kan nyde”!

max. 40 personer
Kan udlejes til beboere i afdeling XXIII 
og beboere i Brabrand Boligforenings 
afdeling VII/XV, XXI, XXIV og Århus 
Omegns afdeling 17 samt ansatte i 
Brabrand Boligforening

Reservation kan ske ved henvendelse 
til Lisette Sørensen/René Jensen
tirsdag, onsdag og torsdag 17.00 – 
19.00 på telefon 61 20 36 97
Nøgle udleveres hos varmemesteren i 
dennes kontortid

Lokalet kan udlejes max. 1 år frem i 
tiden
Fælleshuset kan lejes senest 1 uge før, 
dog kan der dispenseres ved begra-
velser.

Al musik og støjende adfærd i og 
omkring huset skal ophøre senest kl. 
01.00.

Aktiviteter, der afholdes i afdelings-
regi, kan benytte lokalerne vederlags-
frit; tidsfristerne for reservation skal 
dog overholdes.
Afdelingens fritidsaktiviteters brug af 
fælleshuset viger for udlejning.

Betalt udlejning til to forskellige lejere 
kan ikke ske to på hinanden følgende 
dage af hensyn til rengøring, optæl-
ling og klargøring i øvrigt.

Heldagsleje 
(mandag – torsdag) 
kl. 08.00 - 07.00 den efterfølgende dag

Leje 1. dag  kr. 600,00
Pr. efterfølgende dag kr. 200,00
Depositum  kr. 400,00

Weekendleje 
(fredag kl. 12.00 – mandag kl. 07.00)
Leje    kr. 1.200,00
Depositum  kr. 400,00

Ved udlejninger i helligdage kontakt 
afdelingsbestyrelsen med hensyn til 
nøgle

Ovenstående ændringer træder i kraft 
1. maj 2008, dog ændres ikke allerede 
indgåede kontrakter.

skovHøj nr. 225, 8361 Hasselager

leje af fællesHuset
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2 - Søvangen

både godt og skIdt

af Birgit Fuglsang

nyt fra skovgårdsparken

Først den gode? nyhed. Desværre ser 
jeg mig ikke i stand til at fortsæt te som 
redaktionsmedlem i Skræp pebladet.

Derpå den dårlige? Jeg fortsætter dog 
efter evne at holde afd. III’s beboere 
underrettet med, hvad der sker i af-
delingen.

Nu er renoveringen af afdelingen ble-
vet behandlet i byrådet, hvor samme 
råd godkendte det ansøgte renove-
ringsprojekt og også stiller kommunal 
garanti for det støttede lån på anslået 
114.862.000 kr. med 50% regaranti. 

Vil I læse mere, kan I gå ind på kom-
munens hjemmeside og finde mere 
der.

Ellers er der ikke meget nyt. Afdelin-
gen arbejder videre med de proble-
mer, der er beskrevet i de foregående 
numre: hovedsagelig affalds- og par-
keringsproblemer. Et enkelt blik ud 
ad vinduet vil kunne fortælle jer, at 
det er OP AD BAKKE!

af beboerhusudvalget

beboerHuset I maj 2008 

der er ”hyggedage”
onsdag d. 7. og d. 21. maj kl. 14.00
 
Der er ikke noget om aftenen i maj .
 
Ligeledes er det slut med søndagscafé 
og spisning for denne gang.
 
Vi fortsætter igen til efteråret.
 

”de glade vandrere”
Sommeren er på vej, så vi skal ud at 
nyde naturen.
 
Vi er startet på vores gåture om 
mandagen kl. 18.30.
 
Mødested  Birgittevej 1 A.
 
Der er god plads, så mød op

Tag konen/manden, vennerne og 
naboen ved hånden og slut op om 
vores mandags-ture.

Igen i år arrangerer beboerhuset 
sommerfest 
Det bliver lørdag d. 9. august.
 
Der vil være tilmelding Skt. Hansaften 
på bålpladsen og igen onsdag d. 2. 
juli. Se nærmere i Skræppebladets 
juninummer.

Hygge, vandreture og sommerfest

3 - Skovgårdsparken
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6 - Holmstrup

stIlfærdIgt beboermøde trods tunge sager
det ordInære beboermøde I Holmstrup forløb uden dramatIk

af Jens Skriver

De omkring 30 beboere, der foruden 
repræsentanter for boligforeningen og 
gæster deltog i beboermødet i Holm-
strup, fik en omfattende orientering 
om afdelingens forhold, men der var 
ingen synderlig debatlyst.
Edvin Juhl uddybede den udførlige 
skriftlige beretning fra afdelingsbesty-
relsen. Arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
var blevet hæmmet af væsentlige ud-
skiftninger i boligforeningens perso-
nale, og der var blevet brugt meget 
tid på kriminalitetsforebyggelse. Et 
samarbejde om driften af afdelinger-
ne på Holmstrup Mark er en stor for-
del, som gerne skulle synliggøres. Det 
blev beklaget, at Stofa havde sendt et 
mangelfuldt materiale ud om valget 
mellem den store og den lille pakke 
med TV-kanaler. Ikke alle aktiviteter 
går for godt. Autoklubben ligger stille 
for øjeblikket. Til gengæld er Gen-
brugsen kommet op at stå igen.

reglementer
Et nyt vedligeholdelsesreglement er 
under udarbejdelse, og et nyt ordens-
reglement skal godkendes på beboer-
mødet. Det ligger for øjeblikket hos 
administrationen. Spørgsmålet om 
husdyrhold, ikke mindst hunde og 
kamphunde, er en speget affære, og 
afdelingsbestyrelsen ved ikke, hvor-
dan den skal tackles. Formodentlig 
bliver der tale om en præcisering af, 
hvilke hunderacer der ikke må hol-
des. Det kan også komme på tale at 
udelukke sjældne dyr som edderkop-
per og krybdyr.

vedligeholdelse
Individuel råderet er der kun en en-
kelt, som har gjort brug af inden for 
de sidste ti år. Til gengæld har mange 
brugt B-ordningen til renovering af 
køkkener og lignende. Var der til-
strækkelige hensættelser på vedlige-
holdelseskonto, har den kunnet an-
vendes til andet end vedligeholdelse 

af gulve, lofter og vægge, men den 
mulighed ophørte med tilbagevirken-
de kraft pr. 1/12 2007.
Der er penge i overskud på regule-
ringskontoen. Udover det giver ren-
ter, er det kommet selskabslokalet og 
parkeringspladserne til gode.

kriminalitet
Afdelingen har været plaget af krimi-
nalitet både fra lokale unge og profes-
sionelle bander fra Østeuropa. Derfor 
er indledt et udvidet samarbejde med 
SSP. Vaskeriet og afdelingslokalet bli-
ver TV-overvåget, og der føres særligt 
tilsyn med visse kælderrum.
Under mødet kom en officiel med-
delelse om, at afdelingerne på Holm-
strup havde fået bevilget 1,35 mill. af 
landsbyggefonden til sociale aktivi-
teter, herunder en aktivitetsmedar-
bejder. Beretningen blev enstemmigt 
godkendt.

regnskabet
Regnskabet blev også fremlagt af Ed-
vin. Det ser fint ud. Forrentningen ved 
fælles formueforvaltning er bedre end 
budgetteret. Vandafgiften er overbud-
getteret. Takket være Genbrugsplad-
sen er udgifterne til renovation langt 
nede. Der var heller ikke underskud 
fra tidligere års afskrivninger. Over-

skuddet fra regnskabet 2007 henlæg-
ges til udskiftning af varmemålere.
Regnskabet blev ligeledes enstem-
migt godkendt.

varmemålere
Som et særligt punkt på dagsordenen 
blev sat foreløbig punktum for var-

memålersagen. Utilfredsheden med 
de varmemålere, som var blevet le-
veret af Siemens, havde været stor, og 
de skal skiftes, men det er billigst og 
mest praktisk at få nye målere fra Sie-
mens. Der var også indhentet tilbud 
fra Brunata, men det var dyrere end 
Siemens, og Siemensmålere er lette at 
aflæse på betjeningspanelet. Et forslag 
om nye Siemensmålere, blev derfor 
vedtaget med stort flertal.

valgene
Valget til afdelingsbestyrelsen gav 
følgende resultat:
Peter Iversen 
 48 stemmer genvalgt
Edvin Juhl 
 38 ” ”
Svend Ove Bøhm 
 34 ” nyvalgt
Niels Jensen 
 24 ” 1. suppleant
Karen Hammer Sørensen 
 18 ” 2. ”
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6 - Holmstrup

kom ud og nyd naturen

HaveforenIngen 
persIllerækken

Haveforeningen Persillerækken har ledige haver, der trænger til 
en kærlig hånd. Haverne er mellem 50m2 og 300m2. De koster 3 kr. 
pr. m2. pr. år. Haveforeningen Persillerækken ligger ved bjerget 
(Grimhøj). Nær ved skov og sø.

Kontakt Poul Erik Hansen Jernaldervej 257 2. th. Tlf. 86 24 37 84.

telst og foto af Jens Skriver

meget god stemnIng ved forårsfesten I Holmstrup beboerforenIng

lIvglæde og lIvsudfoldelse

Modtagelsen var usædvanlig hjer-
telig, da reporteren mødte op til den 
traditionelle Forårsfest i Holmstrup 
Beboerforening den 5. april. Klokken 
21 blev dørene således åbnet for alle 
beboere i Holmstrup, hvor der blev 
spillet op til dans.
Beboerforeningen har overskud og af-
holder derfor to gange om året en fest 
med et stort tilskud til middagen og 
drikkevarer til medlemmerne.
Lisbeth og Rita havde lavet maden. 
Menuplanen så usædvanlig spænd-
ende ud og indeholdt blandt meget 
andet andebryst og oksefilet. Lisbeth 
fortalte stolt bagefter, at der var ble-
vet taget vel imod maden. Alle havde 
rejst sig op og klappet af maden og 
sagt: ”I må gerne gøre det en anden 
gang!” Folk havde glædet sig til fest-
en, og alle, der havde købt billetter, 

var kommet. Efterårsfesten er også ar-
rangeret.
Stemningen var overvældende, og re-
porteren fik hjælp til at betjene fadøls-
anlægget og blev budt på vin.

”Dad isn’t Home Tonight” spillede op 
til dans med populære melodier, som 
alle vil høre. Stemningen var god. 
Mange af damerne sang i kor ”Smi-
lende Sussie”.
Alle fik en god oplevelse at leve vi-
dere på.

Resten af valgene foregik med akkla-
mation. Jens Skriver med Lars Eg som 
suppleant blev således genvalgt til 
Skræppebladets redaktion, men Niels 
Jensen blev genvalgt til bestyrelsen 

for FAS med en ny suppleant Karen 
Hammer Sørensen.
Klokken var ikke 22 før aftenen diri-
gent, Keld Albrechtsen, kunne takke 
af for god ro og orden.
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I frItIdsforenIngen d. 29. maj 2008

Der indkaldes herved til generalforsamling i Brabrand 
Boligforening´s fritidsforening

Torsdag, den 29. maj 2008 kl. 19.00

i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning
a: Fitidsforeningens årsberetning til 
godkendelse
b: Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes
årsberetning til orientering

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
a: Fritidsforeningen
b: Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter  

7. Valg af 1 parlamentarisk revisor og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

På valg er:
Dagny Mikkelsen  (modtager genvalg)
Arthur Sletting   (modtager genvalg)
Ingrid Jensen   (modtager genvalg)
Jytte Lausen   (modtager genvalg)
1. supl. Youssuf Abdul Kader (modtager genvalg)

lokalCenter Hasle-gellerup-toftegården Holder åbent-Hus-dage

Af Else Bay Mortensen
projektkoordinator - Sundhedscafé Gellerup

besøg lokalCentrene I dIt nærområde

I maj måned vil Brugerråd, frivillige 
og personale gerne vise centrene frem 
og fortælle om, hvad du kan bruge 
husene til. Caféerne disker op med 
lækre frokostretter, salatbuffet, kager 
og andet. Pianister vil spille hygge-
musik. Sundhedsklinikkerne tilbyder 
oplysning om sundhed, og du kan 
bl.a. tjekke dit blodtryk. Hørekonsu-
lent giver gode råd.

Hvor finder du os:
• Torsdag den 15. maj kl. 10-14 - Hasle 
Lokalcenter, Rymarken 118. 
Her kan du også besøge nybyggede 
plejeboliger.
• Tirsdag den 20. maj kl. 11-15 – Lokal-
center Gellerup. Kl. 14 er der afsløring 
af ”Kronprinsesse Mary collage”.

• Fredag den 30. maj kl. 10-14 – Lokal-
center Toftegården, Sandkåsvej 1.
Samme dag fejrer Toftegården 30-års-
fødselsdag, så efter flaghejsning kl. 10 
bydes på kaffe og boller. 

Pensionister, efterlønnere, andre inte-
resserede – alle er velkomne!

Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Inga Andersen - formand

Indkaldelse tIl generalforsamlIng
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løvsprIngstur d. 14. maj

af Svend Erik Sørensen

gellerup pensIonIstklub

Onsdag den 14 maj kl. 9.00 - ca kl. 
17.30. kører vi ud på vores “Løv-
springstur”, som i år går til Dalsgårds 
Antik i Dommerby.

Pris kr. 175,00.
  

I prisen er formiddagskaffe og rund-
stykker, middagsmad og eftermid-
dagskaffe med boller og lagkage.

Efter turen holder vi så sommerferie. 
Derfor vil vi fra bestyrelsen ønske alle 
en god sommer med forhåbentlig me-
gen sol.
 

af IFIF-bestyrelsen

IdrætsforenIngen InterfemIna

Gymnastikforeningen InterFemina 
hold er ekstraordinære generalfor-
samlinger med henblik på at opløse 
foreningen.

Torsdag den 8. maj kl. 17.30 
og 

torsdag den 29. maj kl. 18.00.

Begge dage afholdes den ekstraordi-
nære generalforsamling på adressen 
HC Andersens Vej 8, 8230 Åbyhøj.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

ekstraordInære generalforsamlInger – nedlæggelse

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

spIl Håndbold I globus1
gellerup Idrætsklub
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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

TAK,

til alle, der tænkte på mig med besøg 
og gaver på min fødselsdag i april.

Mogens Rasmussen
Varmemester Holmstrup Mark
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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 maj 2008

Mandag 5 Boller i karry
Tirsdag  6 Fiskefiletter med persillesovs
Onsdag  7 Kalvelever
Torsdag  8 Hjerter i flødesovs
    
Mandag 12 Pinse
Tirsdag  13 Frikadeller med kold kartoffelsalat
Onsdag  14 Kødsovs med spagetti og kartofler
Torsdag  15 Stegt flæsk med persillesovs
    
Mandag 19 Nakkekoteletter
Tirsdag  20 Skinke med blomkål
Onsdag  21 Hakkebøf med løg
Torsdag  22 Fiskefiletter
    
Mandag 26 Oksesteg
Tirsdag  27 Stegt flæsk med persillesovs
Onsdag  28 Farserede porrer
Torsdag  29 Kalkunsnitzler med kartofler

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 april var
»gyvler«

Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Mike Hansen
Skovhøj 136 1 th
8361 Hasselager

Alaa Chahrour
Gudrunsvej 28, 7. tv
8220 Brabrand

Anna Cecilie Skov Sørensen
Udsigten 40
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 15. maj 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:
Lise Vendelbo, tlf.8626 2228 / 2213 5228 / 
l.vendelbo@vip.cybercity.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 maj

On. 7. 14.00 : Hyggedag Søvangen     side 19

To. 8 17.30 : Ekstraordinær generalforsamling InterFemina side 23

To. 14.  09.00 : Løvspringsstur, Gellerup Pensionistklub  side 23

Ti. 20  : Smuk Dag Gellerup og Toveshøj   side 14

On. 21. 14.00 : Hyggedag Søvangen     side 19

Ti. 27. 19.00 : Generalforsamling Gellerup Fællesråd  side 12

To. 29 18.00 : Ekstraordinær generalforsamling InterFemina side 23

To. 29. 19.00 : Generalforsamling BBF     side 22


