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lederen

af Ulrik Ricco Hansen

nordgårdskolen med I helhedsplan

Folkene på Nordgårdskolen er ved at pakke sammen. Både 
elever, lærere og andet personale vil i de kommende dage 
gøre klar til at lukke og slukke, inden sommerferien starter, 
og nøglerne afleveres 1. august. Byrådspolitikerne vandt 
over forældre og sure læserbreve, mens Brabrand Boligfor-
ening ikke havde modet til at blande sig i debatten. 

Den såkaldte helhedsplan for området omkring 
Gelleruppark en og Toveshøj har en strategisk,  fysisk 
grænse. Planen er udfærdiget af Århus Kommune og Bra-
brand Boligforening. Den vedrører kun området indenfor, 
og ikke den store og velfungerende folkeskole, som blev 
bygget i forbindelse med opførelse af Gellerupparken. 
Sjovt nok blev helhedsplanens grænse flyttet sidste år, så 
motorvejsarealet og de nye Hasle Bakker kom med. Men 
det er jo også politisk ufarlige områder.

Den lokale skole har altid en stor betydning i lokalområdet. 
At Nordgårdskolen har været helt uden for helhedsplanen 
har und ret mange. Et storstilet kvarterløft i en ghetto i Hor-
sens resulterede i, at netop den lokale skole blev styrket og 
et samlende element i området. I Århus gik det den mod-
satte vej.

Men hvad skal bygningerne så bruges til? Byrådet vedtog 
noget, der ligner en hastebeslutning i starten af maj. Nu 
skal alle daginstitutioner i området fjernes, og alle børn og 
pædagoger stuves sammen på skolen, som bliver en mega-
vuggestue/børnehave. Politikerne kalder det dog noget 
mere spiseligt: ”Børne- og ungeaktivitetscenter”.

Pædagogerne i området er bekymrede. På en skole er der 
mange kvadratmeter lokaler, i en daginstitution er der 
gode udendørsarealer. Der er en fare for at erstatte de vel-
fungerende daginstitutioner med en børneghetto i en be-
tonklods.

De mindste børn og pædagogerne kan ikke fylde hele sko-
len, så derfor bliver der plads til områdets foreninger og 
andre aktiviteter, der ellers holder til i kælderlokaler mv. 
Og så bliver der plads til, at den nye Gellerup Højskole (i 
hvert fald indledningsvis) kan starte hold i lokalerne.

Der er nye forhold og omstændigheder i Nordgårdskolens 
bygninger. Og nu også for daginstitutionernes bygninger. 
Der skal diskussion og debat i gang, og mon ikke det så 
igen rykker ved den fysiske grænse for helhedsplanen, så 
området med Nordgårdskolen kommer med?

Og mon ikke der i korridorerne er en stille jubel over, at et 
spin om Nordgårdskolen er lykkedes?

En ting er i hvert fald sikkert: At lukke Nordgårdskolen 
som folkeskole lukker ikke debatten om bygningerne, sko-
ler i Vestbyen eller om byrådspolitikernes dispositioner.
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nordgårdskolens
farvelfest

af Helle Hansen

800 var med til en glad forvelfest 
for Nordgårdskolen som lukker 
ved skoleårets udgang.

 4 gellerupscenen holder 15-årsjubilæum  
 på bøllebob
 Gamle klassikere tages frem igen.
 
 7 blok party ’08 flyttet til efter ferien 
 Flyttet for at sikre stort musiknavn.
 
 8 flyvende kærlighedshjul
 Mere fra naturen på Holmstrup Mark

 9 Jubilæum 
 Boligforeningens 60-årsjubilæumsreception.
 
11 de lyse nætter
 Astronomiklub Capella.
 
12 sex-sygdomme, prævention  
 og uønskede aborter 
 Aids-fond projekt oplyser på tværs af kultur.

13 gå til madlavning, svømning eller
 i biografen med en guide 
 Få hjælp hos Livsværkstederne.

15 shirin neshat – Women without men 
 Videoinstallation på Aros.

16 klummerne 
 Om det at holde tale og om gulvskrubbemord.

24 læserbreve 
 Psykisk rasicme, åbent brev, forsidebilleder mv.

27 aktiviteter 
 Fritidsforeningen, sommerfest, GiK mm.

1 - Hans Broges Parken  side  18
2  - Søvangen   side  18 
3 - Skovgårdsparken  side  20
4 - Gellerupparken  side  20
5 - Toveshøj   side  21
22 - Sonnesgården  side  22

Indhold

14
smuk dag i gellerup

af Jens Skriver

Festpladsen på Dortesvej sydede 
af liv, da en gammel tradition blev 
taget op igen.

10
rigtig politistation 
i gellerup

af Jens Skriver

Besøg på Lokalpolitiets station 
i City Vest og en snak med 
lederen Jens Espensen.

6
Jubilæumsjagten fortsætter 
– med kamera

af Ulrik Ricco Hansen

Frem med kamera - vores 
jubilæumskonkurrence 
fortsætter hele året!

forrykkelse af deadline 
til næste nummer...
… på grund af skt. hans udskyder vi 
næste nummer en uge, således at der er 
deadline for aflevering af stof, torsdag 
den 19. juni 2008. billeder m.v. fra sankt 
hans har deadline den 24. juni kl. 18 på 
redaktion@skraeppebladet.dk – adviser 
os venligst om stoffet den 19.
Julinummeret udkommer derfor først den 
3. juli.
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af Sebastian Adorján Dyhr,

klassIkeren, der blevet skrevet tIl gellerupscenen, tages op Igen

gellerupscenen holder 
15-årsJubIlæum på bøllebob

For 15 år siden skrev Gunnar Geert-
sen musicalen: �BølleBob og de andre� 
til Gellerupscenen. Det var starten på 
BølleBob filmene og TV serien, samt en 
række BølleBob shows, bøger, tegnese-
rier, undervisningsmateria ler m.v.   Mu-
sicalen er baseret på de mange sange 
som Gunnar skrev til Hornumkoret, og 
skønt sangene nu har mere end 25 år på 
bagen, er de stadig lige aktuelle, fordi 
de handler om de problemer man tum-
ler med, når man er teenager. Derfor ta-
ger Gellerupscenen BølleBob op igen til 
glæde for nye BølleBob-generationer.

amatørskuespillere søges
BølleBob spiller på Gellerupscenen fra 
d. 25. oktober til 14. december 2008, 
men for at kunne spille BølleBob mang-
ler Gellerupscenen ca. 25 unge amatør-
skuespillere i alderen 12 � 17 år samt 
ca. 5 voksne amatørskuespillere. Gel-
lerupscenen holder optagelsesprøve d. 
16. og 17. maj, og man skal ringe på tlf. 
86 25 03 66 og tilmelde sig. Se flere in-
formationer på hjemmesiden
http://www.gellerupscenen.dk

Instruktør på forestillingen er Lisbet 
Lautrup Knudsen, kapelmester Keld 

Haaning Ibsen og koreograf Dorthe 
Glintborg.

start karrieren her
Så skulle der være en kommende 
skuespiller, der har lyst til at prøve 
kræfter med rollen som BølleBob, Li-
semette, Smukke Sally eller Leslie, så 
er det bare med at henvende sig på 
Gellerupscenen. Det kan være starten 
på en karriere inden for skuespil, lige-
som det var for ikke mindre end 6 af 
de meget unge medvirkende på den 
oprindelige BølleBob-opsætning, der 
senere blev optaget på teaterskolerne. 
Sune Geertsen, Signe Hjort, Katrine 
Beck, Signe Egholm Olsen og Nicolaj 
Spangaa kom på Statens Teaterskole, 
og instruktørassistenten Majbrit Sa-
erens blev uddannet på Århus Teater. 

forrykkelse af deadline til næste nummer...
… på grund af skt. hans udskyder vi næste nummer en uge, således at der er deadline for 
aflevering af stof, torsdag den 19. juni 2008. billeder m.v. fra sankt hans har deadline den 
24. juni kl. 18 på redaktion@skraeppebladet.dk – adviser os venligst om stoffet den 19. 
Julinummeret udkommer derfor først den 3. juli
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tekst og foto af Helle Hansen

brag af en fest for 800 børn og forældre fra nordgårdskolen

nordgårdsskolens farvelfest

Elever, forældre og lærere fra Nord-
gårdskolen holdt torsdag den 22. maj 
en kæmpe skolefest, der skulle være 
et gladt farvel til skolen, som lukker 
med udgangen af skoleåret.
Festarrangementet begyndte kl. 17.00 

med et festligt sambaoptog der gik 
gennem Gellerup og endte ved GLO-
BUS1. Her blev der udenfor sendt 
1000 farverige balloner til vejrs efter 
fælles nedtælling blandt både børn 

og voksne. Og samtidig fløj en flyve-
maskine i ring over GLOBUS1 med et 
banner i halen, hvor der stor ” I Love 
(et hjerte) Nordgårdskolen”.
Så var der udlevering af mad, hvor-
efter alle gik ind i et festpyntet GLO-

BUS1, hvor Mek Pek spillede op med 
sin Åh Abe-musik på scenen. Og i 
kampsport var der fest diskotek for 
7., 8. og 9. klasserne arrangeret af Un-
ge4Unge.

Uden for GLOBUS1 var der tyrerid-
ning og hoppeborge og Cirkus Tværs 
gav i løbet af aftenen flere optrædener 
på p-pladsen.
Klokken ca. 21.00 var festen slut, og 
alle de glade børn og deres forældre 
kunne gå hjem med herlige minder 
om den største og mest spektakulæ-
re skolefest i Nordgårdskolens snart 
40-årige levetid, som slutter med ud-
gangen af juni måned. Næste skoleår 
spredes eleverne på andre lokale fol-
keskoler, og en epoke i Gelleruppar-
ken er slut.
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af Ulrik Ricco Hansen. 
Foto af konkurrencedeltagere

skræppebladets fotokonkurrence kører hele JubIlæumsåret

JubIlæumsJagten fortsætter – med kamera

Skræppebladet afholder i anledning 
af Brabrand Boligforenings 60-års-ju-
bilæum en fotokonkurrence med fine 
præmier. De første bidrag er allerede 
tikket ind på vores mail, og vi glæder 
os til at modtage endnu flere. Du kan 
se nogle af billederne her på siden.

Sådan deltager du:
Reglerne er simple. Du skal indsende 
et eller flere billeder fra livet i bolig-
foreningen i dag eller tidligere. Helst 
fra din egen afdeling.
Hvert billede skal ledsages af en lille 
tekst, og du skal selv have taget bille-
det. Der er flere kategorier at deltage 
i (se Skræppebladet april 2008 side 4) 
eller
http://skraeppebladet.dk/fotokon-
kurrence.

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. Angiv årstal..
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.

krav til fotos:
Alle fotos kan bruges og vi medta-
ger endda tegninger og anden grafik. 
Du kan altså også tegne din afdeling 
eller en begivenhed i afdelingen. 
Du kan tage fotos med digitalka-
mera, telefon eller analogt kame-
ra og scanne papirbillederne ind. 
Alle billedfiler skal være elektroniske 

og sendes til redaktion@skraeppebla-
det.dk. Selvom vi normalt ikke stil-
ler særlige krav til billeder fra læsere 
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.

”En forårsdag i verdens navle” (Gudrunsvej - Gellerupparken)

”Dengang der var telefonbokse i Gellerup. For mere end 15 år siden” (Gellerupparken)



Skræppebladet juni 2008 - 7

af Helle Hansen

sommerens musIkbrag I gellerup er blevet skubbet tIl efter sommerferIen 
for at sIkre et stort navn som loc eller outlandIsh.

blok party ’08 flyttet tIl efter ferIen

Planen om et Blok Party på plænen 
midt i Gellerup lørdag den 21. juni er 
blevet udskudt til efter sommerferien 
på grund af, at de store kunstnernav-
ne ikke kan komme til Gellerup den 
dato.
”Vi har haft kontakt til både Outlan-
dish og LOC, og begge orkestre vil 
meget gerne spille ved Blok Party; 
men de kan ikke i juni. Så lige nu er vi 
ved at finde en dato i august eller sep-
tember, hvor begge bands forhåbent-
lig kan spille, og så kan det blive no-
get af et brag af en afslutning på vores 
Blok Party,” fortæller Oscar og Chadi, 
der er to af hovedkræfterne bag Blok 
Party ’08.
Sammen med resten af arbejdsgrup-
pen bag Blok Party-idéen arbejder 
de også fortsat på at skaffe midler og 
støtte til det store musikprogram, som 
kommer til at løbe over hele dagen 
med et bredt musikudbud for både 
børn, unge og voksne. 

sommerfest med byen som gæ-
ster
Blok Party-musikdagen er også kul-
minationen på kampagnen ”Godt 
Børne- og Ungdomsliv i Gellerup og 
Toveshøj”, som har fundet sted hen 
over foråret. 
Det er Samvirket i Gellerup og Tove-
shøj, som står bag kampagnen – og 
Gellerupparken holder Blok Party 
som en stor sommerfest for alle bebo-
ere med resten af byen inviteret med 
som gæster.

stiftelse af ny forening 2. juni
Men en stor musikdag i Gellerup kan 
ikke lade sig gøre uden massiv opbak-
ning fra lokalområdet. Sidste sommer 
var over 100 lokale frivillige med til 
at gøre Blok Party ’07 til en god op-
levelse.
Arbejdsgruppen bag Blok Party plan-
lægger nu at stifte en ny forening, fordi 
det gør alt arbejdet med at forberede 
musikarrangementet meget nemmere 

i forhold til at søge støtte hos fonde og 
andre bidragsydere.
Der holdes stiftende generalforsam-
ling for foreningen ”Blok Party” man-
dag den 2. juni kl. 16.30 i Beboerhuset 
Yggdrasil, Dortesvej 35 A. Her er alle 
interesserede meget velkomne til at 
møde op og være aktive i foreningen.

sidste nyt om blok party
På den stiftende generalforsamling 
vil der også være mulighed for at høre 
nærmere om, hvor langt arrangørerne 
er nået med at forberede koncertda-
gen – og der vil være mulighed for 
at melde sig som frivillige til nogle af 
de mange opgaver, som følger med et 
sådan arrangement. Det kan handle 
om salg, forplejning, oprydning, sik-
kerhed og pr. 

Vil du høre mere, så kontakt naboska-
ber Lene Christensen 86 251016 – e-
mail: naboskaberne-lene@stofanet.dk

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
Vi glæder os til at høre fra dig. Send 
en mail til redaktion@skraeppebladet.
dk og skriv fotokonkurrence i emne-
linjen. Husk at skrive dit navn og kon-
taktoplysninger – og tjek lige, at bil-
ledet er blevet vedhæftet mailen. Du 
kan sende flere billeder - op til 5 MB 
pr. mail.

Snestorm i Gellerup i 2007”
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Tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

vandnymfer og andre guldsmede I naturen på holmstrup mark

flyvende kærlIghedshJul

Juni er den første sommermåned, og 
med sommervarmen følger også man-
ge insekter, som svirrer rundt i luften. 
Nogle af de større er guldsmedene, som 
er lette at kende på de store glasklare 
vinger. En særlig slags guldsmede hed-
der vandnymfer. De er mindre og har 
spinklere krop. Til gengæld er det lette 
at finde, for der mange af dem i naturen 
på Holmstrup Mark.

Alle guldsmede i Danmark lever nær 
søer og vandløb. De starter som larver, 
også kaldet nymfer, og lever i vandet 
et eller flere år, inden de en tidlig som-
meraften kravler op på f.eks. et siv og 
forvandler sig. Lige som en sommer-
fugl kravler det flyvefærdige insekt 
”ud af sit gode skind” (nymfehuden), 
der efterlades som et tomt hylster, når 
vingerne er hærdede og klar til første 
flyvetur.

de store flyvere
På varme sommerdage kan du fra juni 
opleve en elle to af de store guldsmede 
komme flyvende, og du kan næsten 
blive forskrækket over de store insekter, 
som pludselig er der – og pludselig er 

væk igen. De har fantastiske flyveegen-
skaber, som er nødvendige, når de skal 
fange andre insekter, som de lever af. 
Hvis du nærmer dig kanten af en sø 
som f.eks. Holmstrup Markdam eller 
Holmstrup Bassin, kan du måske se den 
art, som hedder blodrød hedelibel. Den 
er iøjnefaldende rød, men der er også 
andre guldsmede, som er rødlige. Det 
kan også være, at du ser den blå mosa-
ikguldsmed, som har en sort krop med 
gule og blå pletter.

små blå guldsmede
Hvor der ikke bliver alt for brændende 
varmt, f.eks. ved skovsøer og ved det 
vandløb, der forbinder Holmstrup Bas-
sin med Grimhøj Sø, er det let at finde 
almindelig vandnymfe. De har en næ-
sten tændstik-tynd, sort krop med blå 
felter. Hunnerne kan dog se lidt for-
skellig ud med mindre blåt og nogle 
gange grønlige.
Vandnymferne er lettere at komme tæt 
på, både fordi der er mange flere af dem, 
og fordi de ikke er særlig sky. Men man 
skal helst have gummistøvler på for at 
komme tæt på.

vandnymfens nymfer
Voksne vandnymfe og andre guldsmede 
lever kun nogle måneder. Det er børne-
ne af almindelig vandnymfe, som lever 
om vinteren, og som efter to år i vandet 
forvandler sig til en flyvende voksen. 
Hos insekter, der ændrer sig meget fra 
larve til voksen, og hvor larven lever i 
vand, kaldes larven en nymfe. 
Vandnymfens nymfe har som and-
re guldsmede små ”gæller” på bag-
kroppen, så den kan trække vejr-
et, og gællerne ligner små ”fjer”.  
Ligesom det voksne insekt er larven et 
rovdyr. Larvens underkæbe er en særlig 
”fangst-arm”, der ligger foldet sammen 
under hovedet og brystkassen. Når den 
nærmer sig et byttedyr, kan armen ud-
løses med stor kraft, og med pigge for 
enden bliver byttedyret spiddet og der-
efter ædt. 

med på en kigger
Så snart vandnymfen har forvand-
let sig til en voksen, tænker den ikke 
på meget andet end sex. Instink-
terne driver dem sammen i små 
flokke, hvor det er let at score, men 
hvor der også er kamp om territoriet.  
Her kan du nemt få lov til at kigge med. 
Det er typisk ved bredden, hvor der 
f.eks. vokser dunhammer. De blå vand-
nymfer er så optaget af hinand en, at du 
forsigtigt kan nærme dig, og se hvad 
der sker.

parrings-hjul
Når en han har udset sig en villig hun, 
bøjer han sin bagkrop hen til hunnens 
hoved og med den lille ”tang”, bagkrop-
pen ender i, tager han et fast greb bag 
hunnens hoved (altså om ”halsen”).
Hunnen bøjer sin bagkrop hen til han-
nen og griber fat. Nu er de to forenet i 
et næsten hjerteformet hjul, og de både 
flyver rundt og hviler sig i denne positi-
on, indtil hunnen har modtaget sæd fra 
hannen, så æggene kan blive befrugtet.

Vandnymfer soler sig på dunhammer ved 
Grimhøj Sø

Vandnymfer ses ofte med hovedet nedad, 
når de hviler sig som her på en star ved 
Holmstrup Frødam
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u-sæd-vanlig
Som hos de fleste insekter er hannens 
kønsorganer placeret på bagkroppen, 
men når bagkroppen bruges til at hol-
de fast om hunnens hoved, må der en 
særlig teknik til. Guldsmede-hannen er 
derfor udstyret med et ekstra sæt for-
plantningsorganer oppe nær brystkas-
sen, her er penis og en lille lomme til 
sæd. Han skal altså forberede parringen 
ved at placere sæd fra bagkroppen oppe 
i den lille lomme, så hunnen kan få fat 
i det.
Når parringsakten er ovre, lever for-
ældrene hver for sig. Hunnen begyn-
der at lægge æg inde i en plante lige 
under vandoverfladen, og hannen slår 
sig løs i solskinnet: Måske er der end-
nu en hun, han kan parre sig med.

Den 28. april holdt Brabrand Boligfor-
ening sin 60-års jubilæumsdag ved en 
reception på Årslev kro. Repræsen-
tantskab, ansatte og gæster havde et 
par timer sammen, og formand Jes-
per Pedersen samt borgmester Nico-

lai Wammen holdt taler. Borgmeste-
ren var klar i sin politik, og tilsagde 
et fortsat godt samarbejde. Mad og 
stemning var fin. Der var også gaver, 
og Skræppebladets udsendte havde 

et par hyggelige timer med mange 
gamle bekendte. 

Almindelig vandnymfe i parringshjul ved Holmstrup Skovdam. 
Hvem er han, og hvem er hun

JubIlæum
tekst og foto af Bo Sigismund
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tekst og foto af Jens Skriver

fra nærpolItI tIl lokalpolItI

rIgtIg polItIstatIon I gellerup

Umiddelbart syner Lokalpolitiets kon-
tor i City Vest ikke af meget, men langt 
de fleste politiopgaver kan klares her. 
”De største efterforskningsopgaver 
overlader vi dog til andre,” for klarer 
lederen, politikommissær Jens Espen-
sen, ” men det meste politiarbejde, kan 
vi klare . Gellerup er det eneste sted i 
landet, hvor politibemandingen er ble-

vet udvidet. Alle andre nærstationer er 
blevet nedlagt. Vi er en lokalpolitista-
tion ligesom Rand ers og Grenå, mens 
politistationen i Århus er hovedstation 
for Østjyllands politi. Vi dækker Gelle-
rup, Toveshøj, Bispehaven, Louisevej og 
området op til Jernaldervej.

opgaver
Der bor omkring 10.000 mennesker i 
området, så uden at male fanden på 
væggen kan jeg vel godt sige, at der 
uundgåeligt sker et og andet. Derfor 
er besluttet at indrette en politistation 

her. For øjeblikket arbejder alt i alt 20 
her. Vi har en uniformeret og en civil 
patruljevogn foruden cykler. Motor-
cykel vil vi ikke have. Der er andre 
metoder til at få fat på knallertbøller. 
Det er for risikabelt at jagte dem med 
motorcykler i forhold til, hvad vi ville 
få ud af det, og så ville det bare være 
os, der skabte utryghed. Vi skrider 

ind mod knallerter. Ulovlig knallert-
kørsel kan ikke stoppes helt, men vi 
tynder ud.

nærvær     
Politistationen har åbent om formid-
dagen og torsdag eftermiddag, men 
vi er her hver dag fra kl. 7 til 23 og i 
weekenden fra kl. 9 til 01, og hvis det 
er nødvendigt. er vi her hele natten. I 
nat skal i aktion kl. 5. Det er tophem-
meligt, men bagefter må der gerne 
skrives om det.

Nogen er fulgt med fra Nærpolitiet. Der 
er mange nye ting at sætte sig ind i. Nu 
laver vi al sagsbehandlingen. Siden 7/1 
har vi fået 17 varetægtsfængslede, deri-
blandt fem for røveri, men det kræver 
rigtig meget kontorarbejde. Vi har taget 
en tyveknægt fra Bispehaven, der inden 
for en halv snes år havde lavet 3- 400 
forhold. Det medfører administration. 
Vi skal have hver enkelt sag fundet frem 
og registreret kosterne.

I marken
Her er rigeligt at se til. Meget har væ-
ret succes, men vi har slet ikke nået alt 
det, vi gerne vil. Det må vente til, vi 
får flere folk, så vi prioriterer opgaver-
ne ud fra de nødvendige ressourcer 
og sagernes vigtighed. Der er mange 
opgaver som knallerter, ulovlige biler 
og ulovlig bilkørsel, kat, og så skal 
vi snakke med de unge og prøve på 
at undgå hærværk. Tjek på området 
kræver lokalkendskab.
I området bliver vi som regel pænt 
modtaget, og vi vil gerne være venner 
med alle, men det er beboerne, som 
bestemmer, hvordan vi skal opføre os 
over for hinanden. Og så er vores fa-
ste kunder ikke så glade for at se os,” 
slutter Jens Espensen. 
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af Jens Skriver /  Astronomiklub Capella     

nordboernes sommer har tIdlIgere overrasket folk sydfra

de lyse nætter

Den længste dag er egentlig 21 juni, 
og da varer natten omkring syv timer, 
eller rettere sagt: der går omtrent syv 
timer, mellem Solen går ned, og den 
står op. Den korteste dag er 21 decem-
ber, da går der syv timer, fra Solen står 
op, til den går ned igen. Det skyldes 
simpelthen, at Jordens akse hælder. 
Midt mellem Jordens poler er ækva-
tor, der er nærmest Solen, og hvor dag 
og nat skulle være lige lange, og Solen 
altid befinde sig midt på himmelen. 
Det gør den imidlertid kun ved jævn-
døgn. Ellers bevæger Solen sig om 
sommeren mod nord og om vinteren 
mod syd.
Det plan, Jorden i løbet af et år drejer 
sig rundt om Solen i, kaldes Ekliptika. 
Jordens rotationsakse er imidlertid 
ikke vinkelret på Ekliptika. Jordens 
akse hælder 23,5 grader i forhold til 
at være vinkelret på Ekliptika. Om 
sommeren, når den nordlige halvkug-

le vender nærmest solen, vil dagene 
være meget lange. Og omvendt om 
vinteren. Nord for polarcirklen går 
Solen aldrig ned om sommeren, og 
omvendt er der mørkt hele tiden om 
vinteren. Men nu i de lyse nætters tid 
bliver det heller ikke helt mørkt her-
hjemme; der vil altid være lidt lyst i 
nord, da Solen befinder sig lige ne-
denunder horisonten.

dyrekredsen
Solen har sin faste bane over himme-
len. Hvis vi forestillede os, at stjer-
nerne også kunne ses om dagen, ville 
Solen befinde sig i de 12 stjernebille-
der på Ekliptika, eller dyrekredsen, 
som den også kaldes. På Ekliptika be-
finder Månen og planeterne sig også. 
Når Solen i gamle dage var længst 
mod nord, befandt den sig i stjerne-
billedet Krebsen; når den var længst 
mod syd i stjernebilledet Stenbukken. 

Derfor tales om Krebsens og Stenbuk-
kens vendekredse. Det gør den dog 
ikke mere. Jorden drejer rundt om 
sin akse ligesom en snurretop. Det er 
også begrænset, hvor længe Jordens 
akse bliver ved med at være rettet 
mod Nordstjernen.

månen
Jorden bliver holdt fast i sin hældning 
af Månen, hvis bane for øvrigt afviger 
5,9 grader fra ekliptikaplanet. Månen 
er omkring en fjerdedel så stor som 
Jorden, og Jorden er den planet, som 
har den største måne i forhold til sin 
størrelse. (Her ses bort fra, at Pluto 
sammen med Charon nu betragtes 
som en dobbelt dværgplanet.)
Jordens hældning er blandt meget 
andet skyld i klimabælterne og sand-
synligvis også en stærk medvirkende 
årsag til, at der har kunnet opstå liv 
på Jorden.

uranus
Det havde været meget meget ind-
viklet, hvis vi havde levet på Uranus. 
Den er simpelthen tippet over, så dens 
akse afviger 98 grader fra at være vin-
kelret på Ekliptika. Dens mange må-
ner og ringe følger hældningen. 

Capella 
astronomiklub

kontaktperson: 
John mikkelsen, 
Jernaldervej 259 b, 
tlf. 86 24 06 14
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af Ulrik Ricco Hansen

mød aIds-fondets proJekt, der oplyser på tværs af kultur og sprog

sex-sygdomme, præventIon 
og uønskede aborter

Alle mennesker er forskellige og 
har ofte brug for forskellig informa-
tion. Også når det gælder emner som 
sex, prævention, sex-sygdomme, 
hiv og aids. Dette gælder især, når 
der er forskellige kulturer og sprog.  
AIDS-Fondet har derfor søsat projekt-
et Cross-Over, som ”går forskellene i 
møde for at give lige adgang til råd-
givning og information om hiv og 
aids, andre sex-sygdomme og fore-
byggelse af uønskede graviditeter”. 
 
foredrag i århus
Projektet holder til i København, men 
den 13. juni kan du i Århus gratis del-
tage i et arrangement med foredrag 
og debat ved rådgiver Sule Lindsvig 
fra Cross-Over. Han har tyrkisk bag-
grund og vil fortælle om projektet, 
status og sit arbejde i Cross-Over. 
Bl.a. vil han komme inde på indsats-
en over for homo- og biseksuelle 
mandlige flygtninge og indvandrere.  
Arrangementet foregår hos Stop Aids 
i Frederiksgade.

kulturel nabo fortæller bedst
Forskellige kulturer har forskel-
lige opfattelser af sygdom. Dette 
er en af baggrundene for projektet 
– nemlig at komme i øjenhøjde med 
dem, der skal modtage budskabet. 
”I praksis betyder det, at mennesker 
fra samme kultur er bedst til at for-

midle information om for eksempel 
hiv og aids til hinanden,” lyder der 
fra projektet.
Cross-Over samarbejder derfor med 
en række foreninger og organisationer 
omkring oplysning om hiv/ aids, and-
re sexsygdomme og uønsket gravidi-
tet. Bl.a. samarbejder projektet med 
den tyrkisk/ danske gratisavis Haber, 
som også uddeles i f.eks. Bazar Vest. 
Projektet følges af en gruppe personer, 
bl.a. Souhail Ibrahim, der er formand 
for Indvandrerradioen i Århus. Følge-
gruppen er med til at sikre kvalitet i 
projektet.

flere sprog
Rådgivning foregår på dansk, engelsk, 
fransk, tyrkisk og kiswahili. Der er til-
tag både via internet, telefonlinje og 
personlige møder ved arrangementer, 
på hospitaler og andre steder. F.eks. 
er der besøgsvenner og forskellige 
netværkstiltag i internationale miljøer 
og foreninger.

talsmænd
Projektet har tilknyttet en række per-
soner som bakker op om projektet, 
bl.a. Kamal Qureshi, der er Læge og 
folketingsmedlem for SF. Han udta-
ler:
”Hiv kan ramme alle. Hiv diskrimi-
nerer ikke og skelner ikke mellem 
køn, seksuelt tilhørsforhold, eller et-

nisk baggrund. Derfor skal vi – med 
respekt og lydhørhed over for mang-
foldigheden i vores samfund – gøre 
en ekstra indsats for, at alle borgere i 
Danmark får lige adgang til informa-
tion og oplysning om hiv og aids”.

Foredrag og debat 
ved rådgiver Sule Lindsvig 
fra Cross-Over 
(www.cross-over.dk)

Stop Aids, 
Frederiksgade 76 A, 2. sal, 
8000 Århus C
Gratis adgang for alle ved tilmelding 
på tlf. 86 12 88 00 eller thygesen@
stopaids.dk

Du kan også kigge ind på

www.bbbo.dk

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

åbnIngstIder:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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af Ole Thvilum, Livsværkstederne

få hJælp og kom I gang med dIne Interesse

gå tIl madlavnIng, svømnIng eller 
I bIografen med en guIde 

Hvad enten du interesser dig for sy-
ning, engelsk, AGF, kunstmuseer, 
fitness eller frimærker, så læs videre, 
vi har nemlig alle sammen interesser 
– nogle skal måske lige grave dem lidt 
frem – men de er der. 

Interesser er for de fleste noget, der 
bedst dyrkes sammen med andre. 
Her kommer Guideordningen ved 
Livsværkstederne ind. 

I ordningen gives der mulighed for, 
at man kan dyrke sine interesser sam-
men med andre. Har du det måske 
lidt svært ved at komme af sted – det 
kan jo skyldes mange ting – ja så er 
der mulighed for at blive guidedelta-
ger. Det betyder, at du får tilknyttet en 
person, som er din guide. Guiden kan 
tage sammen med dig ud og dyrke 
din interesse. 

En guide er som udgangspunkt en 
person af samme køn som dig selv. 
Guiden har samme interesse som dig 
og hjælper dig i gang med at dyrke 
din interesse. Måske kan I sammen 
dyrke cykelture i omegnen, gå til 
squaredans, komme i skakklubben  
eller melde Jer til keramik. Der er me-

get vide grænser for, hvilke aktiviteter 
som falder ind under ordningen. 

både guider og deltagere 
søges
I guideordningen skabes rammerne 
for, at mennesker kan mødes og dele 
fællesskab med hinanden. Her mødes 
guidedeltagere med guider, og det er 
op til de to at aftale, hvad en fælles tid 
skal indeholde. Nøgleordene er gensi-
dig respekt og interesse. 

Livsværkstederne, som ligger oveno 
ver Føtex i City Vest, har fået penge 
fra Integrationsministeriet til Guide-
projektet, som allerede er skudt i 
gang, der efterlyses derfor guidedel-
tager og guider:

For at blive guidedeltager kræves blot 
af dig, at du gerne vil dyrke en af dine 
interesser, men måske mangler gå-på 
modet, hvis du skal gøre det alene.

For at blive guide kræves, at du inte-
resser dig for det pågældende område 
og har lidt og noget kendskab til det. 
Du er villig til, som frivillig at ”guide” 
en guidedeltager ind i interessen og 
dyrke den sammen med ham/hende.

Hvad enten du ønsker at blive guide 
eller guidedeltager, skal du melde til:   

Mari Saigusa Nielsen
Livsværkstederne i Gellerup
Gudrunsvej 7, 1. Gellerup
8220 Brabrand
Tlf.nr.:
86 25 95 99 Mobilnr.: 21 38 64 96
Mail: 
mari@livsvaerkstederneigellerup.dk

Du kan læse om Livsværkstederne på 
www.livsvaerkstederneigellerup.dk

I øvrigt er du altid velkommen til at 
besøge Cafe Vita, hvor der hver dag 
sælges kaffe, kage, vand, smørrebrød, 
lune retter og varm mad til meget lave 
priser

Cafe Vita har åbent:

Mandag: 10.00 til 18.30

Tirsdag til fredag: 10.00 til 15.30 
(torsdag dog helt til 19.30) Guidekoordinator Mari Saigusa Nielsen
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oprydnIngsdag og uddelIng af fyldte altankasser

tekst og foto af Jens Skriver
bragt på www.aarhusvest.dk

smuk dag I gellerup

Festpladsen på Dortesvej sydede af 
liv tirsdag eftermiddag, da borger-
portalen kom forbi. Frivillige mange 
steder fra, folk fra boligforeningen 
og Meyere – for blot at nævne nogle 
– havde travlt med at fylde potte-

muld i altankasser og plante blomster. 
Grupper havde været nedsat for at 
planlægge arrangementet. Usædvan-

ligt mange fotografer og journalister 
var mødt op. Det er genoptagelse af 
en gammel tradition med at uddele 
sommerblomster til beboerne, som 
Afdelingsbestyrelsen har valgt at tage 
op, da den har fået en jubilæumsgave 

fra boligforeningen i anledning af 60-
årsjubilæet. Alle husstande har fået 
tilsendt en billet, som giver ret til at 

hente én kasse, selv om alle lejlighe-
der har mere end en altan, men efter 
kl. 17 er der chance for at vinde en 
ekstra kasse ved lodtrækning. Da stil-
lede en stor kø sig op.

stemningen
Naboskaber Lise ledet har været 
med om eftermiddagen. Hun fortæl-
ler, at mange har givet en hånd med 
bl.a. strejkeramt pædagoger, folk fra 
familieforvaltningen, og Globus1. 
”Her har været en hyggelig og posi-
tiv stemning,” siger hun. ”Folk går 
rundt ved bordene og snakker. Men 
mange har tilsyneladende ikke fået 
det at vide. Ikke alt, der kommer ind 
af brevsprækken, læses.”

store oprydningsdag
Om formiddagen var det Store Opryd-
ningsdag, hvor skolerne fra området 
medvirkede. 400 børn fra henholdsvis 
Nordegårdskolen, Tovshøjskolen og 
Lykkeskolen deltog. Alt efter alder 
deltog børnene i skattejagt, affalds-
sortering, demonstration af skraldsu-
geanlægget og et besøg på forbræn-
dingsanstalten i Lisbjerg.   

 

vI bygger på havnen
Brabrand Boligforening vandt sammen med Tækker Group en plads på havnen, hvor der nu bliver opført et
arkitektonisk unikt byggeri kaldet Isbjerget.
Der vil blive opført ca. 160 lejligheder, hvor almene og private lejere skal bo dør om dør.

Se Isbjergets hjemmeside: www.isbjerget.com

/redaktionen
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af Hanne Løvig

anmeldelse af vIdeoInstallatIon på aros

shIrIn neshat – Women WIthout men

På kunstmuseet Aros har der fra 1. 
marts til 25. maj været en udstilling 
af den iransk-amerikanske kvinde-
lige kunstner Shirin Neshat. Udstil-
lingen, som hed Women without men 
(Kvinder uden mænd) består af fem 
videoinstallationer, som blev vist i 
hver sit rum på Aros med en samlet 
spilletid på 1 time og et kvarter.
Shirin Neshats værk er bygget over en 
bandlyst bog fra 1989 af den iranske 
forfatter Shahrnush Parsipur. Hand-
lingen udspiller sig i 1953, og følger 
fem forskellige kvinder: Mahdokht, 
Zarin, Munis, Faezeh og Farekh Le-
gha. Disse kvindenavne er også nav-
nene på de fem forskellige film.
I den første film: Mahdokht (2004) 
møder vi den ensomme kvinde, som 
er splittet mellem tanken om jomfrue-
lighed og frugtbarhed skildret med 
nogen grad af galskab. I den anden 
film: Zarin (2005) møder vi en ung 
kvinde, som lider af anoreksi og selv-
skadende adfærd. Hun er prostitueret 
og opdager til sin rædsel, at de mænd, 
hun ser på, ingen ansigter har.
I den tredje film: Munis (2008) møder 
vi en ung køn kvinde i hendes søgen 
efter frihed både politisk, kønspolitisk 
og religiøst. Hun kaster sig i døden, 
da hun tilfældigt er vidne til et poli-
tisk attentat, og får herefter på magisk 
vis evne til at kommunikere med den 

unge mand, som var offer for atten-
tatet.
I den fjerde film: Faezeh (2008) følger 
vi den unge kvinde, som drømmer 
om ægteskab. Hun bliver offer for 
en barsk voldtægt, og bliver herved 
frarøvet sin jomfruelighed, og ifølge 
det religiøse regelsæt bringer hun 
via voldtægten skam over sig selv og 
familiens ære ved denne ulykkelige 
hændelse.
I den femte og sidste film: Farokh 
Legha (2008) er det et møde med en 
kvinde fra den velhavende klasse. 
Hendes mand er netop død, og hun 
har købt en have, som skal være fri-
sted for kvinder. Da hun har været 
gift, er spørgsmål om seksualitet, jom-
fruelighed og ære ikke mere centralt i 
hendes liv.
Det er en meget stor oplevelse at se 
disse fem film om kvindeskæbner. 
De fem forskellige rum, hvor filmene 
vises opleves som minibiografer, og i 
den første film er der hele tre skærme 
at holde styr på, hvilket er noget af 
en visuel udfordring. Alle fem film 
er med utrolig flotte naturoplevelser. 
I bogen om Shirin Neshat, som kan 
købes i butikken på Aros til 198 kro-
ner, står der, at filmene på forskellig 
vis debatterer, hvordan kvinder bli-
ver begrænset af kulturelle, religiøse 
og samfundsmæssige regelsæt i det 

islamiske Iran. Det er en kultur langt 
fra vores, og derfor er der mange ting, 
der kan være svære at forstå og for-
holde sig til, men som en ven, som 
også havde set udstillingen  sagde: Vi 
skylder os selv at interessere os for, 
hvad det er, der driver Shirin Neshat 
til  at lave dette, som er blevet kaldt 
noget af et mesterværk. Under besø-
get på Aros kunne jeg ikke lade være 
med at tænke på, at jeg som kvinde i 
Danmark – et frit og demokratisk land 
– er privilligeret og kan vælge jom-
fruelighed, mand, børn og ægteskab 
til og fra efter forgodtbefindende.
Kæmpe oplevelse på Aros på en af 
udstillingens sidste dage. Næsten for 
bombastisk og overvældende. Men 
mon ikke det altid er sådan, at når 
man bliver så opslugt og påvirket af 
kunst, så rykker det noget i en selv og 
er måske her allerbedst?

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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af Inger Bloch

ord, der Ikke blev sagt

at holde tale

De fleste af os har vist været ude for – 
efter et møde eller en samtale – at stille 
sig selv spørgsmål som: ”Hvorfor sagde 
jeg nu ikke det?” eller: ”Hvorfor spurgte 
jeg ikke om det?”
Situationen kan også opstå efter en 
festlig lejlighed, hvor man egentlig hav-
de lyst til at sige et par ord, men ikke fik 
det gjort.
D. 29. april deltog jeg i receptionen 
på Årslev Kro i anledning af Brabrand 
Boligforenings 60-årsfødselsdag. Der 
blev holdt gode taler om solidaritet, 
fæl lesskab, boligforeningens historie 
og fremtidsplaner m.m.. Der var buffet 
med lækker mad, og der var en både 
festlig og hyggelig stemning.
Bagefter spurgte jeg mig selv, om jeg 
som repræsentant for den ældste afde-
ling også skulle have taget ordet?

Men så kom jeg til at spekulere over, 
hvad der egentlig hører til en god tale:
Det er et tema, der er skrevet mange 
bøger om, og der bliver til stadighed 
afholdt mange kurser i emnet. Mine 
egne erfaringer er, at det ikke er så let 
endda.
Når man holder en tale, skal man have 
noget på hjerte – altså noget, der skal 
siges  (en tak eller en lykønskning) – el-
ler måske skal man fortælle en lille hi-
storie med en relevant pointe. Talen må 
ikke være for lang, ordvalget må ikke 
være opstyltet og forblommet, således 
at tilhørerne har svært ved at fange me-
ningen med det sagte.

Man skal også lige tænke over, om 
man bare tager ordet, fordi man el-
sker at være midtpunkt og høre sig 
selv tale, og om det man siger overho-
vedet kan interessere forsamlingen. 
Tidspunktet er også vigtigt – altså at 
man ikke påtvinger sig opmærksom-
heden, når værtindens gode mad net-
op er serveret – eller når selskabet er 
midt i isen.

En tale kan også blive for alvorlig: Jeg 
husker en konfirmationsfest i min fa-
milie, da jeg var en ung pige. Der havde 
været mange (gode) taler, kyllingen 
var endnu ikke spist – men så slog en 
af onklerne på sit glas og rejste sig. Jeg 
sukkede lydløst: Onkel Fut, som vi kald-
te ham, forsømte ikke en lejlighed til at 
holde lange, lange taler. Denne gang 
var ingen undtagelse: Talen blev lang og 
mere og mere højtidelig og alvorstung. 
Da han langt om længe gjorde sig fær-
dig, var der dødstille omkring bordet.
Heldigvis forstod min dejlige (udvik-
lingshæmmede) lillesøster at bryde den 
dystre stemning:  Hun så sig omkring, 
gaflede veloplagt et kyllingelår og gav 
sig helt uanfægtet og fornøjet til at gna-
ske løs! Denne uventede lyd i rummet 
fik alle til at bryde ud i latter, og så var 
den gode stemning  genoprettet!

Tilbage til den tale, jeg ikke holdt på 
Årslev Kro. Hvad kunne jeg i givet fald 
have sagt?

Måske ville jeg have fortalt, at jeg blev 
medlem af Brabrand Boligforening i 
1972; dengang var der mange ledige 
lejligheder, og jeg valgte en 1. sals bo-
lig på Dortesvej i Gellerupparken.. 
Huset var kun et par år gammelt, 
og lejligheden var dejlig med rigelig 
plads til mine 2 børn på 4 og 6 år og 
mig selv. Flisearbejdet udendørs var 
endnu ikke færdigt, og der var ikke 
kommet træer endnu; men det store 
areal mellem Dortesvej, Bentesvej og 
Gudrunsvej var én stor blomstereng 
med valmuer, margueritter og mæl-
kebøtter. Når vi havde fri, sad vi 
mødre på gangbroen ved sandkassen 
og hyggede os, mens børnene legede 
omkring os.
Vores lille familie fik 13 gode år der, og 
nu bor jeg på 23. år i den ældste afde-
ling, Hans Broges Parken, hvor jeg kan 
sidde på altanen, mens jeg skriver min 
klumme og en gang imellem lader blik-
ket glide hen over Udsigtens tage, træ-
erne, blomsterne og de to søer, hvor 
solen blinker i vandet.
(I min tale ville jeg muligvis ikke nævne, 
at det ansigt, der møder mig i spejlet, 
mærket af tiden og med rynker hist og 
her – kan minde om husene i en gam-
mel afdeling: Let ramponerede og med 
revner hist og her).
Jeg vil slutte med at sige til lykke med 
de 60 år til Brabrand Boligforening – og 
til lykke til alle os, der er glade for at bo 
rundt omkring i de forskellige afdelin-
ger, hvor vi har vores hjem.

hasselnyt...
… kommer nu ikke på papir

Indtil videre forsøger jeg at videreføre hjemmesiden på adressen www.hasselnyt.webbyen.dk

 Med venlig hilsen Ole Ryolf
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af Bo Sigismund

eller et nyt gulvskrubbemord

dueslaget

Historien er fra midt-90’erne, så den 
kan godt fortælles nu…  På dette tids-
punkt var der begyndt at komme duer 
til Gellerup og Toveshøj. De invaderede 
altanerne, og beboerne var alt and et 
end glade. Duer larmer og sviner i utå-
lelig grad, og desuden er de smittefar-
lige med salmonella, ornitose, lus, mi-
der, snyltere og anden ulæk ker biologi. 
Hverken beboerne eller driften havde 
den rigtige løsning i lommen, for bare 
der er et sted til duerne, kommer der 

flere og flere. At lægge gift er selvfølgelig 
forkasteligt af hensyn til de andre fugle, 
og at fange dem i fælder gav ikke meget 
resultat. Man må naturligvis heller ikke 
skyde i beboede områder. På Bentesvej 
i blok 10 og 11 var det særlig galt, så der 
blev der sat net op foran altanerne; men 
dels fjernede det jo ikke problemet, dels 
ville det være uoverkommeligt at sætte 
net op overalt – den samlede længde af 
altanerne i afdeling 4 er 24 kilometer.
En varm dag kom jeg hjem til en vel 
udluftet lejlighed. Vi boede på 6., så 
det var der ingen fare ved, at dér stod 
åbent – troede jeg, indtil jeg nåede 
soveværelset. Der så noget anderledes 

ud, end der burde – ting og sager 
væltet, fjer alle vegne som om en pude 
var eksplo deret, tre urtepotter knust 
og jorden spredt på gulvet, skidt og 
møg – hvad FANDEN – der sad en 
due midt på sengen!
Der var kun en vej ud (og ind), nem lig 
stalddørsvinduet, så min umiddelbare 
tanke var at få jaget den ud igen. Min 
første indskydelse var at se i kosteskabet, 
og jeg tog ikke tæppebankeren (!), 
men gulvskrubben og gjorde et udfald. 

Det skræmte kræet, men duer er ikke 
ligefrem kloge, så i stedet for at flygte 
flaprede den bare rundt og sked endnu 
mere. Hvad stiller man op? Måske 
kunne jeg drive den hen mod det åbne 
vindue? Resultatet blev i alt fald, at den 
fløj ind i gulvskrubben, der ramte den 
og sendte den mod væggen. Der faldt 
den ned og blev liggende, stendød.
Det var faktisk ikke meningen! Hvad 
skulle jeg med en død due? At røre 
ved den kom ikke på tale, og jeg ville 
ikke have den gennem lejligheden, 
så ved hjælp af fejebladet blev den 
lempet ud over altanen og endte med 
et klask på asfalten syv etager nede. 

Så måtte den komme over i buskadset 
senere. Derefter til sagen med at 
feje jord og skår op, lægge sengetøj 
i vaskemaskinen, vaske møblerne, 
gulvet, snart sagt hele rummet i klorin, 
sætte ting på plads og ringe til Birgitte 
om at købe nogle nye urtepotter med 
hjem. Så var det på tide at vende 
tilbage til duen. Jeg så ud over altanen. 
Duen var forsvundet!
Den kan umuligt være kommet derfra 
ved egen hjælp, så måske har nogen 

troet at aftensmaden var serveret ?
Og vores problem blev da endelig 
løst ved at det lykkedes en af varme-
mestrene at finde en mand, der havde 
tilladelse fra kommunen til at bekæmpe 
skadedyr på forsvarlig vis. Mod betaling 
blev han hyret i en periode til at sidde 
på tagene, når duerne kom flyvende ind 
om aftenen. Så plaffede han dem, og det 
hjalp. Alene på Gudrunsvej skød han 92 
duer. Prisen pr. due har jeg glemt, men 
den var ret høj... 



xx - afdeling

18 - Skræppebladet juni 2008

af Afdeliningsbestyrelsen

træerne vokser, og der blev set på vedlIgehold

grøn rundgang

1 - Hans Broges Parken

Torsdag d. 24. april var det tid for den 
årlige grønne rundgang, hvor vice-
vært, inspektør, gårdmand og besty-
relsesmedlemmer vandrer omkring i 
området og kigger på ting – store og 
små – der trænger til at blive gjort.
Gruppen startede foroven på 
Solskrænt en og kiggede på hegnet 
ved sandkassen og lågen til genbrugs-
pladsen. Der var lidt, der skulle ud-
bedres, og et dødt træ ved siden af lå-
gen skulle fjernes. Vi talte om maling 
på legepladsen. Inspektøren har fået 
nogle tilbud på vinduesreparationer 
på Udsigten – nu skal arbejdet i gang. 
Gårdmændene fortsætter med at skæ-
re vissen vegetation væk nederst på 

Udsigten ved J.P. Larsens Vej – og vi 
må nok have en gartner til at komme 
og rydde op.
Vi gik gennem nogle af gangstierne 
mellem husene – de fleste steder var 
der rigtig pænt – vi så dog et enkelt 
forsømt sted. 
Vi talte atter om parkeringsforholde-
ne på Hans Broges Vej, et løst håndtag 
på en gangdør i blok A og om mulig-
heden for at inddrage en garage til 
knallerter. Vi gik forbi borde og bæn-
ke, der træng er til en kærlig hånd og 
noget maling, og ved blok C er nogle 
buske blevet så høje, at de tager noget 
af lyset fra lamperne, så der er meget 

skummelt om aftenen; nogle af dem 
skal beskæres eller fjernes. 
Havestykket ved gavlen ved børne-
haven bliver let overgroet – der skal 
beskæres. Hvis nogle af træerne ved 
gavl en skal fældes, skal det godkend-
es på afdelingsmødet i september.
Dette var vist nogenlunde, hvad vi 
berørte; rundgangen sluttede med et 
stykke smørrebrød i selskabslokalet 
for de implicerede.

sommerfest ‘08
Afd. ll afholder sommerfest
lørdag den 9. august kl. 18.00

I år vil menuen bestå af ”ta´ selv 
bord”. Se nærmere i Skræppebladets 
julinummer.
Indbydelse vil blive udsendt til samt-
lige beboere i uge 24.

Der vil være tilmelding ved bålplad-
sen Skt. Hans aften og igen onsdag d. 
2. juli mellem kl. 17.00 og 18.00, i be-
boerhuset.

Venlig hilsen fra
”beboerhusudvalget”

2 - Søvangen
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af redaktionen

renoverIngen skrIder frem

badeværelser

2 - Søvangen

Det forlyder fra afdelingsbestyrelsen, 
at renoveringen af badeværelser i af-
delingen skrider frem.

Der sendes jævnligt nyhedsbreve ud 
til beboerne, så det er muligt at følge 
renoveringen på nærmeste hold.
Forhåbentlig er alle tilfredse med ud-
viklingen.

af afdelingsbestyrelsen

tIl beboerne I afdelIng II, søvangen

sankt hans fest

Mandag, den 23. juni 2008

Afdelingen afholder Sankt Hans-bål 
på bålpladsen ved Louisevej.  
Bålet tændes ca. kl. 20.00, og vi syn-
ger midsommervisen.

Når bålet er brændt ned, kan børnene 
riste snobrød over gløderne. Husk 
pind til snobrødene.

Børnene får dej til snobrød samt pøl-
ser og en sodavand. 

Der vil igen i år 
blive mulighed for at grille.

GRILLEN VIL VÆRE KLAR KL. 18.30.

Afdelingsbestyrelsen vil sørge for 
pølser og kartoffelsalat  andet kød 
kan medbringes til eget forbrug.
De voksne kan købe øl og sodavand.
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3 - Skovgårdsparken

af Birgit Fuglsang

gode nyheder med ønske om god sommer

nyt fra afdelIngen

grill
Sommeren står for døren. Forhåbent-
lig bliver den både lang og solrig. Der-
for denne reminder om, at der på be-
boermødet i september sidste år blev 
indført FORBUD MOD AT GRILLE 
PÅ ALTANERNE. Lugtgenerne for 
de omkringboende er altså for store. 
Griller I udenfor, så vis hensyn. Hold 
afstand. At grille er hyggeligt, men 
knap så meget for dem, der ikke er in-
viteret med til festen.

maling af opgange
En del – om ikke alle – opgange ser 
ikke så forfærdelig godt ud og har 
ikke gjort det længe. Derfor er det nu 
bestemt, at opgangene skal males. De, 
der trænger hårdest, får først, og det 

bliver muligt at vælge farve ud fra et 
begrænset antal farvekort.

trappevask
Hidtil har det været sådan, at der ikke 
blev vasket trapper under personalets 
ferie og sygdom. I fremtiden vil der 
også blive vasket under ferie og lang-
tidssygdom, hvilket både personale 
og beboere vist kun kan hilse velkom-
men.

Den 24. april har nogle muligvis ob-
serveret en lille skare, der ved fyraf-
tenstid, spadserede omkring på om-
rådet. Og nej: Der var ikke tale om 
dørsælgere. Det var såmænd blot de 
fleste af afdelingsbestyrelsens med-
lemmer med samt vores nye inspek-
tør, Robert Sørensen, på den årlige 

‘uderundgang’, hvor vi inspicerede 
området med henblik på oprydning, 
etablering af fremtidig affaldssorte-
ring mv.

4 - Gellerupparken

af Sebastian Adorján Dyhr

opfølgnIngen på borgermødets guldkorn om godt børne- og ungdomslIv fInder 
sted på samvIrkets kvartalsmøde

børn og unge fortsat 
på dagsordnen I gellerup

Samvirket i Gellerup og Toveshøj 
hold er sit næste ordinære kvartals-
møde tirsdag den 3. juni i Livsværks-
stederne. 
Her kommer de mange gode idéer og 
input fra borgermødet i GLOBUS1 
den 29. marts på tavlen til debat. Idé-
erne kom frem i løbet af de to vok-
sen-workshops, og emnerne spænder 
bredt og berører næsten alle på den 
ene eller anden måde de fire værdier, 
som er blevet udnævnt til områdets 
værdigrundlag: ”Tryghed for alle”, 

”For ældre går foran”, ”Fælles ansvar” 
og ”Ret og Pligt”.
”Fra Samvirkets styregruppes side er 
det planen, at debatten på kvartals-
mødet skal være med til at udpege, 
hvilke af de mange gode idéer, der 
er opbakning til. Og derefter forven-
tes det, at deltagerne i kvartalsmødet 
melder sig til aktiv at støtte op om de 
initiativer, der er enighed om at sætte 
i værk,” fortæller Helle Hansen, der 
er sammen med naboskaber Lene 
Christensen er sekretær for Samvirket 
i Gellerup og Toveshøj.

Samvirkets Kvartalsmøde er åbent for 
alle, der er interesseret i at være aktive 
i lokalområdet. Samvirkets Kvartals-
møde finder sted tirsdag den 3. juni 
i Livsværksstederne – med start kl. 
16.30. Kvartalsmødet slutter kl. 19.00, 
hvorefter der er spisning for dem, som 
har tilmeldt sig. Tilmelding til kvar-
talsmødet kan ske på hhn@fa.aarhus.
dk eller telefon 2920 8978.
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5 - Toveshøj

af Troels Bo Knudsen

det ordInære afdelIngsmøde blev afvIklet på tradItIonel vIs

god debat om afdelIngsdemokratIet I toveshøJ

Tilbage i starten af april måned, da 
foråret stadig var undervejs, blev der 
traditionen tro afholdt afdelingsmøde 
i Afdeling 5, Toveshøj. Ligeledes som 
traditionen foreskriver det, blev det 
afviklet i de praktisk indrettede loka-
ler i Laden ved Edwin Rahrs Vej. Des-
værre var repræsentationen af bebo-
ere også som tidligere sparsommelig. 
Kun 26 af over 600 lejemål var repræ-
senteret på denne torsdag aften, den 
10. april. Ud over flokken af beboere 
var det desværre lidt sparsommeligt 
med repræsentanter fra administra-
tionen og Foreningsbestyrelsen, der-
for var det ikke muligt at besvare alle 
beboernes spørgsmål på selve mødet.

siden sidste afdelingsmøde
Formand Hasse Vind fremlagde 
beret ning for afdelingens aktivite-
ter det sidste halve år, fra der sidst 
blev afholdt afdelingsmøde. Denne 
blev efterfølgende debatteret blandt 
de fremmødte, som havde mange 
spørgsmål til alt lige fra kvaliteten af 
rengøringen i opgangene til rammer-
ne for den kommende Helhedsplan 
for området.
Der var også mange af de nye initia-
tiver i området, som blev rost. Blandt 
andet var beboerne glade for det nye 
Meyer-projekt, som man har opstartet 
i samarbejde med afdeling 4, Gelle-
rup. Det blev påpeget, at området var 
blevet synligt renere, og at skralde-
øerne rundt om i bebyggelsen så langt 

mere ryddelige ud end før. Projektet 
vil forløbe hen over de næste 3 år, og 
Meyerne skal blandt andet også stå 
for at byde nye beboere i området vel-
kommen, når de flytter ind.

synlighed mellem afdelingsmø-
derne
Tidligere formand for afdelingsbesty-
relsen, Søren Løkkegaard, efterlyste 
mere løbende information om besty-
relsens aktiviteter. Han påpegede, at 
man burde bruge f.eks. Skræppebla-
det mere til at informere om, hvad der 
sker. Dette tog bestyrelsen til efterret-
ning, og lovede at prioritere bedre in-
formation til beboerne for fremtiden.

Til sidst i beretningsdiskussionen blev 
det påpeget, at det fra år 2010 vil være 
lovpligtigt at have postkasser i stue-
etagen, så det er lettere for posten at 
levere breve. Bestyrelsen lovede at se 
på det allerede i løbet af det kommen-
de år, så man kan få den bedst mulige 
løsning, når det bliver påkrævet om 
1½ år.

Til sidst blev der stemt om beretning-
en, som blev enstemmigt godkendt af 
de fremmødte beboere.

debat af beboerdemokratiet
Et af de store punkter på dagsordenen 
blev et forslag fra bestyrelsen, om at 
man for fremtiden kun skulle afholde 
et årligt afdelingsmøde i stedet for de 
nuværende 2. Argumentationen for 

forslaget var, at fremmødet til mø-
derne i forvejen var for dårligt, og at 
der i langt de fleste af Brabrand Bo-
ligforenings afdelinger kun er et årligt 
ordinært afdelingsmøde.
Forslaget mødte hård kritik fra de 
fremmødte, som mente, at det ville 
være en indskrænkning af beboer-
demokratiet, hvis man kun havde et 
møde om året.  Ved afstemningen om 
forslaget faldt forslaget stort, og afde-
lingsbestyrelsen måtte således kon-
kludere, at selv om det ikke er mange, 
der møder op til afdelingsmøderne, 
så var stemningen ikke for at holde 
færre afdelingsmøder.

personvalg
Valget til bestyrelsen resulterede i, at 
Hasse Vind blev genvalgt, og Ilham 
Mohamed, Holger Ross Lauritsen og 
Henriette Torbensen blev nyvalgte i 
Afdelingsbestyrelsen. Som 1. Supple-
ant blev Henning Thomsen valgt, og 
til 2. Suppleant valgte afdelingsmødet 
Solveig Pedersen. Som afdelingens re-
præsentant til Skræppebladets redak-
tion blev Troels Bo Knudsen valgt, 
uden modkandidat.
Den nye bestyrelse takkede de afgå-
ende bestyrelsesmedlemmer for deres 
gode indsats i arbejdet de forgangne 
år. Mødet blev afsluttet med at Hasse 
Vind takkede dirigenten, Bo Sigis-
mund, for god mødeledelse.

Husk også at kigge ind på

www.gellerupparken.dk
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22 - Sonnesgården

tekst og foto af Bo Sigismund

foreløbIgt 5 år med et vellykket proJekt

sonnesgården 5 år

Vi er dem fra Sonnesgården, vi har 
valgt vor egen stil… Festsange glem-
mes, men til afdeling 22 Sonnesgård-
ens 5-årsfødselsdagsfest tror jeg, at 
der nærmest er tale om en slagsang. 
Sonnesgården havde virkelig givet 
den en gang kul, og jeg skal love for 
at vore aktive seniorer i midtbyen for-
står at more sig!
Et todagesarrangement kunne samle 
95 af 130 beboere, som med liv og 
energi både havde tilrettelagt og gen-
nemført afdelingens 5-årsjubilæum, 

som næsten falder 
sammen med for-

eningens 60-årsjubilæum. Derfor var 
der også en bevilling at holde fest for. 
Middag, optræden, levende musik, 
havehygge og grillfest.
Kombinationen af seniorbeboere over 
55 uden hjemmeboende børn, en 
grund ved godsbanen, medejerbolig-
er, selvaptering, talrige tilflyttere 
uden erfaring med at bo almennyt-
tigt, kan det ikke lyde såre betænke-
ligt? Interesserer beboere i den alder 
sig for andet end petanque, gebræk-

keligheder og børnebørn? Der var i 
hvert tale om et forsøg i 2002-03, og 
evaluering kendes der intet til. Når 
der er problemer nok, får succeserne 
ikke så megen opmærksomhed, og 
her er der ikke nogen, der sætter ild 
til affaldscontaineren. 
Udadtil står man foran en elektrisk 
port. Hvad er det her, reservat eller 
plejehjem – postbude og leverandører 
har fra tid til anden været i tvivl. Or-
kanen rev taget af huset, og afdelings-
bestyrelsen blev udskiftet for et år si-

TDC’s gamle oplagsplads 6 år efter

Formand Uffe har sans for både stil og det uhøjtidelige
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den. De 5 år har været afvekslende og 
dynamiske.
Men afdelingen er karakteriseret ved 
en egenart, et liv og en beboeridentitet, 
som man må misunde den! Deltagel-
sen i møderne er altid høj, diskussio-
nerne i dagligdagen er intense (men 
saglige), der holdes beboeraktiviteter, 
café, exkursioner, kulturarrangemen-
ter og tages hånd om hinanden, sam-
tidig med at forskellighederne også 
finder plads. Der er også med- og 
modspil til beboerdemokratiet, ad-
ministrationen og driften. Endnu en 
gang mindes jeg afdeling 4 i gamle 
dage.
Feste kan de altså også. Taler, sange 
og sketches og kammerjazz i teltet i 
haven. Liv, nærvær og interesse. Jeg 
kom til at tænke på nu afdøde Esther 

Møller: Vi er ikke de gamle – vi er de 
unge, der er blevet ældre! (jeg er selv 
på kanten af de 60)…
Når jeg også oplyser, at afdelingen 
samler tomme vinflasker, som ind-
bringer 1400 kroner om året, må det 
da føre til, at ventelisten vokser !
Projekter kræver tre typer mennesker: 
Dem, der har visioner, dem, der kan 
gennemføre en vanskelig etablering, 
og dem, der kan udfylde rammerne 
med succes. Til lykke med de 5 år. 
Som sagerne står, vil jeg kalde projek-
tet særdeles vellykket.

22 - Sonnesgården

Hov

Grunden synker stadig i Sonnesgården! 

Hvor blev de andre 12 meter flagstang af?

Hilsen
Uffe A - afd. XXII
 
 

Flagstangen har været diskuteret livligt, 
men nu står den der, og flaget kom op
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den psykIske racIsme 
ªSå er hetz-kampagnen i gang igen! 
Denne gang er den målrettet nogle 
bestemte kvinder, der vil være dom-
mere, men det må de ikke!
De fanatiske antimuslimer og deres 
tilhængere med hjælp fra medierne 
vil gøre alt for ikke at lade folk, bla. 
min lillesøster, få lov til at blive hvad 
de ønsker – nemlig dommere.

Kl. er 18.00, og familien Hussain sid-
der ved aftensbordet og er ved at spi-
se aftensmad.

Vi tænder for tv’et og vælger TV2, og 
ca. et halv minut efter er dagens ny-
heder i gang.
Det er en tradition i familien med 18-
nyhederne, for vi vil gerne høre, hvad 
der sker rundt om verden.
Faktisk er hovedårsagen, at vi gerne 
vil høre nyheder mindst én gang om 
dagen på dansk! Familien skal jo in-
tegreres!
Dagens hovednyhed på TV2 er: må de 
muslimske tørklæder bæres af kvin-
delige dommere eller ej?
Efterfølgerne nyhed: der er lavet und-
ersøgelser, og mere end halvdelen af 
befolkningen er imod!
Straks begynder min lillesøster at 
blive opmærksom, og nyheden ender 
med, at regeringen vil forbyde tør-
klæder i retssale.
Hun begynder at kigge ned, og kort 
efter begynder hun at græde - straks 
forlader hun aftensbordet. 
Da jeg fortæller mine forældre, hvad 
dette nyhedsindslag præcis handler 
om, begynder min far også at blive 
lidt irriteret og beder mig skifte til en 
kanal, der giver mere lyst til at fær-
digspise måltidet.
Ja, vores aftensmad og stemningen 
blev ødelagt af DF igen.
Her er en af de konkrete eksempler 
på, hvordan en helt almindelig resur-
sestærk muslimsk familie bliver udsat 
for en negativ psykisk påvirkning af 
den hetz, der kører mod muslimer ge-
nerelt og mod vores kvinder målret-
tet.
Jeg vil hermed informere borgerne, 
især dem der går ind for sådan en 
hetz, at det kommer til at gå ud over 
samfundet!
Hvorfor?

Jamen fordi de resursestærke familier 
ikke vil finde sig i dette psykiske bela-
stende miljø.
Dvs. vi, som er veluddannede, rej-
ser og finder et job i et andet land, 
hvor tonen er ligesom de gode gamle 
dage.
Ja, vi rejser midt i en periode, hvor 
Danmark har akut brug for uddannet 
arbejdskraft.
De svage og bistandssyge folk bliver 
tilbage, og de er ligeglade med, hvad 
der sker rundt omkring dem. Bare 
de får deres bistand, så er de glade. 
Mange af dem forstår jo næsten ikke 
sproget.
Så må DF hygge sig med dem, men 
jeg tror det bliver en meget ensidig og 
kedelig kamp for Pia!

Jeg nævnte min familie som ressour-
cestærk, fordi jeg som den ældste søn 
bliver færdiguddannet IT- supporter 
næste år. Jeg er uddannet og arbejder 
som sikkerhedsvagt, desuden er jeg 
soldat i hjemmeværnet. Min far er ta-
xachauffør, min søster går i 8. klasse 
og vil enten være journalist eller dom-
mer. Min mor var pædagogmedhjæl-
per, men pga. sygdom er hun husmor 
i dag.

Hvis vi vender tilbage til nyhedsind-
slaget og den undersøgelse, der blev 
lavet, så må man indrømme, at der 
max. blev hørt 2000 mennesker, dvs. 
at det ikke er et korrekt bevis for, at 
hele befolkningen er imod tørklæder 
i retssale. Men når halvdelen af Dan-
mark ser TV2 kl. 18.00, vil de auto-
matisk blive påvirket af indslaget, og 
de, der ikke var imod tørklædet før 
Nyhederne kl.18.00, bliver det efter 
kl.18.00.
Jeg må indrømme, at det er en meget 
effektivt kampagne, der er sat i gang, 
og de borgere, der er i tvivl eller ikke 
har så meget viden om emnet, bliver 
direkte påvirket.
Jeg tror også på, at sådanne indslag 
har hjulpet de borgerlige og DF med 
at flytte stemmer, dermed at vinde 3 
valgperioder i træk.

”uvidenhed skaber fordomme, og vi-
den skaber tryghed”

Midt i en mørk tid er der alligevel et 
lille lys, der giver håb, nemlig Birthe 
Rønns kamp om friheden og den en-
kelte samfundsborgers ret til at tilhøre 
og praktisere det, man vil.
Hendes standpunkt i debatten er meg-
et meget nødvendig, og jeg håber, at 
hun holder ud, ellers synes jeg, hun 
må overveje at skifte til et parti, der 
deler hendes fantastiske synspunkter.
Jeg vil foreslå De Radikale Venstre, 
som også er et liberalt parti, og i øv-
rigt vil hun heller ikke gå glip af at 
høre ordet venstre, da det jo er med i 
partinavnet!

Senan Hussain M
Risdalsvej 7 2sal. v.222

8260 Viby J

åbent brev 
tIl torben overgaard!
Som beboer i Brabrand Boligforening 
må jeg tilstå, at jeg ikke ganske er til-
freds med forholdene, som de udvik-
ler sig dels på Gården dels i den afde-
ling, Toveshøj, i hvilken jeg bor. 

Det første, jeg kan anke over, det er, 
at der for den almindelige beboer ikke 
er tilstrækkelig åbenhed om de ting, 
der foregår. Vi får altid besked om, 
at vi kan gå på nettet. Men nogen di-
rekte information, er der stort set ikke 
tale om; og selv om man både møder 
op til og ytrer sig ved beboermødet, 
så må man acceptere, at Foreningsbe-
styrelsen og Direktøren brillere ved 
deres fraværelse. Det er ikke bare 
utilfredsstillende. Det vidner også om 
en utrolig dårlig planlægning, og en 
nonchalance over for beboerne, som 
bestemt ikke er acceptabel.

Når man ikke er med i det boligpoli-
tiske arbejde - og det er jeg ikke mere 
- så får man jo ikke den information, 
som man fik da man var med. Men 
det hindrer ikke, at man så alligevel 
erfarer et og andet, og det man erfarer, 
det behøver jo ikke altid at være af det 
gode.
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Jeg har således gennem en meget på-
lidelig kilde erfaret, at arbejdsklimaet 
på Gården har udviklet sig nærmest 
katastrofalt, så at de ansatte i dag 
nærmest hurtigt rejser, og stemningen 
blandt de tilbageblevne føles tem-
melig trykket. Det har været så galt, 
har jeg forstået, at de for ikke mange 
år siden ansatte inspektører i dag er 
væk, og at i hvert fald en af dem fik så 
for meget af lugten i bageriet, at han 
smed sine nøgler og gik. 

Hvis jeg har forstået dette rigtigt, så 
må min konklusion blive denne. Det 
er aldeles uacceptabelt, ikke at inspek-
tøren gik, men at Brabrand Boligfor-
ening kunne lade det komme dertil, at 
det var den reaktion, der blev udløst. 

En anden sag, som også beskæftiger 
mig - og dette som beboer på Toves-
høj - det er den såkaldte Helhedsplan. 
Den er også listet ind ad bagvejen; og 
om den er det også blevet sagt, at vi 
kan kigge på nettet, hvis vi vil infor-
meres nærmere. Det har jeg gjort; og 
jeg er ikke imponeret. 
Planen er meget, meget kostbar. Når 
den er sat i værk, er det sket ikke for 
at imødekomme et behov her i områ-
det. Nej, den er så ambitiøs, at man 
tydeligt kan mærke, at det er Nikolai 
Wammen, der skal have sit mindes-
mærke ved den. Men ser man den nø-
jere efter i sømmene, så er det:

gammel vin på nye flasker!
Jeg har været med i boligarbejdet så 
længe, at jeg både kender til Byud-
valgsarbejdet, der ikke havde en til-
sigtede virkning, og til Urban, hvis 
eneste motivation var at skaffe sekre-
tæren en varig livsstilling! Resultatet 
var så magert, at det var skammeligt. 
Hvordan vil man have, at jeg efter de 
to så kostbare men mislykkede pro-
jekter skal have tiltro til et nyt og dy-
rere? Jeg spørger bare!

Den utilfredshed, jeg her har luftet, er 
ikke min alene. Den deles af mange. 
Jeg har blot på eget initiativ søgt at 
iklæde den ord og mening. Men hvor-
dan kommer vi videre, og hvordan 
sikrer vi, at Brabrand Boligforening 
igen får en sund udvikling?

For mig at se kræver det, at der i Bo-
ligforeningen introduceres en ny ånd 
og en ny tid. Men det kræver ofre. Og 
det offer, der nu kræves, det er dig, 
Torben Overgaard. 

Jeg har altid ment, at du var en dygtig 
leder og en god mand for Boligfor-
eningen. Men også jeg må erkende, at 
alt har sin tid. Det har din ledelse og 
ledelsesstil sikkert også. Spørgsmålet 
er så, om den epoke, du nu står for, er 
i færd med at gå mod sin afslutning. 
Det mener jeg, at den er, og jeg mener, 
at den er det med raske skridt. Med 
andre ord:

Torben Overgaard. jeg er overbevist 
om, at tiden for din afsked nu er nær, 
og at du bør gå NU, mens du endnu 
kun huskes for det Gode. Gør du det, 
vil du tjene Boligforeningen og gavne 
dig selv. 

Jeg vil ønske dig et rigtigt godt og langt 
otium, og jeg vil ønske, at jeg altid kan 
tænke på dig med hengivenhed. Men 
skal jeg kunne det, må du nu tage din 
afsked, og dermed åbne døren for en 
ny tids krav, så at nye tanker og idéer 
kan frugtbargøre trivslen i Brabrand 
Boligforening.

Med venlig hilsen
Susanne Petersen
Janesvej 33, 2. mf.

forsIdebIlleder
”Til redaktionen. Må vi ikke godt se 
nogle lyshårede beboere på forsiden 
– blot en gang imellem?
Skræppebladet udkommer jo dog and-
re steder end i Gellerup,” skriver en 
beboer i et brev sendt i en kuvert til 
Skræppebladet og skrevet på forsiden 
af Skræppebladets april-udgave.
Når ”brevet” vendes om, kan man se, 
at beboeren har markeret en enkelt 
sætning i lederen, der er skrevet af un-
dertegnede: ”Som beboere må vi være 

opmærksomme på, at enkeltprojekter 
ikke undergraver hele foreningen og 
alles interesser”. Der er både under-
stregning, bølgelinjer og et stort ud-
råbstegn.

Uheldigvis kan jeg ikke tyde navnet 
i den svungne underskrift, men det 
skal da ikke afholde et redaktions-
medlem fra at give henvendelsen et 
par ord med på vejen.

Først det med forsidebilleder: Skræp-
pebladet var et af de første til at dække 
de kedelige omstændigheder for bok-
seklubben i Gellerup. På Skræppe-
bladets hjemmeside blev det hurtigt 
den mest læste historie, så billedet var 
velvalgt for både aktualitet og motiv. 
Hvorfor der ikke er mange lyshårede 
drenge i bokseklubben, er en anden 
historie.

Men hvilke motiver bringer Skræp-
pebladet på forsiden? Det er korrekt, 
at der i år har været tre numre i træk 
med motiv relateret til vidt forskel-
lige aktiviteter i Gellerup-området, og 
hvor de viste personer er sorthårede. 
Men sidste år var der kun to forside-
billeder fra Gellerup, hvoraf der på 
det ene ikke er sorthårede. Faktisk er 
der kun et enkelt forsidebillede sidste 
år med sorthårede personer.

Det skal understreges, at der bag valg 
af forsidemotiv ikke ligger politiske 
motiver, positiv særbehandling eller 
lignende. Det handler om aktualitet 
og fotografisk kvalitet i de tilgænge-
lige billeder. 



26 - Skræppebladet juni 2008

Så var der det med leder-markeringen. 
Umiddelbart ser det ud til, at beboe-
ren er enig i netop den del af lederen, 
og det er da dejligt med støtte. Eller 
også er beboeren vildt uenig. Hmm. 
Der skal altså lige nogle kommentarer 
til før, jeg kan skrive et svar. 

Med venlig hilsen
Ulrik Ricco Hansen

prIvatIsér ghettoerne
BYRÅDET I ÅRHUS har vedtaget 
helhedsplanen for Gellerup, der skal 
pumpe den nette sum af omkring en 
halv mia. kr. i forskønnelse af områ-
det, mestendels fra det offentlige. 500 
mio. kr. – det er en dyr plan!

Selv Venstre stemte for, fordi Venstre 
alligevel ikke kan mønstre flertal i 
byrådet for egne forslag, og fordi hel-
hedsplanen var bedre end slet ingen-
ting. Alle er nemlig enige om, at man 
er nødt til at gøre et eller andet, for at 
Gellerup ikke forbliver en afskræk-
kende ghetto med tiltagende sociale 
problemer. 

Kriminalitet er et af flere alarmerende 
eksempler, som bl.a. omfatter ilds-
påsættelser af de ejendomme, som 
gerningsmændene selv bebor, hvortil 
kommer hyppige overfald på brand-
udrykninger til området.

Det store spørgsmål er blot, om mil-
jøet ændrer sig radikalt til det bedre 
ved at blive tilført så stort et økono-
misk tilskud? Personligt tror jeg des-
værre ikke rigtigt på det. Tilskuddet 
kan derimod let blive opfattet som 
belønning for de adfærdsmønstre, der 
i forvejen har gjort Gellerup til en so-
cialt belastet bydel. 

spild af penge
Muligvis bliver ondt værre, og sand-
synligvis bliver mange penge spildt.

Hvilke andre forslag er ellers på ba-
nen? Efter udenlandsk forbillede har 
nogle foreslået at rive belastede ghet-
toer som Gellerup helt ned. Så ville 
man let og enkelt have fjernet dårlig-
dommene for altid, mener man. Imid-
lertid er det dyrt at undvære ejendom-
mene - især når folk skal genhuses et 
eller andet sted. 

Og egentlig er der hverken noget galt 
med byggeriets kvalitet i Gellerup el-
ler Vollsmose eller i mange andre til-
svarende ghettoer i Danmark. 

Det er gedigne, beboelige blokke, som 
i øvrigt ligger på såvel ret centrale 
som naturskønne grunde. Økonomisk 
ville det være vanvid at rive dem ned. 
Og nisserne flytter alt for let med, hvis 
folk genhuses andre steder på samme 
måde som i den gamle ghetto.

En anden mulighed tager udgangs-
punkt i det gamle borgerlige forslag 
om generelt at udstykke de almennyt-
tige boliger til private ejerlejligheder. 
Jeg mener, at dette forslag både effek-
tivt og billigt kunne gøre en ende på 
ghettoernes kedelige helhedspræg; 
især hvis man sælger alt i området på 
én gang. 

Privatisering vil under alle omstæn-
digheder være langt mere økonomisk 
attraktiv end nedrivning. De eksiste-
rende beboere skal naturligvis have 
en vis fortrinsret til køb af egen lejlig-
hed til en rimelig - som en uundgåelig 
følge af områdets triste historie - for-
holdsvis lav markedspris. 

tjener ved fraflytning
Når man ejer sin egen bolig, passer 
man til gengæld langt bedre både 
på den og dens omgivelser. Og når 
man flytter, kan man tjene penge på 
at sælge den videre til dem, der by-
der højest - og som netop ikke behø-
ver at komme fra den nu tidligere 
ghetto. De, der passer godt på deres 
bolig, vil som regel få en højere pris 
end andre. På den måde bliver den 
triste helhed hurtigt brudt, og et nyt, 
levende, mangefarvet mønster bryder 
frem. Privatisering er en nem møn-
sterbryder. Ghettoerne vil forgå. Den 
halve milliard kunne i stedet bruges 

til billige boliglån for særligt udsatte 
grupper, så også de kan komme til at 
stå på egne ben.

Af Asger Ousager (V)
Trøjborgvej 38, 2.,

affald på sIgrIdsveJ – godt 
eller skIdt
Vi har på Sigridsvej ikke fået samlet 
papir op. I området både omkring 
fodboldbanen og bag ved blokkene 
ligger det smidt i buskene. Selv da 
græsset blev slået, blev der bare kørt 
over, hvor papiret lå. Der blev ikke 
samlet op først og fejet omkring con-
tainerne.

Vi ved, at vi på grund af AAB, som vi 
har fælles arealer sammen med, har 
noget mere at lave for gårdmændene. 
Det får de jo løn for, men der bliver 
ikke gjort rent. 
Fordi vi ikke får renoveret, skal områ-
det ikke ligne lort. Det sender et sig-
nal om, at det er ligegyldigt, ikke?

Det er heller ikke blevet bedre, efter 
AAB fik deres affaldscontainere sat i 
kælderen, og fik åbnet deres skakte. 
Deres storaffald bliver stillet over til 
os om natten – sofaer, skabe, tv, kum-
mefrysere, tøjstativer mv. De har ikke 
tænkt sig at gå ned til fællesarealets 
affaldsplads på Karensvej. 
Men der behøver ikke at gå 14 dage, 
før vi får fejet og tømt området ved nr. 
43 - 45 - 47, vel?

Og vi kan nu efter de sidste år heller 
ikke ha’ lov til at have storaffald stå-
ende i fred: Efter fodbold og leg skal 
tingene lige smadres og ødelægges 
– så er man sej i de andres øjne. 
Og den er sikker. Det bliver smadret 
og smidt i området.

Margit Fohlmann, afd. III.
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arbeJdsdag I laden
tIrsdag den 3. JunI 2008 fra kl. 9.30

Torsdag den 26. juni 2008 kl 17.00 i 
Livsværkstedernes lokale oven på Fø-
tex i City Vest
 
Her kan du opleve folkelige viser, mu-
sik og mad fra Danmark, Østeuropa, 
Asien og Afrika.
 
Kl. 17.00         Velkommen  og intro til 
aftenen v. Verner Karkov

Kl. 17.05         Klezmer Duo med øst-
europæisk og dansk folkemusiktradi-
tion
Kl. 17.30         Kurdisk folkemusik
Kl. 17.50         Vi spiser og hygger med 
mad fra alverdens køkkener
Kl. 18.30         Arabisk ældre og nyere 
musiktradition
Kl. 19.10         Somalisk musiktradi-
tion
Kl. 19.40         Klezmer duo afrunder 
vores musikalske univers

Kl. 20.10         Tak for i aften!
 
Alle, som har lyst til at bidrage til en 
festlig aften i Livsværkstederne, er 
meget velkomne!
 
Gratis adgang, pris for mad: 28 kr.
 
Vi glæder os til at se dig.

 På gensyn
Livsværkstederne i Gellerup

Brabrand Boligforenings Fritidsforening´s 

Sommerudflugt
... var fastsat til lørdag, den 16. august 2008

men, da Djurs Sommerland har takket nej til vores besøg – ved vi ikke 
lige, hvor vi skal hen.

Bestyrelsen arbejder med at finde alternativer, så hold godt øje med næste 
nummer af Skræppebladet, hvor vi vil orientere nærmere.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Laden sørger for forplejning. Vi star-
ter med kaffe og rundstykker kl. 9.30.

Foreløbige arbejdsopgaver:
   - rengøring af bjælker i salen

oprydning/rengøring på la-- 
geret

oprydning/rengøring i ”ban-- 
korum”
vask af gardiner- 
oprydning/rengøring i spise-- 
kammer
oprydning/rengøring i køk-- 
kenskabe
mmm………..- 

Har du lyst til at give en hånd nogle 
timer eller hele dagen?

Giv besked til Lonnie.

 På forhånd tak.

multIkulturel sommerfest
 duften fra østen – med musIkken I bagagen

Livsværkstederne indbyder tiL

!
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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

Gellerup Idrætsklub - GIK
  
Ekstraordinære generalforsamlinger – 

nedlæggelse

Gellerup IdrætsKlub holder ekstraordinære 

generalforsamlinger med henblik på at op-

løse foreningen.

Mandag den 16. juni kl. 16.30
og
mandag 28. juli kl. 16.30.

Begge dage afholdes den ekstraordinære
generalforsamling på adressen
Gudrunsvej 76, 7. th.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
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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 juni 2008

Mandag 2  Boller i karry
Tirsdag 3  Koteletter med karrysovs  
    og ris
Onsdag 4  Forloren Hare
Torsdag 5  Paneret flæsk med blomkål
    
    
Mandag 9  Hamburgerryg
Tirsdag 10  Karbonader med smørsovs,  
    agurkesalat
Onsdag 11  Lasagne
Torsdag 12  Kalvelever
    
    
Mandag 16  Hakkebøf med bløde løg
Tirsdag 17  Frikadeller med stuvet 
spidskål
Onsdag 18  Farseret blomkål
Torsdag 19  Fiskefrikadeller
    
    
Mandag 23  Hjerter i flødesovs
Tirsdag 24  Skinkesnitzel med brasede  
    kartofler
Onsdag 25  Kylling
Torsdag 26  Millionbøf
   
    
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 maj var
»SYLTEr«

Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Tim Nørregaard Nielsen
Rødlundvej 62
8462 Harlev J

Jimmy Hansen
Skovhøj 136, 1. th
8361 Hasselager

Mariam Nasser
Gudrunsvej 56, 6 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 19. juni 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 juni

Ti. 3. 09.30 : Arbejdsdag i Laden     side 27

Ti. 3 16.30 : Kvartalsmøde, samvirket Gellerup og Toveshøj side 20 

Ma 16. 16.30 : Ekstraordinær Generalforsamling GIK  side 28

Ma. 23. 18.30 : Sankt Hans i Søvangen     side 19

To.  26. 17.00 : Multikulturel Sommerfest i Livsværkstederne side 27


