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lederen

af Bo Sigismund

Mere vIden tIl græsrødderne

Blandt de mange tilbud, der nu kommer til Gellerup og To-
veshøj, er nu højskolen en realitet. Den har begyndt virk-
somheden med en række sommerkurser. Det skal styrkes 
og roses, for nyttig viden er en forudsætning for at kunne 
forandre såvel ens eget liv som den omliggende og stadig 
medvirkende verden.
Men ud over det, er der et oplagt tema i hele foreningen – 
ikke bare Gellerup – der hedder kendskab og indflydelse. 
Der træffes hver dag beslutninger af såvel valgte som ansat-
te, og de beslutninger er meget ofte for dårligt kommunike-
ret såvel før som efter, at de træffes. Den, der vil nå til nogen 
indflydelse eller bare vide ordentlig besked, må alt for ofte 
selv kæmpe sig vej til forudsætningerne og den nødvendige 
information, og her er der noget, der kan forbedres.
Lad os begynde med os selv. Skræppebladet kommer 10 gan-
ge om året, og vi har en relativ lang produktionstid. Vi træn-
ger til flere aktive medarbejdere, for de bedste kilder til stof 
fra afdeling erne er nu en gang afdelingerne selv. Husk det til 
beboermøderne…  Mange vigtige debatter kunne blive bed-
re, hvis de blev forberedt, og det kan vi da hjælpe med til. I 
det store mediebillede, der nu bygges op i Brabrand, burde 
vi måske være en del af et fælles samarbejde ? Skal Gellerup 
have et mediehus eller kommunikationscenter ?  Bare rolig, 
vi glemmer ikke de andre afdelinger af den grund.
Vi er nu et foreningsblad, og her er der et par løse ender, 
for dels er det ikke meget stof, vi har fået fra foreningen i 
de seneste numre, og dels var der noget med et udvalg om 
Skræppebladet, der blev nedsat af foreningsbestyrelsen. Det 
er et år siden, at en varm sag gav anledning til, at det blev 
nedsat. Ingen har hørt noget til det udvalg i mange måneder, 
og der står ikke noget i nogen referater? 
Foreningsbestyrelsen stillede i udsigt, at der ville komme en 
tryksag – et flot jubilæumsmagasin – som det her i efteråret 
heller ikke er muligt at få noget oplyst om. Til det formål 
skulle vi ellers tro, at Skræppebladet kunne være en kilde…
Nyheder kan man læse på nettet, ja ofte kan man blive lø-
bende underrettet, men sådan foregår det ikke på forenin-
gens hjemmeside. Dog er der i dag ,hvor dette skrives kom-
met en opdatering, men selv faktuelle opdateringer kan 
være meget længe om at slå igennem. Det må konstateres, 
at så længe man ikke kommunikerer aktuelle beslutninger 
og begivenheder, kan det være aldeles ligegyldigt, om de er 
tilgængelige på fremmede sprog.
Den berømte nationaløkonom C. N. Parkinson sagde:
”Det tomrum, der opstår, når du ikke kommunikerer, vil 
snart blive opfyldt af rygter, fortrængninger og rent non-
sens”. 
Viden er magt, hed det for 100 år siden på højskolerne. Det 
vil være en social, kulturel og beboerdemokratisk opgave at 
få mere viden bredt ud til de græsrødder, der er forudsæt-
ningen for, at afdelingerne, foreningen og de sociale realite-
ter blandt os kan styrkes og blive til gavn for det sociale løft, 
vi ser frem til og håber på.
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planen sparket igang

af Helle Hansen

Planen som skal gøre Gellerup 
til en aktiv bydel, blev skudt 
igang den 16. august.

  5 ghettoen i billeder i globus1 
 Kendt fotograf udstillede i Global City Festival.

  8 oplevelser på østhimlen
 Astronomiklub om Jupiter og Månen. 

10 etniske minoriteter har mistet tilliden
 Dialogmøder om mediernes billede.

11 Åben by i festugen
 Nu spredes festugen også til Århus Vest og Syd

12 tomme boliger
 Boligforeningen kortlægger ledige boliger.

13 kvinfos mentornetværk
 Netværk for kvinder.

14 frø som illegal passager
 Sjove planter på Holmstrup Mark 

15 sommerkurserne på gellerupHøjskole
 Tilfreds projektleder.

18 gellerupbadet genåbnet...
 Brugere glade for ombygningen.

19 ordinære afdelingsmøder
 Se, hvor og hvornår der er møde i din afdeling.

20 vi bygger et isbjerg på havnen
 Boligforeningen med i enestående byggeri .

21 velkommen til det kreative værksted
 Ny sæson hos Naboskaberne i Yggdrasil.

22 repræsentantskabsmøde
 Flere emner kunne have haft mere plads.

23 bydelsmødre hjælper nydanske mødre..
 Hjælp til bedre integration og fremtid.

24 gellerupområdet mister posthus
 Posthus i City Vest lukker om få måneder.

25 sommerferieaktiviteter for piger...
 Naboskaberne sørgede for en aktiv sommer.

26 danmarks grimmeste festival
 For 5. gang på Holmstrup mark.

26 tovshøjkvinde springer ud som forfatter
 Fortælling om tyrkisk piges liv i Gellerup.

27 klumme 
 Sjov historie fra beboermøde.

28 læserbreve
 Landsbyggefond, kultur og musikrum

35 aktiviteter
 Strikkeklub, Pensionistklub mm.
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16
Mere lys og mindre lyd
i gellerupbadet

af Ulrik Ricco Hansen

Et nyt og ombygget Gellerupbad 
med store ovenlysvinduer og 
lyddæmpende måtter på vægge.

9
gavlmalerier 
må ikke glemmes

af Jens Skriver

Gellerupparken har nogle af de 
mest iøjnefaldende gavlmalerier 
i byen.

6
drabelige vikingekampe 
på stranden

af Ulrik Ricco Hansen

Hvert år afholdes Europas 
største vikingetræf på Moesgård 
strand.
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af Helle Hansen
foto af Bo Sigismund

sÅ lød startskuddet for HelHedsplanen, der de koMMende 10-20 År 
skal ændre gellerup fra et bolIgoMrÅde tIl en aktIv bydel

planen sparket I gang

Fritidsforeningens sommerudflugt 
til Legoland og Friheden havde klart 
større tilslutning end Kick-Off-ar-
rangementet for helhedsplanen, som 
lørdag den 16. august fandt sted i 
GLOBUS1. 

Her var fremmødet af lokale beboere 
til at overskue i hallen, hvor der 
til gengæld var godt fyldt op med 
arkitekter og ingeniører, konsulenter 
og andet godtfolk så som byrådspoli-
tikere, der var mødt frem for at sende 
den store plan godt på vej.

I GLOBUS1 var halvdelen af hallen 
dækket op med stolerækker og en 
scene til at holde åbningsceremonien, 
der bestod af taler af borgmester Nico-
lai Wammen, der blandt andet sagde, 
helhedsplanen er en vandvigtig op-

gave, som skal løses. 
”Vi har et inderligt og oprigtigt øn-
ske om at forvandle et stort boligo-
mråde. Det er den mest ambitiøse 
plan om forandring, der er set i Dan-
mark. Men det kan ikke gøres, uden 
at alle i området går ind og viser, at 
man vil være en del af forandringen. 

Viljen til at blande sig er 
helt afgørende,« sagde 
borgmesteren.
Også næstformand i 
Brabrand Boligforening, 
Keld Albrechtsen, holdt 
tale. Og han blev efter-
fulgt af en omfattende 
præsentationsrunde af 
de fire arkitektfirmaer 
og deres samarbejd-
spartnere, der skal være 
med til at forvandle 
Gellerup over de næste 
mange år. 
Det drejer sig Cowi, 
JWH Arkitekter, Arkite-
ma og Rambøll, som lø-

bet i af de næste tre-fire måneder skal 
udarbejde hver deres plan for områ-
det. Det bliver de fire planer, der skal 
danne baggrund for den nye lokalp-
lan for Gellerup og Toveshøj i frem-
tiden.

rund på gulvet med borgerne
Den anden halvdel af halgulvet i Glo-
bus1 var ved borgermødet dækket 
af fire store gulvtæpper, hvorpå der 
var påtrykt kort over Gellerup- og 
Toveshøjsområdet. 
Rundt om kort-gulvtæpperne var 
der sat stole frem til de borgere, som 
havde taget imod indbydelsen til at 
deltage i inspirationsgruppen. Og da 
åbningen var overstået, fordelte de 
aktive borgere sig rundt ved de fire 
kort-tæpper, og så satte rådgiverfir-
maernes repræsentanter sig på de le-
dige stole for at høre, hvad borgerne 
havde at bidrage med til processen. 
Hver enkel deltager var inden borger-
møde blevet bedst om at forberede sig 
til dagen ved at komme med eksem-
pler på gode og dårlige historier fra 
livet i de to boligområder.
Og snakken gik livligt, og 
spørgsmålene fra rådgiverne fløj gen-
nem luften i den halvanden time af 
programmet, som var tilbage efter 
kaffe og kagepausen.

flere møder
Med de indledende øvelser vel over-
stået gik alle mødedeltagerne efter tre 
timer hver til sit. Rådgiverne skal nu 
hjem og arbejde videre med de mange 
input, som de hørte rundt ved gul-
vtæpperne. Og sådan skal alle, Inspi-
rationsgruppen og rådgiverne, mødes 
igen to–tre gange i løbet af efteråret 
for at bringe processen videre. Næste 
workshoparrangement er mandag 
den 15 september i GLOBUS1.
Det er rig mulighed for løbende at 
følge udviklingen i processen om-
kring helhedsplanen på en flere 
hjemmesider: www.bbbo.dk, www.
aarhuskommune.dk/helhedsplanen, 
www.aarhusvest.dk

Med et landkort på gulvet må det være muligt at få fod på processen. De fire workshops 
arbejdede med hver sit kort i stor skala.

Performergruppen Trash.dk sørgede for underholdningen
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den kendte fotograf Jacob Holdt deltog I global cIty festIval 
Med udstIllIngen ”gHettoen I vores HJerter”

gHettoen I bIlleder I globus1

af Helle Hansen
foto af Bo Sigismund

De sidste to uger af august er Global 
City Festivalen løbet af stablen med 
en lang række aktiviteter spredt ud 
over fem steder i byen, blandt andet 
Øst for Paradis og Statsbiblioteket.
GLOBUS1 har i den forbindelse lagt 
hal til en kæmpe fotoudstilling af 
Jacob Holdt med titlen ”Ghettoen i 
vores hjerter”, der handler om det 
mørke sted i vore hjerter, som får os 
til at tænke negativt, bebrejdende og 
afstandtagende over for ”de andre”. 
Herhjemme er det især indvandrere 
og muslimer, som vi presser ind i 
ghettoer - fysisk eller psykisk, siger 
Jacob Holdt.
I løbet af de to festivaluger har by-
ens skoler og andre grupper kunnet 

møde op og se udstillingen og deltage 
i workshops med fotografen om racis-
mens/undertrykkelsens onde cirkel, 
som Jacob Holdt i sine 800 billeder 
viser eksempler på både fra Danmark 
og mange andre lande. 
Udstillingen viser desuden, hvordan 
integration kun kan opnås ved, at vi 
åbner os for hinanden og arbejder 
med vores egen racisme.

ghettogether-fest 
Afslutningen på Global City Festiva-
len holdes lørdag den 30. august kl. 
14-17 på p-pladsen uden for GLO-
BUS1. 
Århus Festuges tema Åben By bety-
der at åbne sig for de mennesker, vi 

normalt ghettoiserer. Og opfordrin-
gen og invitationen til festen lyder: 
”Vær med til aktivt at skabe en åben 
by ved at komme til ”ghettogether”-
fest i Gellerup”.
 Jacob Holdt og Sherin Khankan 
fra Kristiske Muslimer samt flere 
politikere vil blandt andet tale om, 
hvordan vi åbner os for hinanden for 
at undgå ghettoisering og frygt. Og 
skuespilleren og rapperen Ali Kazim 
leverer sammen med det dansk-kurd-
iskeband Grup Kervan med flere lev-
ere et væld af musikalske indslag

Udstilling af Jacob Holdt

Husk også at kigge ind på

www.gellerupparken.dk
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

ÅrlIgt vIkIngetræf ved MoesgÅrd – en stand Med Mange gode oplevelser

drabelIge vIkIngekaMpe pÅ stranden

Hvert år i slutningen af juli afholdes 
et af Europas største vikingetræf på 
Moesgård Strand. Over 20.000 århus-
ianere og turister valfarter til den 
stemningsfyldte vikingelejr, der oser 
af helstegt pattegris, brød og andre 
madvarer tilberedt over åben ild. 
Samtidig banker smeden sværd og 

smykker ud af jern i takt med blæse-
bælgen og de kæmpende, grynt ende 
krigeres klingende sværd.

kæmpe vikinge-lejr
Det er et sandt sanseorgie med oplev-
elser, der næsten kan føre tilskueren 
tilbage til vikingetiden. For de del-

tagende vikinger, der kæmper med 
sværd, rider på islænderheste eller 
sælger næsten autentiske vikinge-
varer, er oplevelsen endnu større. De 
kommer fra mange forskellige lande, 
de overnatter i vikingetelte, og besøg-
ende kan frit gå omkring i den store 
lejr for at suge ind tryk til sig.

Historisk vikingetræf
Moesgård Museum har siden 
1970’erne arrangeret vikinge-aktiv-
iteter, og i 1977 blev det første vi-
kingetræf afholdt. Det er siden vokset 
år for år og blevet til en af de største 
folkebegivenheder i Århus. Ikke uden 
grund er det forbillede for andre, 
efterfølgende vikingemarkeder i både 
ind- og udland.

gratis adgang
Mængden af vikinger i vikingedragter 
er imponerende. Langt over tusinde. 
Og de ses både til de store opvisning-
er, ved salgsboderne og vrimlende 
omkring i teltlejren.
For almindelige besøgende er det hele 
gratis: adgang, opvisninger, indtryk 
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og deltagelse i udvalgte aktiviteter 
som f.eks. vikinge-vævning. 
Vil du prøve at skyde med en vikinge-
bue, bliver du sulten, eller ønsker 
du en souvenir med hjem, skal der 
naturligvis penge op af lommen.

let og hurtigt til Moesgård
Når vejret er blændende solskin som 
i år, kombinerer mange gæster turen 

til vikingetræffet med strandtur og/
eller picnic i den dejlige natur ved 
Moesgård Strand. Her er der som-
meren igennem en livredder, og det 
er let at komme dertil i bil eller med 
bybus 19, som stopper helt nede ved 
stranden. Du kan også tage bus 6 til 
Moesgård og gå gennem skoven ned 
til stranden.

grill-bakkerne
Mange sommergæster bruger det 
bakkede område ved stranden til at 
grille eller benytter en af de mange 
små bål pladser til at tilberede mad 
og bage brød. Eller til blot nyde som-
meraftenerne ved bål, skov og strand, 
som egentlig er så tæt på, men som 
fra byen og lejligheden måske synes 
langt væk.

Du er kun få kilometer fra stranden – 
tag en tur nu og husk at sætte kryds i 
kalend eren til næste vikingetræf den 
25. – 26. juli 2009. Du vil ikke fortryde 
det.

Fotokonkurrence:
Hist og pist i dette og kom-
mende numre, vil du se lidt 
eksempler på nogle af de 
billeder, som er blevet sendt 
til os.
Du kan læse mere om foto-
konkurrencen i de sidste par 
numre af bladet og på vores 
hjemmeside.

Se mere på internettet:
Vikingemarkeder mv. i hele Dan-
mark:
http://www.vikingmagasin.dk
Moesgård Museum:
http://www.moesmus.dk/

Se et videoklip fra årets vikingetræf 
på Skræppebladets blog,
http://blog.skraeppebladet.dk
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af Jens Skriver
Astronomiklub Capella

oplevelser pÅ østHIMlen

For en månedstid siden blev jeg 
særdeles overrasket, da jeg en aften så 
et kraftigt lysende objekt på aftenhim-
len i sydøst. Først troede jeg, det var 
en flyvemaskine, men objektet forblev 
stille. I flere dage troede jeg, det var 
et kunstigt lys af en eller anden art, 
men en kender kunne bekræfte, at det 
faktisk var pla neten Jupiter. Den har 
faktisk aldrig lyst så klart før i vores 
tid. Den lyste lige så klart som plan-
eten Venus, der er det mest lysstærke 
objekt på himlen næst efter Solen 
og Månen. Venus ses kun som mor-
gen- eller aftenstjerne tæt ved Solen. 
Jupiter er omtrent tolv gange så stor 
som Venus og er den største planet i 
solsystemet, men befinder sig meget 
længere væk fra Jorden end Venus. 
Forklaringen på Jupiters meget klare 
lys skulle være, at den befandt sig helt 
nede ved horisonten, og her virker 
horisonten tættere. Det lyder meget 
sandsynligt. Når man som amatøras-
tronom observerer en planet, der lige 
er stået op, lyser den faktisk krafti-

gere, end når den når et stykke op 
på himmelen. Jupiter står for øvrigt 
hele året i stjernebilledet Skytten. Den 
er det objekt, begyndere kan have 
størst fornøjelse af at iagttage. Blot i 
en prismekikkert, der forstørrer syv 
gange kan man se Jupiters fire stor 
Galliemåner: Ganymedes, Callisto, 
Europa og Io.

Måneformørkelsen 
Det var ventet, at ved sidste fuldmåne 
lørdag 16/8 ville månen og Jupi-
ter befinde sig tæt på hinanden. Der 
var dog et godt stykke imellem, men 
måneformørkelsen var ikke mindre 
fascinerende af den grund. Der var 
annonceret en partiel måneformør-
kelse, men da formørkelsen var på 
sit højeste, var mindst ¾ af månens 
skive dækket af Jordens skygge. Hele 
månens skive kunne dog ses alligev-
el, da den dækkede del blev oplyst af 
skin fra Jorden. Ved en total formør-
kelse lyser månen som regel rødt. En 
måneformørkelse skyldes, at Jorden 

kommer i mellem Solen og månen og 
derved skygger for Solen. Der er flere 
måneformørkelser om året. Umid-
delbart skulle man tro, det skete ved 
hver fuldmåne, men det er langtfra 
tilfældet. Det skyldes, at månens bane 
hælder nogle grader i forhold til den 
bane, Jorden drejer rundt om Solen i. I 
prismekikkerten ses klipper og sletter 
på månen meget tydeligere end med 
det blotte øje.

JupIter og MÅnen

Capella 
astronomiklub

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

gavlMalerIer MÅ Ikke gleMMes

Ikke alle tænker over, at Gellerup-
parken har de mest iøjnefaldende 
gavlmalerier i byen.
Gavlmalerierne på Gudrunsvej er der 
stadig, selv om vegetationen er ved at 
tage synet fra dem. De kan knap nok 
skimtes fra Kælkebakken, og om få år 

vil store dele af dem være dækket af 
alger..
”Da gavlmalerierne blev malet i 1985, 
var kløften over for fremmedsprogede 
endnu dybere end nu” fortæller Tove 
Laursen, som var med i gavlgruppen 
i Gellerup. ”Men projektet løsnede 
op for meget af det og fik folk til at 
tale sammen. Når vi holdt frokost, 

kom mange og snakkede, så vi fik talt 
med rigtig mange mennesker. Der var 
altid tid til at klare den politiske situ-
ation, og det viste sig at være et godt 
tiltag til at få nogen i gang.,” fortsæt-
ter Tove. Hun bor i dag i Holmstrup, 
men var i sin tid dybt engageret i pro-

jektet i Gellerup og beretter med en-
tusiasme: ”Det hele startede med, at 
afdelingsbestyrelsen henvendte sig til 
arkitekt Thomas Kruse, der er meget 
kendt for ydre kunst. Han startede så 
et værksted, hvor alle kunne komme 
og deltage. Gennemgående var vi en 
10-15 stykker. Det var et led i ”Kultur 
for fred”, som var en kæmpe kommu-
nal indsats for at få nogen i gang med 
fysisk og socialt arbejde.

sådan foregik arbejdet 
Som udgangspunkt lavede vi skitser, 
der blev sat sammen, og det var det 
største arbejde. Kvadrater blev tegnet 
på skitserne, og kvadrater blev afsat 
på gavlene. En måtte stå på tennis-
banen for at se, om kvadraterne blev 
rigtigt afsat. Da alt var skitseret op, 
kunne mange hjælpe til. Det startede 
med, at gavlene blev vasket helt rene. 
Arbejdet var ulønnet, men Thomas 
skaffede penge til materialer. Den bil-
ligste maling var billak. Hvis arbejdet 

ikke havde foregået i frisk luft, var 
vi blevet syge alle sammen. Der kom 
en plet på fortovet af violet farve. Vi 
rullede frem og tilbage for at få bund-
faldet op. En af personerne står og 
vinker med et rødt flag. Farven var 
lavet i en meget flot blanding, og vi 
kæmpede meget med, at det forblev 
den samme farve. Stilladserne var 
lejet på begrænset tid, så vi måtte 
kæmpe mod hårdt stormvejr for at få 
den anden gavl malet.

næstbedste løsning
Den gule gavl viser nogle af de mange 
ting, der foregår i bebyggelsen; den 
blå med duerne symboliserer fred. Vi 
fik ”Røde Mors” sidste pris på 10.000 
kr., men den gjorde afdelingsbesty-
relsen krav på. Derfor blev der ikke 
malet en tredje gavl.
De to nordvendte gavle er kun den 
næstbedste løsning. Vi kæmpede for 
at få lov til at male gavlene ud til søen, 
men det kunne overhovedet ikke 
komme på tale”, slutter Tove.
Hun tilføjer dog, at hun har været med 
til andre af Thomas Kruses projekter. 
I et tilfælde drejede det sig om civil 
ulydighed, hvor aktivister malede en 
motorvej.
I sommer vendte Thomas Kruse for 
øvrigt tilbage til Gellerup i fuld vigør 
og var underviser ved et af som-
merkurserne på Gellerup Højskole. 

en del af “kultur for fred” - fIk folk tIl at tale saMMen

Tove Laursen var med i gavlgruppen
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af Sebastian Adorján Dyhr

dIalogMøder I gellerup oM MedIebIlledet af etnIske MInorIteter

etnIske MInorIteter Har MIstet tIllIden tIl MedIerne 

Lars Bennike tiltrådte 1. juli som se-
ernes redaktør på TV2. I Vollsmose, 
Gellerupparken og Blågårds Plads 
har der de seneste år været stor util-
fredshed med mediernes og i særde-
leshed TV2´s dækning. Grundtvigs 
Højskole og beboerne hilser Lars Ben-
nike velkommen og inviterer ham til 
tre offentlige debatter. Lars Bennike 
håber, at han kan være med til at byg-
ge bro mellem bolig områderne og 
mediebranchen.  
Til efteråret har Grundtvigs Højskole i 
samarbejde med beboere i Vollsmose, 
Gellerupparken og Blågårds Plads 
tag et initiativ til en række dialog-
møder om ”Mediebilledet af etniske 
minori teter – Hvordan kommer vi vi-
dere”. Søren Lerche, der er projektled-
er på Grundtvigs Højskole, udtaler: 
”Til efteråret sætter vi fokus på me-
diebilledet af etniske minoriteter. Vi 
udbyder et fag ”Medier og samfund”, 
hvor vi bl.a. behandler mediebilledet 
af etniske minoriteter. Som en del af 
faget tager vi ud i boligområderne og 
sætter mediebilled et til debat”. 
Da Grundtvigs Højskole kontaktede 
de tre boligområder, nævnte alle en 
utilfredshed med TV2. Under uro-
lighederne i vinterferien 2008 viste 
TV2 Nyhederne et indslag med over-
skriften ”Gellerup i flammer”. Helle 
Hansen Formand for Gelleruppark-
ens afdelingsbestyrelse udtaler ”Der 
blev i alt brændt to containere og to 

aviskurve i Gellerupparken. Det stod i 
skærende kontrast til TV2 Østjyllands 
dækning blandt andet på hjemmesi-
den, hvor der stod ”Gellerup i flam-
mer” med dramatiske billeder af en 
brand, som slet ikke fandt sted i Gel-
lerupparken, og prisen for urolighed-
erne blev anslået til at løbe op i mil-
lioner af kroner for beboerne”. 

I Vollsmose er der en generel mistil-
lid, mange beboere har besluttet slet 
ikke at udtale sig til medierne. Mah-
moud Daoud, som bor i Vollsmose og 
er medarrangør af debatten, udtaler: 
”Det som bekymrer mig mest er, at 
medierne ofte taler om muslimer og 
etniske minoriteter, men ikke med os. 
På den måde opstår der stereotyper, 
men vi får aldrig lov til at udfordre 
disse stereotype fortællinger. Det er 
også sørgeligt, at hvis man fx hed-
der Mahmoud, så bliver man meget 
sjældent spurgt om daglig dags em-
ner, som fx ”toget er forsinket” eller 
”huller i vejen”. Jeg håber, at dialogen 
med mediebranchen kan nuancere 
mediebilledet af muslimer og etniske 
minoriteter, og at jeg i højere grad kan 
identificere mig med mediebilledet”.  

fra modborger til medborger
Søren Lerche fra Grundtvigs Højskole, 
har i flere år arbejdet med at bygge 
bro mellem medier og etniske mi-
noriteter. Han påpeger, at konflikten 

mellem mediebranchen og beboerne 
i disse boligom råder er et alvorligt 
sam fundsmæssigt problem. ”Når 
unge med anden etnisk baggrund end 
dansk ikke genkender mediebilledet 
af sig selv og sit boligområde, og når 
man ikke ønsker at bruge medierne 
som talerør, så har vi et demokratisk 
problem. Hvis man konstant føler 
sig skildret som modborger frem for 
medborger, så øges polariseringen.” 

Lars Bennike håber, at dialogmøderne 
vil kunne danne grundlaget for et 
frugtbart samarbejde mellem bolig-
områderne og mediebranchen. ”Jeg 
vil meget gerne i min rolle som se-
ernes redaktør fungere som brobyg-
ger mellem TV2 og bolig områderne”, 
siger han.

Gellerupparken
Dato: 26. september 
Tid: kl. 17-19
Dialogmiddag: kl. 20-21

Kontaktperson
Søren Lerche
Grundtvigs Højskole
Email: sorenlerche@gmail.com
Tlf: 50488192

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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af Ulrik Ricco Hansen

ÅrHus festuge spredes ud over Hele byen – ogsÅ ÅrHus vest og syd

Åben by I festugen

Du kan sidde bag borgmesterens 
skrivebord eller besøge private fami-
lier i Århus Vest. Du kan opleve stem-
ningsfyldt musik og korsang i f.eks. 
Skjoldhøj og Kolt Kirker. Der er stor 
Disney-dag i beboerhuset Laden, og 
bibliotekerne i Gellerup, Viby og Kolt-
Hasselager byder på spændende ud-
stillinger og aktiviteter. Du kan også 
opleve opera for børn på Gellerup-
scenen eller deltage i fotokonkurrenc-
er i f.eks. Gellerup og Herredsvang. 

Århus vest-foto
Dette års festugeprogram er spækket 
med arrangementer, som foregår uden 
for city og strøg-området. Næsten alle 
beboere i Brabrand Boligforening kan 
hurtigt gå til det nærmeste arrange-
ment i Århus Festuge, og her får du et 

udvalgt pluk af arrangementer uden 
for Ringvejen.
Festugen holdes fra den 29. august 
til den 7. september. Enkelte arrange-
menter starter tidligere, f.eks. ”Ghet-
toen i vore hjerter”, som både er 
fotoudstilling og fotokonkurrence ar-
rangeret af Global City i Globus1 fra 
19. til 30. august.
I Herredsvang er der også bl.a. fo-
tokonkurrence, når ”Herredsvang in 
Your Eyes” viser fotos fra både am-
atørfotografer og professionelle 3. – 5. 
september.

tegneserier og kirkelyd
Disney-dagen i Tousgårdsladen den 
30. august byder på både foredrag, bi-
ograf, udstilling, livemusik, konkur-
rencer, tegnestue mv. kl. 11-18 med 
gratis entre.
Der er mere for børn og barnlige 
sjæle, når Den Jyske Opera opfører 
”Vo lapyk” på Gellerupscenen d. 3. og 
d. 4. sept. kl. 10, d. 5. sept. kl. 10 og 16 
og d. 6. sept. kl. 11 og 13. Her er både 
musik, dans, sang, film, billeder, lyd 
og bevægelse.
Det internationalt berømte Køben-
havns Drengekor synger værker af 
bl.a. H. Schütz, B. Britten samt en vifte 
af danske sange i Skjoldhøj Kirke den 
6. september kl. 16. Entre 75,- kr., børn 
gratis.
I Kolt Kirke spiller Jochen Brusch 
violin og Sven-Ingvart 
Mikkelsen på orgel den 31. 
august kl. 16, hvor musik-
erne har udsat kendte, 
gamle rocknumre for vio-
lin og orgel. Entré 50,- kr.

Mesterværker og kort
Bibliotekerne i Gellerup og 
Viby vi ser de store, flotte 

malerier af bl.a. Da Vinci, Michelange-
lo, Van Gogh og Monet fra 29. august 
til 6. september i åbnings tiden fra 
kl. 10. Der er ikke det store sikker-
hedsopbud, for det er farvekopier af 
mesterværker fra Sankt Petersborgs 
Eremitage-museum. Byen er Århuses 
venskabsby, og udstillingerne arrang-
eret af Den danske Raoul Wallenberg 
Kulturforening. Gratis entre.
På Kolt-Hasselager Bibliotek sam-
menkobles ny og gammel vejfindings-
teknik 1. og 4. sept.  kl. 14 og 2. og 3. 
sept. kl. 10. Her kan du se gamle kort 
fra 1700-tallet og frem til i dag. Du kan 
også lave dit eget kort til ophængning 
ved hjælp af nyeste internetbaserede 
kort-tjenester.

Åben by åbner døre
Temaet for dette års festuge er ”åben 
by” og et af arrangementerne, som er 
arrangeret af Festugesekretariatet, er 
”Åbent hus i lukket land”. Du skal 
deltage i en konkurrence for at få lov 
til at se nogle af de ”lukkede” steder 
i Århus – f.eks. borgmesterens kon-
tor, musikere der spiller på penge i 
Jyske Bank og familier i Århus Vest.  
Konkurrencen afvikles i samarbejde 
med Århus Stiftstidende og vinderne 
kan finde ”åbne døre” fra 30. august 
til 6. september. Konkurrencereglerne 
finder du på aoaa.dk fra slutningen af 
august.

Læs mere om Århus Festuge og se alle detaljer fra det omfat-
tende program på hjemmesiden: http://aarhusfestuge.dk

Følg også med i dags- og ugepressen.

Plakaten for Århus Festuge 2008 er 
produceret af den anonyme street-artist 
Zevs

’Herredsvang in Your Eyes’ 3. – 5. sept. er støttet af 
bl.a. Det Boligsociale Fællessekretariat, Det Boligsociale 
Arbejde. PR-foto af Joachim Ladefoged
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af Jens Skriver

brabrand bolIgforenIng er I gang Med at kortlægge de ledIge bolIger

toMMe bolIger

Ledige lejligheder betyder tab af hu-
sleje og dermed øgede udgifter for de 
andre lejere. Der har verseret en del 
rygter om tomme lejligheder i Bra-
brand Boligforening.
I juni foreslå et notat og en statistik 
oversigt fra Brabrand Boligforening 
om omfanget af  tomme lejeligheder. 
Notatet konkluderer, at lejeledig-
heden var størst midt i 2006. Det sky-
ldes formodentlig, at da var konkur-
rencen fra ejerboliger hårdest, men at 
en lang reaktionstid ved genudlejning 
er stigende, nævnes også med en vis 
usikkerhed. Inden for det seneste år 
har 7-8 afdelinger haft tab ved lejel-
edighed.  
Nogen afdelinger deriblandt Holm-
strup har aldrig været ramt af ledige 
lejligheder. Antallet af ledige lejligh-
eder fordelte sig i øvrigt således i juni 
2008:
Gellerupparken: 12
Gellerupparken,
 ungbohybler 15
Toveshøj 3
Rødlundparken, 
 ungdomsboliger 2
Odinsgården 2 
Hejredalskollegiet 121

Denne opgørelse viser ikke, at også 
ungdomsboliger i andre afdelinger 
har været ramt af lejeledighed..
De ledige lejligheder i Gellerup og 
Toveshøj må sandsynligvis tilskrives 
den kombinerede udlejning, der blev 
indført i september 2007. Det over-
vejes i forbindelse med helhedsplanen 
at anvende en opgang i Gellerup til 

overnatning for elever ved Gellerup 
Højskole.
Selv om der er studieskift og mange 
flytninger om sommeren, er situa-
tionen for Hejredalskollegiet katastro-
fal. En nedlæggelse af kollegiet kan 
komme på tale, og en alternativ an-
vendelse af bygningerne vil sikkert 
blive resultatet.

koM og vær Med

af Jens og Abelone
Beboerrådgivningen

Mentornetværk for kvInder

Håber I alle har haft en god sommer 
trods det danske vejrs lidt for lune-
fulde temperament. 

Vi har i beboerrådgivningen haft et 
møde med Lise Dybdahl, der er ansat 
på Kvindemueseet i  KVINFOs men-
tornetværk. Hun har sendt os neden-
stående beskrivelse af netværket. Som 
I kan se har de startet i et nyt projekt, 

der retter sig specielt mod kvinder i 
Gellerup.
Det er gode folk, der sidder i netværket, 
og vi kan fra beboerrådgivningen var-
mt anbefale, at interesserede kvinder 
melder sig. I er meget velkomne til at 
kontakte os her i rådgivningen, så vil 
vi formidle den videre kontakt. Øn-
sker I det, vil vi naturligvis deltage i 

det første møde med repræsentanter 
for projektet.

Håber mange kvinder får lyst til at 
være en del af dette spændende pro-
jekt, der andre steder har stor succes.  

De bedste sensommerhilsener
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frIvIllIgt netværk for alle kvInder

www.mentor.kvinfo.dk eller www.kvindemuseet.dk/mentornet

kvInfos Mentornetværk 

KVINFOs mentornetværk er et lands-
dækkende, prisbelønnet og frivil-
ligt netværk, der skaber personlige 
og professionelle kontakter mellem 
flygtninge- og indvandrerkvinder 
(mentees), og kvinder, der har et godt 
fodfæste i det danske samfund (men-
torer). 

Igennem møder mellem mentor og 
mentee kan mentee få råd og vejled-
ning til at finde vej ind i det danske 
samfund og ud på arbejdsmarkedet. 
De mødes i en ligeværdig relation og 
tager udgangspunkt i mentees ønsker 
og behov. Det kan eksempelvis være, 
at mentee har brug for:  

Faglig sparring
Hjælp til jobsøgning
Sprogtræning
Hjælp til netværksdannelse
Eller en guide til det danske samfund

Ved at blive en del af KVINFOs men-
tornetværk får man desuden adgang 
til et bredt og dynamisk netværk med 
kvinder fra hele verden med mange 
forskellige uddannelser og erhverv. 
UDENFOR – INDENFOR - plads til 
alle i KVINFOs mentornetværk 
En særlig indsats i Gellerup

Et nyt projekt i KVINFOs mentor-
netværk har givet os mulighed for 
at udvikle og afprøve metoder til, 
hvordan flygtninge- og indvand-
rerkvinder langt fra arbejdsmarkedet 
kommer nærmere deres mål i Dan-
mark ved at få en mentor og deltage 
i workshops. Projektet tager udgang-
spunkt i borgere med bopæl i Gel-
lerup og strækker sig over en tidsbe-
grænset periode på 10 måneder med 
start i enten oktober 2008 eller i januar 
2009.

Manglende uddannelse, begrænset 
kendskab til det danske samfund eller 
flere år uden arbejde kan være nogle 
af årsagerne til, at arbejdsmarkedet 

føles langt væk. ’Udenfor – Indenfor’ 
sætter målrettet fokus på den enkelte 
kvinde ved at støtte hende i at:

Nærme sig arbejdsmarkedet
Afklare muligheder og ønsker
Bryde social isolation
Øge fysisk og psykisk velvære
Deltage aktivt i det danske samfund

Som mentee i det nye projekt for-
ventes det, at du kan mødes med din 
mentor 1-2 gange om måneden og 
deltage i en workshop ca. 1 gang om 
måneden.

Som mentor i det nye projekt for-
ventes det, at du kan mødes med 
din mentee 1-2 gange om måneden 

og deltage et kursus for mentorer el-
ler et netværksmøde ca. hver anden 
måned.

Vil du høre mere, eller har du fået lyst 
til at være mentee eller mentor i det 
almindelige netværk eller i det nye 
projekt, er du velkommen til at kon-
takte os på: 

tlf.: 86186470 eller via 
mentor@womensmuseum.dk. 

For yderligere information: 
www.mentor.kvinfo.dk eller 
www.kvindemuseet.dk/mentornet
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tekst og fotos af Ulrik Ricco Hansen

planter sprInger pÅ dIg I naturen pÅ HolMstrup Mark

frø soM Illegal passager

Planter har udviklet mange metoder 
til at sprede deres frø. Nogle blæser af 
sted i vinden, andre bliver transpor-
teret i maven på en fugl. Men nogle 
planter springer bogstaveligt talt på 
dig eller din hund, som så giver frøet 
et lift, helt uden du har sagt ja tak til 
at være taxa for en ny, kommende 
plante.

kroger sig fast
I naturen på Holmstrup Mark vokser 
flere planter, som hager sig fast i dine 
bukseben, strømper og lignende. Det 
er måske først, når du kommer hjem, 
at du opdager frøene, hvoraf de fleste 
bruger små kroge til at sætte sig fast 
med. September er højsæson for frø, 
der vil have et lift.
Du kender sikkert velcro, der også 
kaldes burrebånd. Det er opfundet i 
1941 af en ingeniør fra Svejts efter, at 
han havde været ude at lufte sin hund. 
Pelsen var blevet fyldt med burrer – 
og så aflurede han teknikken. Han fik 
dog først patent på velcrobånd, lavet 
af nylon, i 1955.
Du kan også se teknikken – de små 
kroge – ved blot at kigge nærmere på 
frøene gennem en lup.

velcro-planten
Burrerne hos den svejtsiske ingeniør 
kan du også finde på Holmstrup 
Mark. Det er frø fra Glat Burre, som 
blomstrer med lilla, kugleformede 
blomster i juli-august, og som er klar 
til at hage sig fast i dig fra september 
og ind til næste sommer.
Planten bliver op til to meter høj, 
og frø-kuglerne bliver tre til fem cm 
store, hvilket har fået svenskerne til at 
kalde planten Stor Karteburre.
På Holmstrup Mark finder du glat 
burre den langs stier og i kanten af 
buskadser, hvor der ikke bliver alt for 
tørt.

spiselig rod
I Japan og visse middelhavslande 
bliver glat burre dyrket for rodens 
skyld. Pæleroden bliver en halv til en 
hel meter lang og skrælles, inden den 
koges eller steges let på panden.
Medicinsk har roden været anvendt 
mod bl.a. indvoldsparasitter, lever-
lidelser og som vanddrivende mid-
del. Det ser endvidere ud til, at den 
er bakteriedræbende og kan hæmme 
tumordannelse (svulster).

Den store burreplante er dog ikke 
særlig eftertragtet i Danmark, hvor 
den ligesom bjørneklo kan blive et 
plagsomt landskabsukrudt. En lang-
håret hund som løber ind i en vissen, 
frøfyldt plante er heller ikke sjov at 
befri for frø.

præstelus
Hos glat burre består frø-kuglen af 
mange frø, som er omgivet af smalle 
kronblade, der har en enkelt lille krog. 
Hos en anden plante, Burresnerre, er 
det hvert frø, som er en kugle, og som 
har massevis af bitte små kroge.
Hvis du går gennem et område, hvor 
burresnerrens lange, tynde stængler 
snor sig gennem græs og urter, kan du 
ikke undgå at se det bagefter. Strøm-
perne bliver overstrøet med ”præste-
lus”, som de små kugler også kaldes. 

kroge over det hele
Burresnerre er etårig, og hver plante 
kan producere 3-400 frø. Både frø, 
blade og de firkantede stængler er 
forsynet med små kroge, så planten 
kan klatre op ad hegn, buske mv. 
Den blomstrer med meget små, hvide 
blomster først på sommeren, og fra 

Glat burres tørrede frøkugler sidder fra efterår til forår og venter på at pelsdyr eller en 
ulden jakke kommer forbi.

Burresnerrens kugleformede frø med små 
kroge kaldes præstelus



skræppebladet september 2008 - 15

proJektleder kasper graarup er tIlfreds

af  Jens Skriver

soMMerkurserne pÅ gellerupHøJskole 
er gÅet godt

Gelleruphøjskole blev indviet 4 juli 
under stor bevågenhed fra mange 
sider. Selve indvielsen blev foretaget 
af rådmand Louise Gade, og hun 
fremhævede, at højskolen var et ek-
sempel på god integration.
Sommerkurserne var inddelt i to dele. 
Dels ”Byg en by”, der handlede om 

arkitektur og byfornyelse set i sam-
menhæng med Helhedsplanene for 
Gellerupområdet, dels familiekurser, 
der indeholdt kreativitet og andre 
fælles oplevelser. Bl.a. borgmester 
Nicolaj Wammen medvirkede som 
gæstelærer.
Ved Gelleruphøjskoles indvielse var 

endnu ikke alle pladser på 
kurserne besat, men det har 
ændret sig.

status
”Det er gået rigtig godt”, siger 
projektleder Kasper Graarup. 
”Det har været en stor succes 
med omkring 100 deltagere. 
Positive tilbagemeldinger har 
ikke manglet. Deltagerne var 
glade for det og kom stabilt. 

Mange var lokale, men en del kom fra 
andre dele af Århus. 
Afgangsprojektet fra gruppen om-
kring byplanlægning blev ikke rigtigt 
kommenteret på udstillingen lørdag 
16/8,  men det passer fint ind i sam-
menhæng med Helhedsplanen og 
viser de lokale ønsker.
De naturvidenskabelige foredrag blev 
dog ikke til noget. Tidspunktet kl. 10 
formiddag midt i industriferien var 
måske ikke velvalgt. Måske prøver vi 
igen.”
Kasper bliver spurgt om planerne 
for den nærmeste fremtid: ”Måske 
prøver vi at starte noget op i efterårs-
ferien, men hvordan og hvorledes ved 
vi ikke rigtigt endnu.”

august er de små præstelus klar på 
spring.
Plantens grønne dele kan anvendes 
direkte på huden mod skæl, psorea-
sis og andre hudlidelser eller drikkes 
som urte-te, der er vanddrivende og 
betænd elseshæmmende.
I gamle dage er planten blevet brugt 
som ”mælke-si”, fordi et par gode 
håndfulde stængler effektivt kunne 
opfange evt. dyrehår mv. som var 
havnet i den nymalkede mælk.
På Holmstrup Mark finder du burre-
snerre f.eks. fra Skjoldhøj Kirkesø og 
langs Voldbækkens tilgroede bredder. 
Desuden er den let at finde i skovbryn 
og langs skovstier.

feber-nellikerod
Langs skovstierne på Holmstrup 
Mark er det især en bestemt plante, 
som gerne vil hænge i. De fleste har 
sikkert prøvet at få de små, aflange 
frø med hjem, men navnet på planten 
er nok ikke så kendt. 

Frøene sidder som i en åben kugle, 
der let går i stykker, så kun nogle få 
frø sætter sig fast i tøjet. Frøstanden 
minder om den, der ses hos ranunkler, 
og planten, Feber-nellikerod, tilhører 
rosenfamilien ligesom ranunklerne.

Navnet nellikerod kommer fra lugten 
af nellike, når rødderne brækkes over. 
Tørret rod har tidligere været anvendt 
som erstatning for kryddernellike. 
”Feber” hentyder til at planten har 
været brugt som febernedsættende 
middel, da den ligesom f.eks. skive-
kamille (kamille-te) indeholder ace-
tylsalisylsyre (=aspirin).

to slags nellikerod
Feber-nellikerods blomster er små og 
gule og kan ses midt på sommeren. 
Fra august er den ligesom burre-
planterne klar til at hænge fast i alt, 
der kommer i nærheden.
Planten kan på Holmstrup Mark kun 
forveksles med eng-nellikerod, men 
den har rødlige blomster og vokser, 
så vidt jeg har set, kun for enden af 
Hjortshøj Mosedam (hen mod have-
foreningen Moselund). Eng-nelliker-
od har samme frøtype, og roden kan 
anvendes på samme måde som hos 
feber-nellikerod.

Hver eneste frø hos feber-nellikerod har en 
lille krog.
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nyt salgsoMrÅde/adMInIstratIon og nye vægge I Hallen

Tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Mere lys og MIndre lyd I gellerupbadet 

Arbejdstilsynet har pålagt bedre ar-
bejdsforhold. Gellerupbadet er der-
for fra april til august ombygget med 
store ovenlysvinduer i administra-
tionsafdelingen og lyddæmpende 
mineraluldsmåtter på væggene i hal-
len. Samtidig er der blevet bygget en 
rigtig væg mellem vandbassinerne og 
det nu tørlagte udspringsbassin, som 
bygges om til klatrelandskab.

rundvisning i byggestøv
Livredder Marianne Kennild viser 
rundt, da Skræppebladet midt i juli 
besøger Gellerupbadet, der mere er 
en støvet byggeplads end et pjas-
kende vandland. Selvom de største 
ændringer med f.eks. ovenlysvinduer 
er udført, er der stadig en mængde 
småting, som skal nå at blive færdige, 
inden badet slår dørene op til genåb-
ning den 2. august.

ny teknik
Midt i det område, som bliver salgsst-
ed for billetter, badetøj mv. står en tek-
niker fra alarmselskabet med hånden 
begravet i en spaghetti af røde og blå 
ledninger. 
”Vi får nyt alarmsystem,” siger Mari-
anne, da teknikeren afbryder for at af-

tale, hvornår han kan vise ansatte det 
nye system. 
Det gamle system med kame-
raovervågning bliver også bliver op-
dateret. Men systemet er stadig det 
samme: Efter betaling går man til 
”møllerne” til omklædningsrummet. 
Via tre kameraer kan personalet gen-
kende, at personen har adgang, og 
lader badegæsten kommen igennem 

slusen, der minder om en svingdør.

livreddere i bur
Fra salgsområdet, der som noget 
nyt skifter slik og sodavand ud med 
kildevand, juce og frugt, viser Mari-
anne hen til ”buret”. Det er en nybyg-
get frokoststue med glasvægge på tre 
sider, så der er fuldt overblik over 
svømmebassinerne. 
Selv når livredderne holder pause, 
skal de have et vågent øje med ba-
degæsterne og være klar til at smide 
alt, hvad de har i hænderne for at 
springe ud efter en uheldig svømmer.
Med en ny, stor væg tættere på bassin-
erne er salgs/administrationsområdet 
blevet større, men også mere adskilt 
fra de til tider hujende og skrigende 
badegæster. 

Mødelokale undervejs 
I det store rum, hvor bokseklubben 
tidligere holdt til, er der bølgende, 
stribede spor af gammel lim på gulv-
et. Et ensomt bord står på skrå med 
engangskrus, termokandekaffe og 
hjemmebagt kage ved siden af en 
pose friske gulerødder.
Livredder Christina Perry byder 
på kage og Marianne fortæller om 
mødelokalet.
”Vi opdagede, at væggene kun er 
bløde plader, som ikke sidder ord-
entlig fast, så her skal vi have nye 
vægge og nyt gulv. Men rummet kan 
godt bruges alligevel,” lyder det mun-
tert fra Marianne.

seniorer og modeshow
I Mødelokalet bliver der plads til bl.a. 
den voksende gruppe af seniorsvøm-
mere, så de får ordentlig plads til at 
drikke kaffe og snakke før og efter en 
tur i vandet
”Men rummet når ikke at blive helt 
færdig til genåbningsdagen,” siger 
Marianne.
Livredderne har også gode ideer til, 
hvad mødelokalet ellers kan bruges 
tilUdefra er det synligt, at der er kommet ovenlysvinduer og ny ventilation til de ansatte i 

Gellerupbadet.

Marianne Kennild hænger de nye bruse-
forhæng op i kvindernes omklædningsrum
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”Det kunne f.eks. være et arrange-
ment med kvindebadetøj, så kvinder 
der til dagligt er indhyllet i skørter og 
kjoler kan blive orienteret om, hvad 
der er mest praktisk at have på i vand-
et – der er faktisk mange gode bad-
edragter som også tilgodeser dem,” 
fortæller Marianne.

udkig til klatreklub
Ude i hallen er der vogne med værktøj. 
To mænd i kedeldragt er ved at sætte 
isolerende plader op på endevæggen, 
og en rengøringsmand hænger på et 
af de store, blå udluftningsrør og tør-
rer støvet af, så røret næsten ser ud til 
at blive malet fra gråblå til koboltblå.
Fra svømmehallen er der lavet en lille 
glasniche på størrelse med to døre. 
Herfra kan man se mellem svømme-
hal og klatreklubben i det gamle ud-
springsbassin.
”Det giver synlighed mellem aktiv-
iteterne,” siger Marianne og tilføjer, at 
det var et krav fra Landsbyggefonden 
for at støtte klatreklubben.
Ligesom i de øvrige vinduer skal der 
sættes persienner op, så der ikke er 
ind kig ved f.eks. kvindesvømning.
 
kommune og boligforening
Gellerupbadet er en kommunal svøm-
mehal, hvor det er Århus Kommune, 
som står for driften, men Brabrand 
Boligforening der ejer bygningen. 
Da dette års renovering sker på bag-
grund af krav fra arbejdstilsynet, er 
det Århus Kommune, som betaler for 
dagslys og lyddæmpning.
Carsten Jøhnke, der er ansat i Århus 
Kommunes Tekniske afdeling står for 
at koordinere renoveringen, og ham 

møder vi ved det lille bassin, som net-
op er blevet fuget.
”Jeg har været med til at renovere Gel-
lerupbadet tre gange,” siger Carsten.
”For to år siden fik Gellerupbadet 
den helt store omgang. Det er min-
dre denne gang. Hvor de sidst var 
omkring 25 håndværkere i sving, har 
der kun været cirka 15 denne gang,” 
fortæller han.

Mød blæksprutten
Sidste del af rundvisningen går gen-
nem omklædningsrummene. Her er 
der ikke sket de store ændringer, men 
der er en ny radiator og nyt gulv flere 
steder. Der er opsat flere forhæng i 
kvindernes omklædningsrum, som 

på den måde har tre individuel-
le brusenicher foruden de øvrige 
brusere.
På en bænk ligger en kasse med 
plakater med Gellerupbadets nye 
maskot, en blå blæksprutte. 
I forbindelse med genåbningen har 
Marianne været med til at uddele 300 
fribilletter og hænge plakater op i for-
retninger mv. i City Vest, Åbyhøj, Ba-
zar Vest.
”Vi glæder os meget til åbningen. Og 
til at komme til at svømme igen,” lys-
er det forventningsfuld fra den glade 
livredder.

Carsten Jøhnke, Marianne Kennild og Christina Perry mødte Skræppebladets udsendte 
under sommerens renovering af Gellerupbadet.

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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tekst af Ulrik Ricco Hansen. 
foto af Bo Sigismund

badets venner og senIorsvøMMere er glade for oMbygnIngen

gellerupbadet genÅbnet efter renoverIng

En kø af forventningsfulde børn og 
seniorer i den bagende formiddagssol 
var et sikkert tegn på, at Gellerup-
badet endelig havde vand i alle ba-
ssinerne og kunne lukke dørene op til 
genåbningsdagen den 2. august.

gratis adgang
Det nyrenoverede billetsalg rullede 
glaslågerne til side kl. 10 og begyndte 
at lukke badegæster ind. 
I dagens anledning var der gratis 
adgang, og alle, der har fået en fribil-
let, kan bruge den senere på året. Fire 
livreddere var mødt op i nye, røde 
trøjer påtrykt Gellerupbadets nye 
maskot, en glad, blå blæksprutte.

gaver til badet
”Åh, det har været kaos til det sidste, 
og vi er ikke helt færdige endnu,” 
lyder det med et glimt i øjet fra livred-
der Marianne Kennild. 
Men hun får hurtigt travlt med 
at byde velkommen og sam-
men de andre livreddere tage 
imod gaver fra Gellerupbadets 
Venner som forærer svømme-
hallen et stort billede med livs-
bekræftende citater. 
Seniorsvømmerne kommer 
slæbende med den ene store 
plante efter den anden, så der 
pludseligt er både muntert og 
frodigt grønt i de nyrenoverede 
lokaler.

Ingen hovedpine
Helle Hansen fra Gellerupba-
dets Venner er tilfreds med re-
sultatet af ombygningen og er 
især spændt på, hvor godt lyd-
dæmpningen virker, når bass-
inerne fyldes op med børn.
”Nu kan man tale sammen fra 
den ene ende af hallen til den 
anden. Førhen rungede det, 
som om man råbte i en tom 
opgang, så det kunne virkelig 
give hovedpine,” siger hun.

traktor og babysvømning
Ude i hallen er de første børn hoppet i 
det varme vand og har kastet sig over 
det nye badedyr - en rød plastictrak-
tor. Der flyver badebolde gennem 
luften, og en far er som den første i 
vandet med sin baby. Snart følger 
flere nybagte forældre efter, og nogle 
ihærdige seniorer svømmer målrettet 
frem og tilbage i det store bassin.

seniorsnak
I mødelokalet er langbordet fyldt op 
med seniorer, der ser ud til at have 
savnet at mødes. Snakken går lystigt, 
og det virker som det er langt det 
vigtigste – i hvert fald til at begynde 
med.
Kitty de Pauli er formand for Gel-
lerupbadets Venner og med i bes-
tyrelsen for Aarhus Seniormotions-
svømmeklub. 

Hun fortæller hjerteligt om sen-
iorsvømmerne, som mødes flere 
steder i byen for at svømme 
– ikke mindst i Gellerupbadet 
mandag og onsdag formiddag.

sociale svømmere
”Vi har både vandgymnastik 
med bøj og stræk, aquajogging 
og motions svømning,” fortæller 
hun.
Det er især det sociale sam-
vær, som får cirka 40 sen-
iorer til at møde op med ba-
detøj i tasken mandag kl. 8  
eller onsdag kl. 7.30.
Kitty vil gerne fortælle om de 
mange andre aktiviteter som 
seniorsvømmerne mødes om. 
Der er bl.a. banko spil, udflugter 
og en stor julefrokost på pro-
grammet.
”Mange enlige har her fundet et 
socialt netværk,” siger hun og 
tilføjer, at det jo både er sjovt og 
sundt at svømme.”Er der nye 
interesserede, så skal de bare 
møde op,” siger Kitty. ”Man 
ikke behøver at tilmelde sig 
først.”
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ordInære afdelIngsMøder I efterÅret 2008

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

foreløbIg dagsorden for de afdelInger, der kun Har budget tIl godkendelse pÅ 
dagsordenen oM efterÅret: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2009 til godkendelse
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling V, Toveshøj:   tirsdag, den 9. september kl. 19.00  i Tousgårdsladen
Afdeling VI, Holmstrup:  tirsdag, den 9. september kl. 19.00  i afdelingens selskabslokale

foreløbIg dagsorden for de afdelInger, der ogsÅ Har valg tIl afdelIngsbestyrelsen 
M.fl. oM efterÅret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2009 til godkendelse og årsregnskab for 2007 til forelæggelse
4. Evt. forslag 
5. Valg:
 a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
 b. Repræsentant til FAS (i afdelinger med lige numre)
 c. Medlem + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med lige numre)
 d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling I, Hans Brogesparken:  mandag, den 15. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling II, Søvangen:   tirsdag, den 2. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling III, Skovgårdsparken:  onsdag, den 3. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling IV, Gellerupparken:  mandag, den 25. august kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler 
Afdeling VII, Hasselhøj/afdeling XV, Hasselengen: (årsregnskab 2007 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
     torsdag, den 11. september kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus
Afdeling VIII, Drejergården:  torsdag den 4. september kl. 17.00  i afdelingens selskabslokale
Afdeling X, Rødlundparken:  onsdag, den 10. september kl. 19.00  på Lokalcenter Næshøj
Afdeling XI, Odinsgården:  mandag, den 1. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling XII, Thorsbjerg:  onsdag, den 3. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling XIV, Borum:   mandag, den 8. september kl. 19.00  i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVI, Voldbækhave:  mandag, den 8. september kl. 16.00  i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVII, Højriisparken:  mandag, den 1. september kl. 19.00  i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling XVIII, Lyngby:   mandag, den 8. september kl. 17.00 i afdelingens fællesrum
Afdeling XIX, Bronzealdervænget torsdag, den 4. september kl. 19.00  i afdelingen
Afdeling XXI, Hasselager:  mandag, den 8. september kl. 19.00  i fælleshuset Skovhøj 225
Afdeling XXII, Sonnesgården (årsregnskab 2007 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
     torsdag, den 11. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIII, Skovhøj:  tirsdag, den 9. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIV, Skovhøj:   tirsdag, den 2. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Ikke bolighavende medlemmer:  onsdag, den 10. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler

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

Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelserne
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af Ulrik Ricco Hansen. 
Citater og illustrationer fra Tækkergroup/ isbjerget.dk

bolIgforenIngen er Med I enestÅende byggerI Helt nede ved vandet

vI bygger et IsbJerg pÅ Havnen

Brabrand Boligforenings nye, store 
prestigeprojekt er arkitektur i verdens-
klasse med fantastisk udsigt. Byg-
geriet Isbjerget vil ikke ligne noget, vi 
kender fra det århusianske område, 
og det er da også nogle af klassens 
tunge drenge, som er med i projekter, 
hvor 2/3 af lejlighederne bliver ejerlej-
ligheder og 1/3 bliver boliger som ejes 
og udlejes af boligforeningen.

ny og levende bydel
I disse år bliver Århus havn omdannet 
til en ny del af Århus midtby. Adskil-
lige specielle byggerier vil skyde op 
og skabe en arkitektonisk oplevelse. 
Et andet kendt og markant byggeri 
bliver det 142 meter høje ”Light-
House”, som bygges af Boligforening-
en Ringgaarden og Boligforeningen 
AAB.
Den nye bydel kommer til at bestå af 
både butikker, erhverv og boliger med 
forskellige ejerformer. Mange af byg-
gerierne forventes ligesom Isbjerg et 
at være færdige i løbet af 2010.
 
alt går skævt
Isbjergets arkitekter lægger en dyd 
i at alt er skævt. Jo mere trekantet jo 
bedre.
Inspirationen til Isbjerget opstod først 
og fremmest på baggrund af bebyg-
gelsens gode placering. Arkitekternes 

første tanke var at bryde bygningen 
op for at optimere havudsigten fra 
flest mulige boliger. Derfor blev byg-
ningen skåret op på kryds og tværs.

Mere skæv – bedre udsigt
For at prioritere udsigten og lyset 
udviklede arkitekterne skæve tag-
faconer, der skaber udsigt i flere ret-
ninger. Tagene hæver og sænker sig i 

toppe og dale og forskyder sig visuelt 
for hinanden – nøjagtig som isbjerge 
gør det i virkeligheden. Sådan vil det 
i hvert fald se ud, hvis man kommer 
sejlende forbi ude i havnen.

partnerne
Den århusianske byggematador 
med den kulturvenlige profil, Jør-
gen Tækker, har sammen med direk-
tør Torben Overgaard og den øvrige 
ledelse i Brabrand Boligforening stået 
for at koordinere og planlægge pro-
jektet. 
I kamp med andre projekter blev 
det udpeget af Århus Kommune til 
at være med i den nye bydel på den 
gamle containerhavn – også kaldet De 
Bynære Havnearealer
Isbjerget er tegnet af fire trendsæt-
tende arkitektfirmaer; to danske (CE-
BRA, JDS Architect) et fra Holland 
(SeARCH) og et fra Frankrig (Louis 
Paillard). 

store og små lejligheder
Der bliver cirka 190 lejligheder i for-
skellige størrelser fra 35 til over 140 
m2, heraf otte penthouselejligheder. 
De mindste ejerlejlighederne kan 
købes for under to millioner kroner, 
og allerede nu er mange skrevet op 
for at købe en lejlighed.
Læs mere og se en lille film, der visu-
aliserer det nye projekt på 
http://isbjerget.com
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af Naboskaberne

velkoMMen tIl det kreatIve værksted I yggdrasIl!

Nu åbner vi for en ny sæson i det 
Kreative Værksted hos Naboskaberne 
i Yggdrasil, Dortesvej 35 A (Det Gule 
Hus).

I det Kreative Værksted kan du bruge 
vores symaskiner og få hjælp til at 
reparere tøj og andre tekstiler. Du kan 
gå også på jagt i vores stofbunker og 
få en god idé til en taske, et tørklæde 
eller et tøjdyr.
Du kan komme forbi med dit eget 
håndarbejde, eller du kan bruge værk-
stedets garn og pinde til at komme i 
gang med at hækle eller strikke.
Du kan tegne og male små billeder, el-
ler lave kort og æsker. Og du kan kom-
me med dine egne idéer, så prøver vi 
det af i fællesskab.

Det Kreative Værksted er åbent for 
alle piger over 8 år og voksne kvinder 
i alle aldre. Du behøver  ikke at have 
en masse erfaring – det skal frem for 
alt være hyggeligt og sjovt.

I løbet af efteråret og vinteren laver 
vi forskellige temadage. Vi vil blandt 
andet arbejde med filtning og lave 
tørklæder til de kolde måneder, og vi 
vil lave særlige aktiviteter for kvinder 
med babyer. Vi fortæller mere i næste 
nummer af Skræppebladet – hold 
også øje med opslag i Yggdrasil og på 
opgangenes opslagstavler.

Det Kreative Værksted har fået en ny 
medarbejder, Hanne Miriam Larsen. 
Hanne tager meget gerne imod nye 

idéer til aktiviteter, og glæder sig til 
at byde velkommen til hygge og krea-
tive udfoldelser.

Værkstedets åbningstider i september 
er tirsdag klokken 11-15,
onsdag klokken 10-14 og 
torsdag klokken 14-17.

Eventuel kontakt til: Hanne Miriam 
Larsen 86251016 i værkstedets åbn-
ingstider.

tIlbud tIl alle kvInder og pIger over 8 År

Fotokonkurrence:
Hist og pist i dette og kommende numre, vil du 
se lidt eksempler på nogle af de billeder, som er 
blevet sendt til os.
Du kan læse mere om fotokonkurrencen i de sid-
ste par numre af bladet og på vores hjemmeside.
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tekst og foto af Bo Sigismund

flere Interessante eMne kunne være blevet drøftet Mere

repræsentantskabsMøde

Et repræsentantskabsmøde kunne 
egentlig indbyde til en anmeldelse, 
som om det var en forestilling; 
sandsynligvis er der også nogen af 
deltagerne, der oplever det sådan – 
men det ville ikke være fair over for 
det seriøse beboerdemokrati, for det er 
faktisk store og væsentlige spørgsmål, 
der kunne og burde debatteres. For at 
stille de rigtige spørgsmål og opnå de 
udtømmende svar er det imidlertid 
nødvendigt at sidde inde med en ret 
stor forhåndsviden. Denne konstater-
ing er ingenlunde ny, men der ser ud 

til at kunne spores en langsomt sti-
gende interesse. I mellemtiden holder 
de rutinerede med mange års erfaring 
svinghjulene kørende.
En fornyelse denne gang var et nyt 
ansigt som dirigent, nemlig Knud 
Holt fra afdeling 22 Sonnesgården. 
En anden er den omfattende skriftlig 
beretning, der bør læses ude i afdelin-
gerne – og også gerne burde omtales 
eller resumeres på foreningens web-
site. Og så var der jo selvfølgelig en 
helt frisk nyhed, nemlig om fore-
ningens deltagelse i nybyggeriet på 
havnen, hvor boligforeningen bliver 

partner i projekt Isbjerg på pier 4 med 
160 boliger..
Formand Jesper Pedersen supplerede 
med en grundig mundtlig beretning, 
der gjorde det tydeligt, at foren-
ingsbestyrelsen har haft et travlt år 
med store som små sager, herunder 
nævntes bl.a. at Søvangens renover-
ing af badeværelser er blevet et bedre 
projekt at Skovgårdsparkens faca-
deprojekt nu endelig er godkendt af 
kommunen at det ikke er lykkedes at 
få besat posten som driftschef
at Helhedsplanen for afdeling 4 og 5 

er godkendt at foreningsbestyrelsen 
blev meget inspireret af at se laven-
ergihuse (omtalt i den skriftlige beret-
ning) at afdeling 6’s varmemålersag 
nu også ser ud til at kunne afsluttes
at foreningen står fast på, at alle en-
treprisekontrakter skal overholde 
danske overenskomster og danske ar-
bejdsmiljøregler.

60- års jubilæet blev markeret, og få 
dage efter døde foreningens pioner 
Olaf Sørensen 90 år gammel. Han blev 
mindet af forsamlingen.

Der var debatindlæg om flere punkter 
og både ros og kritik. Edwin Juhl kri-
tiserede i et længere indlæg, at afdelin-
gerne bliver forsømt, når der hersker 
ressourcemangel i administrationen. 
Hans Esmann Eriksen fandt, at foren-
ingsbestyrelsen også havde forsømt 
nogle diskussioner og fandt, at det var 
uheldigt, at sager først benægtes og 
derefter forhales, hvilket er det, som 
Edwin følte var frustrerende. Denne 
diskussion, mente formanden var up-
assende. Som Skræppens udsendte 
ville jeg ellers mene, at den ville være 
interessant !
Helle Hansen, selv medlem af udval-
get, spurgte, hvad der var blevet af 
udvalget om Skræppebladets frem-
tid, som ikke har holdt noget møde 
siden januar. Niels Jensen, Keld Al-
brechtsen, Michael Hertel og Herman 
Nielsen fulgte op i kritik og debat, og 
beretningen blev godkendt – 6 und-
lod at stemme.

Valgene bragte et nyt ansigt ind i be-
styrelsen, nemlig Troels Bo Hansen, 
som også er valgt til Skræppebladets 
redaktion. Troels holdt en grundig 
præsentation og har en betydelig or-
ganisationserfaring med sig fra stu-
denterfagligt arbejde. Også Lene Olm, 
afdeling  11, stillede op og præsen-
terede sig som opmærksom på afde-
lingernes praktiske funktion. Hun 
opnåede ikke valg til foreningsbesty-
relsen, men valgtes til ny 1. suppleant 
og inddrages derigennem i arbejdet. 
2. suppleant blev Jesper Fræer.
Efter 10 år i foreningsbestyrelsen blev 
Morten Fich ikke genvalgt. Han blev 
behørigt takket for indsatsen.

Klokken var over 23, da mødet var til 
ende, men trods et ønske om taletids-
begrænsning er det tydeligt, at dis-
kussionerne fortsætter. Også dem, 
der burde kunne afklares på enkel vis. 
Så kan man selvfølgelig også drøfte, 
hvem der har skylden for det ?

Som repræsentant for afdeling IV er der rigeligt at følge med til
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Af Sebastian Adorján Dyhr

”bydelsMor I ÅrHus” er et forløb for nydanske Mødre, der Har Mod og lyst 
tIl at ændre de daglIge rutIner for at gIve deres faMIlIe en bedre freMtId

bydelsMødre HJælper nydanske
Mødre tIl bedre IntegratIon

Kvinden er nøglen til bedre integra-
tion. Erfaringer viser, at når en mor 
er aktiv i samfundet, klarer børene sig 
bedre. Projektet ”Bydelsmor i Århus” 
bidrager derfor til at støtte nydanske 
mødre i at opdage og anvende deres 
ressourcer til at blive rollemodeller 
i lokalsamfundet og give deres børn 
mulighed for en bedre fremtid i Dan-
mark.

6 måneders uddannelse
Inden der kan skrives ”bydelsmor” 
på visitkortet, bliver mødrene under-
vist i forskellige temaer på baggrund 
af en læreplan, de selv sammensætter. 
Undervisningen finder sted 2 gange 
om ugen, i alt 10 timer pr. uge. Mulige 
emner kunne f.eks. være sundhed, 
kost og prævention, børneopdragelse 
eller samarbejde mellem hjem og 
skole. Det vigtigste er, at læreplanen 
består af temaer, som er sammensat 
efter, hvad mødrene selv synes er 
vigtigt for at styrke dem selv, deres 
familie og indvandrerkvinder ge-
nerelt.

3 måneders besøg hos 
nydanske mødre
Efter uddannelsen skal bydels-
mødrene besøge andre mødre i loka-
lområdet og tale om alt, som rører 
sig i hverdagen. Besøgene sker efter 
ønske fra mødrene i deres hjem, og 
er baseret på en ligeværdig dialog -  
enten på dansk eller på det relevante 
modersmål. Et besøg fra en bydelsmor 
er en erfaringsudveksling, der hjælp-
er mødrene til at tage mere ansvar og 
understøtte deres børns udvikling.

en bedre fremtid i danmark
Gennem styrkelse af mødrene,  
styrkes integrationen for hele fami-
lien. Mødrene vil kunne støtte deres 
børn til en bedre integration i skolen, 
børnehaven og daginstitutionen. Med 
tiden styrkes også de unges muligh-
eder for uddannelse og arbejde.

Resultatet er en bedre fremtid i Dan-
mark for hele familien.

deltagere:
Til forlabet søges mødre af uden-
landsk baggrund. De skal være ledige 
og kunne tale dagligdagsdansk.

Erfaring med skoler, børnehaver og 
daginstitutioner i Århus er en fordel.

Deltagerne på forløbet regnes i peri-
oden for aktiveret. Samtidigt med 
forløbet skal de være 15 timer på 
Arbejdsmarkedscenter Midt eller 
Sprogskolen. Forløbet skrives derfor i 
deres jobplan.

Det er gratis at deltage.
Projektet er finansieret af Ministeriet 
for Flygtninge; lndvandrere og Inte-
gration.

kontakt
Vil du vide mere om ”Bydelsmor i 
Århus” kan du kontakte:
Projektleder - Nimet Topcu 1
nimet-tovcu @ drc .dk
Tlf: 28 44 34 35

Fotokonkurrence:
Hist og pist i dette og kommende numre, vil du 
se lidt eksempler på nogle af de billeder, som er 
blevet sendt til os.
Du kan læse mere om fotokonkurrencen i de sid-
ste par numre af bladet og på vores hjemmeside.

Praktiske oplysninger
Første hold løber fra den 1. september 
2008 til 29. maj 2009.
Dansk Flygtningehjælp
Vesterport 3, 5. sal
8000 Århus C
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gellerupoMrÅdet MIster postHus 
nærMeste postbutIk blIver 1,5 kIloMeter væk I det nye reMa 1000 I gl. brabrand

af Sebastian Adorján Dyhr

Om kort tid skal alle beboere i Gel-
lerupområdet til at tage bilen, bussen 
eller cyklen eller vælge at gå 1,5 kil-
ometer, hvis de skal sende store breve 
og pakker, sende anbefalede breve el-
ler måske hente pakker, som man har 
fået anvist af postbuddet.
Det sker, når posthuset i City Vest 
i løbet af nogle få måneder lukker. I 
stedet åbner der en mindre postbutik 
i det nye Rema 1000 på Stenbæksvej i 
G. Brabrand 1,5 kilometer væk. Det er 
en beslutning, Post Danmark har truf-
fet hen over sommeren.
Endnu mangler kun den endelig un-
derskrift. Men ifølge Post Danmark er 
det kun en formalitet.
Post Danmark er i dag over hele Dan-
mark i fuld gang med at nedlægge 
posthuse på grund af rationaliser-
inger. Årsagen skal findes internettet 
og danskernes ændrede kommunika-
tionsvaner, som betyder, at mange 
posthuse i dag kører med underskud. 
Som erstatning for posthusene åbnes 
der i stedet mindre postbutikker, typ-
isk på 30-40 m2, som i begrænsede 
tidsrum kan betjene kunder og tage 
imod breve og pakker og ordne an-
dre postforretninger. Og det er også i 
postbutikkerne, at borgerne vil kunne 
hente de pakker, som ikke er mulige 
at aflevere på hjemadressen.

Ingen fingre i jorden
”Beslutningen er taget uden at forhøre 
sig hos lokalområdet, endsige orien-

tere os om de igangværende planer, 
” fortæller en frustreret formand 
for Gellerup Fællesråd og Gellerup-
parkens afdelingsbestyrelse, Helle 
Hansen. 
Sammen med en repræsentant for 
Brabrand Fællesråd holdt hun i for-
rige uge møde med Post Danmark for 
at høre nærmere om rygterne.
”Vi hørte om planerne umiddelbart 
inden sommerferien, men vi er på in-
tet tidspunkt officielt blevet orienteret 
om, at der var planer om at lukke post-
huset i City Vest. Og nu viser det sig, 
at Post Danmark hen over hovedet på 
en hel bydel i løbet af sommeren har 
besluttet, at vi end ikke skal have en 
postbutik i City Vest som erstatning. 
Den placerer Post Danmark helt nede 
i Gl. Brabrand i en ny Rema 1000-bu-
tik”, siger en vred Helle Hansen.
”Vi har fået at vide, at Post Danmark 
har været rundt at kigge efter mu-
lighederne for at placere en postbutik 
i City Vest, men at de har vurderet, 
at Svalekiosken er for lille, Føtex og 
Dansk Supermarked ønsker generelt 
ikke at lægge kvadratmeter til postbu-
tikker, og Lidl mener Post Danmark 
ikke er egnet til at huse en postbutik,” 
opremser Helle Hansen.
”Vi har holdt møde med ledelsen i 
City Vest, som heller ikke er blevet 
kontaktet af Post Danmark. Og City 
Vest er meget interesseret i at beholde 
postbetjeningen i centret. Centret har 
meddelt Post Danmark, at Bog & Ide 

er meget interesseret i huse en postbu-
tik, og alternativt har City Vest tilbudt 
at lave en postbutik i forbindelse med 
Centrets Information”, oplyser Helle 
Hansen.
”Jeg synes, at det er så frækt af Post 
Danmark bare at flytte muligheden 
for at sende post så langt væk, når 
City Vest tilbyder at huse postbu-
tikken. Især når man tænker på, hvad 
det for et område Gellerupparken er. 
Og det ligger i hvert fald slet i tråd 
med planerne om at gøre Gellerup 
til en aktiv bydel – uden postbutik,” 
siger fællesråd- og afdelingsform-
anden, som har skrevet til borgmester 
Nicolai Wammen og bedt om, at han 
tager kontakt til Post Danmark for at 
prøve at få ændret beslutningen.
”Men det er op ad bakke at få det 
ændret. ”Service” er et ord, som Post 
Danmark ikke længere kender. Når 
alt kommer til alt, så drejer det sig om 
”kroner og øre”. Det fik vi klar besked 
om på mødet med Post Danmark. 
Men hvad Post Danmark får ud af at 
placere postbutikken i Rema 1000, i 
stedet for City Vest, det fatter jeg ikke. 
Det, kan jeg kun se, er til Rema 1000’s 
fortjeneste. Bestemt ikke de mere end 
10.000 borgere, der bor i Gellerupom-
rådet,” fastslår Helle Hansen.

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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Hele sommerferien har der været ak-
tiviteter for piger hos Naboskaberne 
i Yggdrasil i Gellerupparken. Ak-
tiviteterne har blandet andet været 
syning, keramik, Land Art, film og 
musik.  På billederne ses nogle af de 
mange oplevelser, pigerne har haft. 
Aktiviteterne er blevet støttet mange 
steder fra � blandt andet fra Børnekul-
turhuset, afd. 4 og afd. 5.

tekst og foto Lene Christensen, Naboskaberne.

en god og aktIv soMMer I yggdrasIl

soMMerferIeaktIvIteter for pIger Hos naboskaberne

piger der redigerer billeder

musik i det kreative værksted
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Anett Sällsäter Christiansen, der er 
beboer på Toveshøj, har skrevet en 
roman, som udkommer i slutningen 
af september. I den anledning bliver 
der holdt en reception på Gellerup 
Bibliotek torsdag den 25. september 
kl. 15-16.
Bogens titel er ”Brabrand 8220 – en 
ung piges fortælling”, og den hand-
ler om en ung tyrkisk pige, som man 
følger i et år i hendes liv i Gellerup-
parken.
Anett, der selv har svensk baggrund, 
kalder bogen en fiktionsroman.
”Det har jeg, valgt netop for at ikke 
komme ud i noget, som jeg eller andre 
ikke kan bunde i. Jeg ønsker nemlig 
ikke at skade noget arbejde, projekt 

eller andre ting i området med denne 
bog, som ikke er politisk, men mere 
et pædagogisk tiltag for at illustrere 
en anden virkelighed set med en be-
boeres øjne. Men jeg er da godt klar 
over, at den kan komme til puste til 
ilden, da emnerne ikke ligefrem er 
helt upolitiske. Og hvornår går der 
ikke politik i integrationen? Men jeg 
tager chancen alligevel, for bogen er 
skrevet direkte fra hjertet, og vi har jo 
ytringsfrihed her i Danmark,” siger 
Anett Sällsäter Christiansen.
I næste nummer af Skræppebladet vil 
der være en anmeldelse af bogen, som 
kan bestilles på mail: brabrand8220@
hotmail.com

af Sebastian Adorján Dyhr,
fotos af Niels Buchwald

pÅ HolMstrup Mark oMkrIng grIMHøJgÅrd 1-2. august

danMarks grIMMeste festIval

For 5. gang afvikledes Danmarks 
Grimmeste Festival, som er en musik-
festival for Up-Coming musik i Dan-
mark. Den er et seriøst alternativ til de 
større og dyre festivaler i Danmark. 
De optrædende artister tilbydes mu-
ligheden og oplevelsen for at spille 
for et større publikum, end hvad de 
normalt gør. Derudover fik gæsterne 
en hyggelig weekend med masser af 
god musik, mad og drikke til billige 
penge.

af Helle Hansen

bogudgIvelse Markeres Med en receptIon pÅ gellerup bIblIotek

tovesHøJkvInde sprInger ud soM forfatter
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Men sÅ gIk  det da Ikke sÅ galt

af Bo Sigismund

sÅdan kan det gÅ – et frugtbart Møde

Vi er tilbage omkring 1990, og der var 
beboermøde i afdeling IV. Almindel-
igvis kom der både beboere, ansatte 
og gæster fra de naboafdelinger, vi sa-
marbejdede med. Det skal bemærkes, 
at de 4 damer af diskretionsgrunde 
har fået andre navne i historien.
Så det var ikke spor underligt, at vores 
daværende beboerrådgiver, Jenny, 
viste sig. Hvad der derimod så under-
ligt ud, var hendes façon. Havde hun 
da ikke lige fået et barn og var vendt 
tilbage – var hun allerede så langt 
igen? Inden vi havde tænkt færdig 
stod Bitten, afdeling IV’s ene medlem 
af socialudvalget og talte med hende. 
Heller ikke så underligt. Socialud-
valget var jo kontakt mellem bebo-
errådgivningen og de 3 bestyrelser 
i afdeling III, IV og V. Afdelingerne 
havde 1, 2 og 1 repræsentant. Men se 
nu bare Bitten! Så vidt vi vidste var 
hun alenemor med 4 i forvejen – eller 
havde hun bare taget nogle kilo på?
Mystikken blev ikke mindre, da afde-
ling V’s repræsentant, Sys, trådte ind 

i lokalet. En høj, slank og frisk kvinde 
over de 40. Så vidt vi vidste, havde 
hun voksne børn. Og at dømme efter 
den holdning, den fylde og den måde 
at gå på – var det muligt? Så vi vir-
kelig rigtigt ?
Den der så mest forundret ud, var 
Aksel, afdeling IV’s andet medlem og 
udvalgets formand. Han havde yn-
det at omtale sit udvalgsarbejde med 
damerne som frugtbart, og nu så han 
ret så betænkelig ud. Nogle så skifte-
vis på ham og på damerne. Her kom 
så afdeling III’s repræsentant, Astrid, 
åbenbart i samme situation som de tre 
andre. Hun gik lige hen til deres bord 
og hilste hjerteligt. Aksel så meget 
rød ud; altså – hvad havde de kvinder 
dog gang i – nu var der to der beg-
yndte at strikke! Og så Astrid, single 
med en opvækst på landet og en for-
tid i KFUK !
Mødet begyndte, og som sædvanligt 
var der beretning fra formanden og 
udvalgene. Aksel gik på talerstolen 
og fik ilde til mode forelagt socialud-

valgets beretning. Var der nogen der 
ønskede ordet?
Jenny markerede, og så gik hun, Bit-
ten, Astrid og Sys op, og Jenny sagde 
mange tak til Aksel. På udvalgets 
vegne ville hun gerne sige tak for det 
frugtbare arbejde, og nu kunne be-
boermødet jo virkelig se at det gav 
resultater !
Derefter drejede de alle fire en gang 
rundt og gik ned i lige række. For-
samlingen morede sig stort over de 
(naturligvis) udstoppede kvinder, 
også Aksel, der godt kunne tåle en 
practical joke.

Hvad med lidt underholdning til 
møderne?

Fotokonkurrence:
Hist og pist i dette og kommende 
numre, vil du se lidt eksempler 
på nogle af de billeder, som er 
blevet sendt til os.
Du kan læse mere om fotokon-
kurrencen i de sidste par numre 
af bladet og på vores hjemmeside.
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landsbyggefonden
Spørgsmål til administrationen om særbe-
handling af afd. 1, 2, 3 og 21

Så skete det igen, afslag fra Landsbyg-
gefonden til afdeling I,
og i den forbindelse blev det i  maj-
nummerets referat af bestyrelses-
mødet endnu en gang nævnt, at Hans 
Broges Parken hører til blandt de 
gamle afdelinger, der hvert år må be-
tale et særligt bidrag til fonden. Det 
drejer sig om afdelingerne 1, 2, 3 og 
21. med tilsammen ca. 1.000 lejemål.
Hvad er det for et bidrag, vi, i de æld-
ste afdelinger betaler. I afdeling I var 
det i 2006-årsregnskabet opført med 
ca. 825.000,-  kr, hvad der svarer til en 
forhøjelse af den reelle husleje på næ-
sten 15%  

Der er faktisk tale om tre bidrag. Det 
ene beregnes som forskellen mellem 
huslejen og det lejedes værdi, det and-
et efter boligarealet, mens det tredje er 
en besynderlig størrelse, i årsregnska-
bet opført som en nettokapitaludgift, 
der udgøres af de samme afdrag og 
renter, som afdelingen betalte under 
tilbagebetalingen af byggelånet i sin 
tid. Så vidt, jeg kan se, har beløbet i 
afdeling I været uændret på 453.961,- 
kr. hvert år, siden lånet blev betalt ud 
i 1968.
Dette bidrag virker altså som en fort-
sat afvikling af det byggelån, vi ind-
friede helt tilbage i 1968.
Der er 119 lejemål i afdelingen. Fordel-
er man beløbet ligeligt på dem, bliver 
det til en udgift på 3.800,- kr. pr. år til 
hvert. Regner man videre og ser, hvad 
det bliver til efter fyrre år, når man til 
det resultat, at en lejer, der har boet i 
afdelingen siden 1968, har afleveret 
omkring 150.000.- kr. uden at få noget 
for pengene, og afdelingen som sådan 
har afleveret ca. 18 millioner kr. uden 
at få nogen egentlig modydelse igen.

Det er jo et uhyrligt regnestykke, og 
man siger til sig selv, at det kan ikke 
være rigtigt – det må der være en god 
forklaring på. Men hvad går den for-
klaring ud på?

Gennem årene er jeg gang på gang 
stødt på netop det spørgsmål mellem 
beboere indbyrdes, på afdelingsmø-

der og i Skræppe-bladet: Hvorfor skal 
vi betale et ekstra beløb oven i husle-
jen? Og svaret har hver gang været det 
samme, meget korte: Det er fordi, det 
er lovbestemt – altså, det siger loven, 
og loven er ikke til diskussion. Og så 
er der ellers ikke sket mere i den sag.

Hvad siger loven så?
En paragraf 45 i bekendtgørelse af lov 
nr. 575 af 24. juni 2005 fastsætter:
Ved udamortisering (indfrielse) af 
prioritetslån eller andre lån, der har 
været optaget til finansiering af an-
skaffelsessummen, ophører overfør-
sel til byggefonden.
Lejen nedsættes ikke, jf. dog stk. 2 
(med mindre lejen overstiger den sæd-
vanlige leje for tilsvarende lejemål) og 
likvide midler, der fremkommer i en 
afdeling som følge heraf, overføres 
kontant til dispositionsfonden.
Javel, men det giver ikke svar på 
det, der egentligt ligger i spørgsmå-
let, nemlig, hvorfor bliver en gæld, 
der for længst er bragt ud af verden 
fortsat inddrevet, hvordan kan man 
fastholde folk i en gældsforpligtelse, 
som de har gjort sig fri af, og hvorfor 
er det kun bestemte afdelinger, loven 
gælder for.
Bidraget har ikke noget at gøre med 
omkostningsbestemt husleje, relate-
ret til afdelingens drift, men opkræ-
ves alligevel som en del af huslejen, 
camoufleret som en ’nettokapitalud-
gift’. Tænk, at den slags er lovligt. 
Hvad brugte man som begrundelse 
for at få vedtaget denne lov. Formålet 
var naturligvis at finansiere fondens 
virksomhed, men hvorfor lige netop 
denne absurde fremgangsmåde for at 
skaffe penge, og hvorfor denne skæve 
byrdefordeling, der kun rammer de 
ældste boliger?

Det sidste virker helt urimeligt, for det 
er i de ældste og mest nedslidte afdel-
inger, at vedligeholdelses-udgifterne 
er størst, og mens vi må optage nye 
lån til omfattende reparationer, må vi 
se på, at størstedelen af vore betragte-
lige bidrag, som vi selv har så hårdt 
brug for, gennem fonden kanaliseres 
over i nyere, mere tidssvarende afde-
linger.

Boligforeningens journalist Mari-
anne Stenberg redegjorde i en op-
lysende og tankevækkende artikel 
i Skræppeblad ets juninummer 2004 
for samspillet mellem foreningen og 
Landsbygge-fonden, men gav ikke 
nogen forklaring på ovenstående.

Min noget ukyndige og ufuldstænd-
ige fremstilling her halter sikkert på 
flere punkter, og derfor og for at imø-
dekomme den udbredte interesse, der 
er for emnet, vil jeg bede administra-
tionen om at bringe en artikel med en 
grundig forklaring på, hvordan det 
hele hænger sammen. Hvordan det 
fungerer, hvorfor vi skal betale denne 
særskat, som det vel i virkeligheden 
er, hvad vi har betalt, og hvad vi har 
fået igen afdelingsvis, begrundelsen/ 
påskuddet for at få denne lov igen-
nem, og hvorfor den kun skal anven-
des på nogle af boligforeningens afde-
linger.

Og hvad med fremtiden. Er vi låst fast, 
og skal vi bare blive ved med at betale 
og betale, mens vore egne behov for 
reparationer og vedligeholdelse bli-
ver større og større, som tiden går? 
Fonden har ikke været gavmildt stemt 
over for i hvert fald afdeling I, og da 
den siddende regering åbenbart alli-
gevel har til hensigt, og også er godt 
i gang med, at tømme kassen, synes 
udsigterne for fremtiden at være no-
get dystre.

Vagn Jacobsen
Hans Broges Vej 25

feJlfortolknIng af kultur
At kultur blomster i Gellerup må være 
en kende medtaget da man ikke med 
et enste ord nævner tabt kultur, fx 
grøndlands nationaldag på grund af 
respekt for kultur, så farverne I skri-
ver om på s 13 ser da vist lidt sort ud; 
men det er måske multifaver. Den 10 
kr er da spildt. Fejl infomation af alle 
der modtager bladet.
Ensidet kultur sikke en mangfoldig-
hed hvor?
Der er vist lidt at arbejde med i Multi-
kulturel Foreningen

Hilsen Jens Kristensen
Jansevej 35
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cIrkus tværs I dIalog Med  
ÅrHus koMMune oM en stIl-
lIng tIl global color sound 
studIo! 
Cirkus Tværs, Gellerups internatio-
nale ungdoms Cirkus, har siden efter-
året 2006 opbygget et musik studie, 
øverum, og arbejder på at få udviklet 
en lille musikskole.
Siden den officielle åbning, i april 
2007, har studiet rummet ca.100 brug-
ere og er blevet en meget større succes 
end vi havde forventet.
 Siden åbningen af studiet har Cir-
kus Tværs sat sin egen musikmedar-
bejder til rådighed på halv tid. Dette 
efterlader dog nogle store huller i åb-
ningstider da Cirkus Tværs selv skal 
bruge medarbejderen om sommeren. 
Studiet har derfor været lukket i lange 
perioder.
 Når man arbejder i Århus-vest så ved 
man at hvis der store afbrud i akti-
viteterne så kan man nærmest starte 
forfra igen.
På denne baggrund sendte vi for et 
lille årstid siden en forespørgsel om 
støtte af sted til Louise Gade, råd-
mand for børn og unge-afdelingen.
Dette efter hun havde givet udtryk 
for i TV2, at Gellerup skulle have flere 
ressourcer på klubområdet.
Svaret lød, ”at der ikke var noget at 
komme efter”, og at vi selv måtte 
 finde på en løsning.
Selvfølgelig tog vi imod dette gode 
råd, og prøvede i samarbejde med 
områdelederen for ungdomsområdet 
alle de muligheder, vi kunne komme 
i tanke om. Dette resulterede dog kun 
i, at ungdomsskolen i forbindelsen 
med deres omstrukturering stillede 
100.000,00 kr. til rådighed, da man 
godt kunne se fordelene i projektet. 
Tilsagnet er dog bundet op på, at der 
kan skabes en varig løsning, da vores 
erfaring er, at kun varige løsninger 
virker herude.
 
Herefter henvendte vi os igen til Lou-
ise Gades afdeling med samme re-
sultat til følge, ”der var ikke noget at 
komme efter”, og at Gellerup allerede 
havde fået flere ressourcer end resten 
af byen.
En sandhed med modifikationer, da 
Gellerup siden midten af halvfem-
serne har haft en dækning på 16 % i 

modsætning til for eksempel midt-
byen som havde en dækning på 35 %, 
selvom man siden har udlignet for-
skellen, så er det stadig på baggrun-
den af den sidste store sparerunde 
hvor alle fik mindre!
 
Da vi mente at problemstillingen ikke 
bare berørte børn- og ungeområdet, 
men i højeste grad også social- og 
kultur-området, sendte vi en opfor-
dring til de andre rådmand og diverse 
politikere i byrådet om at tænke lidt 
kreativ og se lidt bort fra kassetænk-
ningen!
En disciplin man i høj grad får brug 
for, når man nu snart skal i gang med 
helhedsplanen!
Ved at dele 200.000,00 kr. på tre ma-
gistrater ville beløbet kun lyde på 
66.666,66 kr.
 
Rådmanden for socialområdet Gert 
Bjerregaard har aldrig svaret, så vi går 
ud fra, at han er på linie med sin parti-
fælle fra Venstre, Louise Gade og ”der 
er ikke noget at komme efter”.
Vi fik dog opringning af hans sekre-
tær, som spurgte, om de havde fået 
orientering om alle de breve, vi havde 
send af sted, da de havde haft proble-
mer med deres e-mail. Det vælger vi 
selvfølgelig at tro på, selvom vi har 
benyttet den samme e-mail adresse 
hele tiden. Vi kunne dog komme med 
en betryggende svar, at hele korre-
spondancen kunne læses på vores 
hjemmeside, og at han derfor ikke be-
høvede at gå glib af noget!
 
Kultur rådmanden Flemming Knud-
sen havde lige nu ikke penge i hans 
magistrat, men henviste til en pulje 
for ikke-kommunale musik skoler, 
som vi selvfølgelig har søgt, men 
som ikke bringer den varige løsning, 
som udløser ungdomsskolens penge. 
Dette har vi også meddelt kulturfor-
valtningen.
Rådmanden var dog yderst positiv 
i forhold til projektet, som også tid-
ligere er kommet til udtryk, da han 
var manden, der skaffede lokalerne til 
studiet.
 
Kulturudvalgs formand Rabir Azad-
Ahmad, som også er talsmand for det 
Radikale venstre i Århus, har svaret 

meget positiv og lovet at tage det op 
på det næste kulturudvalgsmøde.
 
Cemal Metin, byråds medlem for SF, 
har også udtrykt sig positiv, og hra lo-
vet at arbejde for sagen.
 
Kjeld Hvalsø Nedergaard, Enhedslist-
en, har skrevet, at de gerne vil lave et 
flertal for sagen, det må være fordi 
han, som os kan tælle stole i byrådet.
 
Borgmester, Nikolaj Wammen har 
sendt os et meget positiv brev, hvor 
han roser os, så vi rødmer lidt og med 
en opfordring om at forsætte at denne 
linie, og det er hermed gjort.
 
Det haster!
 
Tiden løber dog, og budgettet for 
ungdomsskolen skal lægges, så det 
kan træde i kraft den 1. januar.
Har vi ikke inden da skaffet en varig 
løsning, er chancen forpasset, og vi 
står igen på 0.
 
Derfor håber vi, at politikerne lever op 
til deres positive tilkendegivelser og 
sammen finder på en kreativ løsning, 
da man ikke bare løser Gellerups pro-
blemer med at grave en vej og stable 
nogle mursten på hinanden!
 
På baggrund af at Gellerup i mange 
år  har haft et betydeligt efterslæb på 
ungdomsområdet, og at man har tjent 
godt på strejken, burde det ikke være 
et problem at finde 3 x 66,666,66, kr. i 
de tre magistrater.
 
Al korrespondance vedrørende pro-
blemstillingen og meget mere findes 
på www.globalcolor.dk, yderlige op-
lysninger på tlf. 29 27 22 90
 
 
Med venlig hilsen
For Cirkus Tværs/Global Color 
Sound Studio
 
 

Joop Poelman
 

  



xx - afdeling

30 - skræppebladet september 2008

2 - Søvangen

tekst og foto af Birthe Wisén

søvangen 

Beboerhuset har afholdt en meget vel-
lykket sommerfest lørdag d. 9. august. 
56 glade, feststemte beboere var mødt 
op til spisning og dans. Der var god 
musik til dansen, leveret af Birgit og 
Jes fra København Ø. De spillede også 
til sidste års sommerfest. Et par af 
festdeltagerne gav et par numre som 
“bakkesangerinder”, et sjovt indslag. 
Der var ballondans, med parret Ingrid 
og Knud Jøhnke som vindere. Dansen 
fortsatte til kl. 01.00.  Vi sluttede med 
sangen “Glemmer du”. 

dans og gymnastik
Vi fortsætter i beboerhuset med 
SENIORDANS 
mandag d. 8. september kl. 19.00, pris 
pr. deltager 20.00 kr. Det er ikke KUN 
for par, vi danser alle med hinanden.

Dagen efter, d. 9. september, starter et 
gymnastikhold, kl. 12.00, i lighed med 
øvrige år, altså med hensynstagende 
øvelser.
 
 

skal vi lave revy ? 
Der afholdes møde herom onsdag d. 
17. sept. kl. 19.00, Birgittevej 1 A. Mød 
op, der er noget at lave for enhver, der 
har lyst at være med. 
 

søndagscafé og fællesspisning
Efteråret er over os, så nu starter vi 
søndagscaféen igen. Det er d. 21 .sep-
tember kl. 14.00 til 16.30. Der kan som 
sædvanligvis købes kaffe og brød.

Vi fortsætter med fællesspisningen, 
det er d. 23. september kl. 18.00. Der 
vil være tilmelding til denne, onsdag 
d. 17. september kl. 18.00-18.30 og 
ved søndagscaféen d. 21. september 
Menuen er ikke fastsat endnu, men se 
opslag i vaskeriet og i informations-
rummet, Birgittevej 1 A, men først ef-
ter d. 3.september.
 
Håber I har haft en god sommer.

beboerHuset Med de Mange aktIvIteter
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5 - Toveshøj

forbedrInger for de MagelIge og aktIve Med bænke og MÅl

nyt fra afdelIngen

af Troels Bo Knudsen

nye bænke på toveshøj
Så er der kommet nye bænke i afde-
ling 5, Toveshøj. I første omgang er 
der tale om 10 bænke, men der vil 
snart komme flere til. Bænkene er 
sorte og er lavet af genbrugsplastic, 
hvilket både betyder at de er meget 
tunge og samtidig solide.

Bænkene er fordelt i hele området, og 
passer godt ind i omgivelserne. De er 
købt for at afløse de gamle og efter-
hånden meget slidte træbænke, som 
ellers har været almindelige i områ-
det.

nye fodboldmål på boldbanen 
på toveshøj
Fodboldbanen foran Laden 
på Edwin Rahrsvej har fået 
nye mål. De gamle mål var 
gået i stykker, og da mange 
unge i området bruger fod-
boldbanen hver eneste dag, 
bestemte afdelingsbesty-
relsen sig for at det var nød-
vendigt at indkøbe nye mål. 
Dermed skulle faciliteterne 
på banen gerne være i brug-
bar stand.

Det er vigtigt, at der mulighed for 
konstruktive aktiviteter i området, og 
fodbold er en af de aktiviteter, som er 
med til at skabe liv og glæde i områ-
det. Derfor overvejer bestyrelsen også, 
om der skal investeres i f.eks. belysn-
ing, så banen kan anvendes i flere af 
døgnets timer.

et tIlbud tIl alle I afdelIngen

beboerrÅdgIvnIng I tovesHøJ

af Maryam Fereidanian 
Beboerrådgiver

Jeg er uddannet socialrådgiver og har 
været beboerrådgiver i Toveshøj siden 
januar 2007. Jeg har åben rådgivn-
ing to gange om ugen på mit kontor 
i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 
B,1.sal. Jeg kan også komme og besøge 
dig hjemme, hvis du ønsker det. Jeg 
har tavshedspligt, når beboerne henter 
hjælp hos mig. Jeg kan hjælpe med at 
opstille mulige løsninger på de prob-
lemer, beboerne kommer med. Det er 
altid beboeren selv, der bestemmer 
hjælpens omfang og vælger den løsn-
ing, der er mest rigtig for ham/hende. 
De problemer, der søges hjælp til kan 
dreje sig om:

Personlige eller familiære forhold og 
samlivsproblemer
Hjælp til at læse og skrive breve og ud-
fylde skemaer i forbindelse med arbe-
jdsløshed, flytning, ankesager, m.m.
Kontakt til offentlige myndigheder 
f.eks. din sagsbehandler, læge, dit 
barns skole eller daginstitution, m.m.
Jeg kan være bisidder, hvis du skal 
have én med til at side ved siden af dig 
og hjælp til at forstå, når du indkaldes 
til møder hos f.eks. myndigheder.
Rådgivning og hjælp omkring økono-
miske problemer, restancer mv.
De problemer jeg har nævnt er bare ek-
sempler. Der kan være masser af andre 

situationer, hvor man har brug for et 
godt råd.
Beboerrådgivningen kan også kon-
taktes for at søge om økonomisk hjælp 
til f.eks. ferieaktiviteter, børn og unges 
fritidsaktiviteter og lignende. 
Brug rådgivningen - Den er jeres

Åben rådgivning:
Tirsdag 10-12, Torsdag 15-17,
Fredag lukket
Tl f: 20185424, e-post: mafe@bbbo.dk
Hvis du vil træffe beboerrådgivning-
en uden for disse tidspunkter, kan du 
ringe mellem 10-14 eller sende mail for 
at lave en aftale 
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Tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

børne- og voksenMarked foran lokalbrugsen den 8. august

allIgevel soMMer over 
Markedsdag ved HolMstrup

6 - Holmstrup / 11 - Thorsbjerg / 12 - Odinsgård

Der var lyn, torden og skybrud om 
natten, og vejrfolkene på tv lovede 
kun endnu flere af de våde varer 
ovenfra. Heldigvis blev regn skiftet 
ud med sol og læskende sodavand.

solskin og markedsguld
Arrangørerne af det årlige marked for 
børn og voksne på Holmstrup Mark 
havde ikke de største forventninger 
om morgenen, men det blev en dejlig 
dag med grinende børn, der guffede 
popcorn i sig og slukkede tørsten i 
kold sodavand, mens solen strålede 
ned på boderne foran lokalBrugsen i 
Holmstrup.
Der var ikke så mange boder med 
spirende handelstalenter, som solgte 
legetøj, bamser og dvd’er som sidste 
år. De voksne sælgere var der også 
længere imellem, men du kunne f.eks. 
købe honning, et sofabord eller et le-
gehus. Der var over 10 boder, og nogle 
fik udsolgt, inden markedet lukkede 
kl. 17. Der var oven i købet en bod der 

(gen-)åbnede kl. 16: en pige havde 
været hjemme efter nye forsyninger 

og kunne spændt pakke en papkasses 
indhold ud på salgsbordet.

publikum svigtede ikke
Mange potentielle købere kom forbi 
og kiggede interesserede. En del er-
hvervede sig gode og billige ting med 
hjem.
”Der har nok været lige så mange be-
søgende som sidste år. Bl.a. har fritids-
hjemmet været forbi,” fortalte Lars Eg 
fra lokalBrugsens butiksråd. 
Især var mange børn var mødt op – 
enten fordi de kendte nogle af dem, 
der solgte legetøj mv. eller også bare 
fordi det var spændende. Et par dren-
ge fik overtalt damen, der solgte hon-
ning til at spille terningspil, mange 
ville gerne afprøve eller demonstrere 
legetøj – og så er der jo altid rart med 
et sted, hvor man kan få et kræmmer-
hus gratis popcorn og møde andre fra 
området. 

Hvad koster bolden?

Gratis popcorn til alle handlende og besøgende børn
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6 - Holmstrup / 11 - Thorsbjerg / 12 - Odinsgård

læs Mere I næste nuMMer og pÅ HJeMMesIden

Tekst og arkivfoto fra sidste års sommerfest af Ulrik Ricco Hansen 

soMMerfest I HolMstrup

Den årlige sommerfest i Holmstrup 
var planlagt til afholdelse den 23. 
august. Tidspunktet er desværre så 
langt efter deadline, at vi ikke kan nå 
at omtale det i dette nr. af Skræppe-
bladet.

Hvis alt gik som planlagt, kan du i 
næste nummer læse om sommer fest-
en, hvor der var stor, fælles morgen-
mad, fodboldturnering, hoppeborg, 
popcorn, slush-ice, Tinni’s delle/bøf-
bod, vandkamp mod Århus Brand-
væsen, line-dance, bugtaler Signe 
og Frække Rikke, Pensionistklub-
bens kaffebord, modeshow, stor fæl-
lesspisning, underholdning og live 
musik ved Erik Paaske Jam og Den 
Triste Trio.
Hold øje med hjemmesiden – her 
bringer vi artiklerne fra sommerfesten 
allerede i starten af september.

6 - Holmstrup

se mere
Det er gratis for børn og voksne fra 
Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård 
at få en salgsbod på den årlige mar-
kedsdag, og man skal tilmelde sig i 
lokalBrugsen.
Se et videoklip fra dagen på Skræp-
pebladets blog.

Skal jeg købe en billig dvd-film med hjem?

Honningsælger blev overtalt til at spille med drengene

Masser af oplevelser og aktivitet i Holmstrup 
ved den årlige sommerfest  (arkivfoto fra 2007)
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12 - Thorsbjerg

af Ulrik Ricco Hansen

blIv Mere sMIdIg og fInd balancen Med QIgong, aerobIc og afspændIng

kroppen I bevægelse

Du er velkommen på et hold for alle, 
uanset alder, drøjde og højde. I en hy-
ggelig atmosfære og i et tempo med 
plads og hensyn til forskelligheder.

Trænger du til at arbejde med din sty-
rke, smidighed og forbedre balancen 
mellem kropsdelene som helhed på 
en effektiv og inspirerende måde? 
Måske bruger du din krop ensidigt 
i dit daglige liv, overbelaster dele af 
kroppen og bruger andre kropsdele 
mindre?

Her får du muligheden for at ud-
vide dine bevægelsesmuligheder - og 
træne kropsbevidsthed til brug i dag-
lighagen.

Vi starter med en grundig opvarmn-
ing inspireret af Qigong, derefter 
sættes pulsen op med aerobic soft/
slow efterfulgt af liggende styrke/
smidighedsøvelser. Som afslutning 
stræk og en liggende afspænding.

Musik og redskaber vil 
indgå i undervisningen.
Medbring hoppe-sko og 
et tæppe.

Instruktør: 
Ida Hallas, 
afspændingspædagog
Sted: 
Fælleshuset Stenhytten, 
Thorsbjerg, 
Stenaldervej 77

Tid: Onsdage kl. 19.30 - 21.00
Start: 27. august
Pris. 500,- kr.
Deltagerantal: Højst 15
Tilmelding til Rita, tlf. 30 68 33 65

4 - Gellerupparken

tekst og foto af Bo Sigismund

ny contaInergÅrde I afdelIng Iv

De fleste beboere er trætte af det meg-
et svineri, og faktisk bæres der meget 
affald ned. Med udvidelsen af con-
tainergårdene til egentlige sorterings-
pladser skulle der gerne ske endnu et 
skridt mod et rent udemiljø, og som 
det ses, er der i høj grad brug for sor-
tering !
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banko og løvfaldstur

af Lonnie / Laden

Her er det nyeste tIlbud fra tousgaardsladen, edwIn raHrsveJ 6b

HeJ alle

Hver torsdag formiddag 
fra kl. 10.00 til ?, er der 

strIkkeklub

Vi hygger os med håndarbejde, snak, 
kaffe og måske et enkelt spil kort.
Der vil være mulighed for køb af 

kaffe med 1 rundstykke for kun 20,-

Kom og vær med til at gøre torsdag 
formiddag til den hyggeligste 

formiddag på ugen. Vi starter op den 
21. august.

Husk også, at der nu er mulighed 
for motion og yoga i Laden om 

mandagen via BOF. Program kan 
hentes i Laden.

Vi glæder os til at se dig.

af Svend Erik Sørensen / Bestyrelsen

gellerup pensIonIstklub

onsdag den 17. september 
kl. 14.00
“Kæmpe Banko spil” med ekstra 
gevinster.
Der er gratis kaffe og brød   
  
onsdag den 1. oktober kl. 9,00
“Løvfaldstur”, som i år går til Gelsted 
kro som ligger på Fyn.
 
Vi har som sædvavnlig kaffe og 
rundstykker med i bussen.
Vi skal spise ca. kl.12, og efter maden 
kører vi en lille tur på ca. 1 time. Derefter 

er det tid til eftermiddagskaffen, og 
efter en forhåbentlig god dag så er 
det tid at vende næsen hjemefter. 
Forventet hjemkomst ca kl.17,00.
Desværre ser vi os nødsaget til at 
forhøje billetprisen til kr. 200,00 pr 
person.
Håber at se rigtig mange, og husk 
billetterne sælges efter princippet 
først til mølle. t
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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



HeadlIne
subHeadlIne

brødtekst

af skribent

skræppebladet september 2008 - 37

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 september 2008

Mandag  1  Spagetti med kødsovs
Tirsdag  2  Brændende kærlighed
Onsdag  3  Forloren hare
Torsdag  4  Kylling

Mandag  8  Nakkekoteletter
Tirsdag  9  Hønsekødssuppe med tarteletter
Onsdag  10  Fisk
Torsdag  11  Gl. dags oksesteg

Mandag  15  Kalkunsnitzler
Tirsdag  16  Frikadeller med løgsovs
Onsdag  17  Kødsovs med pasta og kartofler
Torsdag  18  Hjerter i flødesovs

Mandag  22  Hakkebøf med bløde løg
Tirsdag  23  Rullesteg med ærter og kartofler
Onsdag  24  Kylling
Torsdag  25  Medister med kartofter og sovs

Mandag  29  Fiskefrikadeller
Tirsdag  30  Biksemad

Ret til ændringer forbeholdes

ladens folkekøkken
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gellerup badet
dIn lokale svøMMeHal

Åbningstider:
Mandag: 06-12
Tirsdag: lukket
Onsdag: 06-12. Kvindesvømning 14-18
Torsdag 14-19
Fredag 06-12. Familiesvømning 15-17 til 
nedsat entre (voksne 10,-, børn 5,-)
Lørdag 10-15. Kvindesvømning 15-18
Søndag 10-15. Kvindesvømning 15-18

Desuden er Gellerupbadet åbent for klubber og særlige aktiviteter, bl.a. 
Seniorsvømning, AGF, Fritidsdykkere, Somalisk Forening, Danske Na-
turister og Quatre Force Diving der udbyder dykkercertifikater.

Seniorsvømning:
Mandag kl. 8-11: Vandgymnastik, aquajogging, motionssvømning, 
Tai chi samt socialt samvær
Onsdag 7.30-11: Vandgymnastik, aquajogging, motionssvømning, 
samt socialt samvær

Svømning med AGF: 
www.agf-swimteam.dk

Gellerupbadet nye hjemmesideadresse: 
www.Gellerupbadet.dk

Priser  
Voksne:    30,-
Voksne 12-turskort:  310,-
Børn⁄Pensionister   17,-
Børn⁄Pens 12-turskort  170,-
Voksne månedskort  310,-
Voksne 3-månedskort  800,-
Børn⁄pens 3-månedskort  380,-
Nøglepolet   20,-

Gellerupbadet har åbent om fredagen kl. 15.00 - 17.00 med mulighed 
for ”billig svømning”. Voksne kr. 10,- / Børn kr. 5,-
 
Børn under 4 år er gratis.
Alle børn under 15 år, skal være i følge med en voksen over 15 år

Opkald en ½ time før sluttidspunkt
Billetsalg lukker 1 time før sluttidspunkt
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Find kodeordet i børnekrydsen.

Kodeordet i juli var
»SKÆNKET«

Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

L. L. Henriksen
Gudrunsvej 50, st. mf.
8220 Brabrand

Camilla Sandberg Jensen
Edwin Rahrsvej 24, st. tv.
8220 Brabrand

Mikkel Søndergaård
Bødlundvej 66 A
8462 Harlev J

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 18. september 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

Keld Albrechtsen (næstformand)
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.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

Lars Bro Lundsberg 
Gudrunsvej 16, 3. tv, tlf, tlf. 40 52 90 61

Troels Bo Knudsen
Janesvej 29, 3. lejl. 4, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@qmail.com

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 september

Ma. 8. 19.00: Seniordans, Søvangen     side 30

Ti. 9. 12.00: Gymnastik, Søvangen     side 30

On 17. 14.00: Banke, Gellerup pensionistklub    side 35

On. 17. 19.00: Revy-møde, Søvangen     side 30

Sø. 21. 14.00: Søndagscafé, Søvangen     side 30

Ti. 23. 18.00: Fællesspisning. Søvangen    side 30

Århus Festuge - 29. august - 7. september  - se side 11

HUSK - Efterårets afdelingsmøder - se hvor og hvornår på side 19


