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lederen

af Ulrik Ricco Hansen

en stormoske I Gellerup?
nu er det op tIl dIG

Planer og meninger om en stormoské i Århus har bølget op 
og ned de seneste år. Som det fremgik af Skræppebladet i 
oktober, er der mange beboere i Gellerupparken, som gerne 
vil have en moske ved siden af Globus1.

I begyndelsen af november besluttede Århus Byråd at ændre 
i kommuneplanen, så planen giver mulighed for at et stykke 
af det grønne område mellem Gudrunsvej og Åby Ringvej 
kan bruges til byggeri af en stormoske og et islamisk kultur-
center. 

Det er Brabrand Boligforening, der ejer arealet, og derfor er 
det foreningen, dvs. beboere som dig, der skal sige ja eller 
nej til, om vi vil sælge. Beslutningen skal tages af repræsen-
tantskabet: Har du en mening, så giv den til et medlem af 
din afdelingsbestyrelse – der er ham/hende der får en stem-
meseddel.

Der er meget delte meninger om moskeens placering. Flere 
politikere og nogle i foreningsbestyrelsen synes, det er en rig-
tig dårlig idé at placere moskeen tæt ved boligerne for mas-
ser af muslimer. De mener, at det vil skade integrationen, og 
ser den hellere placeret f.eks. på havnen eller i den nye bydel 
ved Lisbjerg.

Omvendt er mange tilhænger af placeringen, som måske net-
op kan være med til at give bedre forståelse mellem musli-
mer og ikke-muslimer. Der er også en pointe i, at en afdeling 
som Gellerupparken gerne vil have en moske i Gellerup.
At der står 11 foreninger som repræsenterer bl.a. somaliere, 
tyrkere og arabere bag ønsket om moske og kulturcenter kan 
sikkert også bidrage til større samarbejde og forståelse blandt 
muslimer med forskellig baggrund.

Byggeriet af en stormoske og islamisk kulturcenter forven-
tes at koste omkring 50 millioner kroner. Foreningerne anser 
det for realistisk at rejse midlerne på relativ kort tid via for-
bindelser til bl.a. mellemøsten. Dette har fået modstandere 
til at mene at moskeen kan blive et magt-center, og at de, der 
”betaler for orkesteret, nok også vil bestemme musikken”.

Den såkaldte helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 
nævner ikke med et ord en moske. Hvis boligforeningen vil 
sælge, er det helt nødvendig at tage moskeen med i planen. 
Der skal tænkes stort mere end et sted.

Og mens der tænkes holder Skræppebladet juleferie. 
Næste blad udkommer omkring 1. februar.

Godt nytår
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tekst og foto af Troels Lærke

HVad får man for tredIVe kroner?

Varme HJerter I ladens folkekØkken

Som ny beboer i området har 
jeg ofte studeret Ladens må-
nedlige menu i Skræppebla-
det og undrende spurgt mig 
selv, hvordan man kan lave 
god mad til tredive kroner, og 
hvad det mon er for nogle folk 
der holder til i et folkekøkken? 
Derfor besluttede jeg mig for 
at invitere min kæreste og vo-
res søn på Juliennesuppe i La-
den på Edwin Rahrs Vej.

Hyggeligt, 
men tomt lokale
Udefra virker Laden mørk og 
forladt denne onsdag aften i 
november, og vi skal lede lidt, 
før vi finder indgangen. Men 
indenfor bliver vi mødt af var-
me, duften af mad og en rolig 
atmosfære i den lille spisesal. 
Her er langborde dækket ind-
bydende op med duge, lys og 
blomster, og vi kan ikke lade 
være med at føle os velkomne. 
Bortset fra vores lille familie er 
her dog kun to andre gæster i 
lokalet, og det virker umiddel-
bart misvisende at kalde det et 
folkekøkken, for hvor er alle 
folkene? Men vi når kun lige 
at sætte os og konstatere, at 
suppen er alle pengene værd, 
før lokalet liver op. I festloka-
let ved siden af afholdes der 
nemlig banko hver onsdag 
og pludselig kommer fire-fem 
spillere ind for at få fyldt maverne. 
Snakken går og det er tydeligt at høre 
på humøret, at folk kender hinanden, 
og er meget tilfredse med maden. 

Huskvinde med ildsjæl
I køkkenet står Lonnie Hedegaard. 
Hun er Ladens huskvinde, og som ud-
dannet socialrådgiver er hun den ene-
ste ansatte i huset og dermed ansvar-
lig for driften og alt fra madlavning, 
rengøring og udlejning af festlokaler. 
Det er et stor arbejde, men Lonnie vir-
ker til at være drevet af et stort socialt 

engagement og en lyst til at gøre en 
forskel i området. Hun fortæller, at 
der da også er meget hjælp at hente 
hos Ladens frivillige i det daglige ar-
bejde og vedligeholdelse. Således blev 
hele huset malet, da hun startede som 
huskvinde for næsten tre år siden. 

personlige værdier 
og traditioner
Det er tydeligt at mærke, at Lonnie 
brænder for arbejdet i Laden. Hun 
fortæller, at det er vigtigt for hende 
at sætte sit personlige præg på stedet. 
Derfor bliver der lagt vægt på hygge 

og en god atmosfære. Årets 
mange højtider og traditioner 
bliver der også gjort en dyd ud 
af at markere med for eksempel 
påske- og julearrangement er. 
Det er hjemlig hygge og Lon-
nies egen familie kommer da 
også jævnligt forbi og spiser 
med.
 
det faste klientel 
Der er cirka halvtreds faste bru-
gere af Laden fra hele området. 
Når man først har været her en 
gang kommer man igen, som en 
af brugerne siger. Størstedelen 
af gæsterne er enlige, der kom-
mer for at nyde den gode mad 
og ikke mindst selskabet. Nogle 
kommer fire dage om ugen og 
har derfor klippekort til køkke-
net ñ og det er da også svært at 
gøre det billigere og bedre selv, 
erfarer en af stamkunderne. Alle 
er dog enige om, at det kunne 
være dejligt, hvis, der kom nog-
le flere forskellige mennesker 
og henviser til, at der desværre 
ikke er særligt mange, der har 
taget imod tilbudet om at lave 
mad frivilligt. Alle er mere end 
velkomne.  

Varm oplevelse
Vi bliver til en kop kaffe og en 
lille snak om værdier, helheds-
planen, og hvordan Gellerup 
kan udvikle sig konstruktiv. Det 

har været en dejlig aften og en meget 
positiv oplevelse. Vi tager hjem med 
fyldte maver og varme hjerter. Det er 
et sted som Laden, der gør området til 
et bedre at bo i. Vi kan kun anbefale 
alle at tage op og prøve menuen. Det 
er bestemt ikke sidste gang, at jeg ta-
ger til fælles spisning i folkekøkkenet. 
Det kan være vi ses.



Skræppebladet december 2008 - 5

tekst af Benedikte Erlykke
foto af Birger Agergaard

lærInGstur for bolIGsocIale medarbeJdere

utrecHt tur-retur

I starten af september tog en århu-
siansk delegation på 26 personer til 
Utrecht i Holland for at få inspiration 
til arbejdet med udsatte boligområ-
der. Turen var arrangeret af Det Bo-
ligsociale Fællessekretariat, og deltag-
erne var boligsociale medarbejdere 
fra de århusianske boligområder, be-
boerdemokrater (fra netværket Be-
boeraktive på Tværs), projektlederne 
fra Fællessekretariatets bydækkende 
projekter samt de ansatte i Fællesse-
kretariatet. 

Forventningsfulde stod deltagerne på 
nattoget til Utrecht, og lige så forvent-
ningsfulde, om end lidt ”krøllede”, 
stod de ud af toget igen næste formid-
dag på Utrecht Banegård. En ansat 
fra Utrecht Kommune stod klar og 
bød velkommen, og herefter blev alle 
udstyret med en orange cykel - og på 
de flade veje med hæsblæsende cykel-
trafikanter i alle retninger gik turen til 
byens rådhus, hvor der var officiel 
velkomst.

Hvorfor utrecht
Måske det er på sin plads at skyde 
ind her, hvorfor turen gik til netop 
Utrecht. Det er der nemlig flere gode 
grunde til: Århus og Utrecht har 
meget til fælles - de er ca. lige store, 
begge gamle universitetsbyer - og så 
har de begge nogle udfordringer med 

en række udsatte boligområder, der 
er præget af sociale og integrations-
mæssige problemer. Ydermere er de 
to byer kædet sammen i Similar Cities 
Network, som er et by-udviklings-
samarbejde på tværs af flere EU-lan-
de, eksempelvis Malmö, Edinburgh 
og Bologna. 

fælles udfordringer - forskellige 
værktøjer
Efter velkomsten indtog vi de ud-
satte områder. Snart gik det op for os, 
at man i Holland har grebet tingene 

noget anderledes an, end vi har her 
i Danmark. I de sidste to årtier har 
hollænderne arbejdet meget med de 
fysiske forandringer af områderne 
- renoveringer, nedbrydning, nybyg-
geri osv. - og knapt så meget med 
den sociale indsats. Omvendt har vi 
i Danmark haft meget fokus på den 
sociale indsats og mindre fokus på 
det fysiske - men de planer, der nu er 
i støbeskeen for bl.a. Gellerup-Toves-
høj, består i høj grad af fysiske tiltag, 
så her kan vi helt sikkert lære noget af 
hollænderne. 

En anden afgørende forskel er libera-
liseringen af den hollandske almene 
sektor, som har bevirket, at boligsel-
skaberne i praksis fungerer som by-
udviklingsselskaber. Det vil sige, at 
de kan sælge en afdeling i ét område 

af byen og investere provenuet i et af 
de udsatte boligområder. Med den 
støtte staten og kommunerne lægger 
oveni, har de dermed nogle budgetter 
af en helt anden kaliber, end vi har her 
i Danmark. 

Debatten om salg har fyldt meget her 
til lands. I Utrecht er en del af strate-
gien netop salg. I et af områderne var 
det lykkedes at skabe en mere bland-
et beboersammensætning ved hjælp 
af salg, mens man i et andet område 
måtte stoppe for salget, fordi der op-

stod en ”ejerghetto”, som ikke magte-
de at vedligeholde hverken bolig eller 
udenomsarealer. 

Man kan lære meget om sig selv ved 
at se, hvordan andre gør, og det er jo 
en sidegevinst ved at rejse ud. De-
legationen fra Århus nåede frem til 
den konklusion, at vi her i byen har 
øje for det boligsociale; vi er gode til 
at tænke i projekter med fokus på de 
udsatte områder og deres beboere. 
Samtidig var der bred enighed om, at 
hollænd erne nok kan lære en del af 
os på det område. Udfordringen for 
både hollænderne og os er imidlertid 
den samme - nemlig at få det fysiske 
til at hænge sammen med det sociale, 
så alt går op i en højere enhed.     
På www.bydele.dk kan du læse mere om 
studieturen til Utrecht.
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tekst og foto af Hanne Miriam Larsen, Naboskaberne.

sy, strIk, fIlt – eller kom med dIne eGne Idéer

det kreatIVe Værksted for kVInder

Det Kreative Værksted hos Na-
boskaberne i Yggdrasil, Dorte-
svej 35 A er åbent for alle kvin-
der der har lyst til at sy, strikke 
eller andre kreative ting. Alle er 
velkomne, og dem, der ikke har 
erfaring, kan få hjælp og inspira-
tion i værkstedet.
De kvinder, der kommer forbi, 
har gardiner eller tøj, der skal re-
pareres, eller tager deres strikke-
tøj med for at få ny inspiration. 
Andre lærer at lave små puder, 
tasker eller pynt til hjemmet.

lav tøj og ting til din baby
I december og januar laver vi 
særlige aktiviteter for mødre på 
barsel. Du kan lære at sy, strikke 
eller filte små ting til din baby, og 

du kan reparere det gamle bør-
netøj eller give det nyt liv med 
vores stoffarver.
Du er velkommen til at kigge 
forbi og se, hvad vi laver – vi 
glæder os til at se dig!
Åbningstider i december og ja-
nuar
Værkstedets åbningstider i de-
cember og januar er tirsdag klok-
ken 14-17, onsdag klokken 10-14 
og torsdag klokken 10-14.
Sidste åbningsdag i december er 
torsdag 18. december kl. 10-14. 
Vi åbner igen onsdag 2. januar 
2009 kl. 10-14. 
Eventuel kontakt til: Hanne 
Miriam Larsen tlf. 86 25 10 16 i 
værkstedets åbningstider.

produktionsplan 2009
januar februar marts april maj juni

Møde (man) 5/1 2/2 2/3 6/4 4/5 8/6
Deadline (tor) 15/1 12/2 12/3 16/4 14/5 18/6 (24/6)
Udkommer (tor) 29/1 26/2 26/3 30/4 28/5 2/7

juli august september oktober november december
Møde (man) 6/7 3/8 7/9 4/10 2/11 7/12
Deadline (tor) 13/8 17/9 14/10 12/11
Udkommer (tor) 27/8 1/10 29/10 26/11
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af Helle Hansen

den fØrste af tre mInI-koncerter I nordGårdHallen byder på et spændende proGram

premIere på blok party lIGHt 

Lørdag den 6. december lyder start-
skuddet for vinterens række at mu-
sikkoncerter i Nordgårdhallen med et 
spændende program af lokale kunst-
nere, som næsten alle benytter de lo-
kale Global Color Sound Studio til at 
øve i. 
Det drejer sig blandt andet om Cha D, 
EHAB, Zealous, Stortskrald, Pinicp-
hobia og Frolk. 
Dørene til hallen åbnes kl. 19.00, 
og koncerten slutter senest klokken 
23.00
Cirkus direktør Joop Poelman er ho-
vedmanden bag mini-koncerterne, 
som bliver arrangeret i et samarbejde 
med cirkus, lydstudie, Kontaktstedet, 
Unge4Unge og Klubberne i Gellerup 
samt lokale foreninger og ildsjæle, 
især de yngre af dem.
Han lover, at det bliver en herlig kon-
cert med forskellige indslag blandet 
ind mellem musikarrangementerne. 
Det kan blandt andet være et lille 
ildshow af Cirkus Tværs dygtige ar-
tister.

billetter i forsalg
Nordgårdhallen har kun plads til 300 
gæster, så der kan risikere at blive rift 
om billetterne til koncerten, som sæl-
ges for 20 kroner i forsalg hos Cirkus 
Tværs og hos Klubberne i Gellerup.
”300 publikummer er lige lovlig lidt 
til vores koncert, så vi er ved at under-
søge, om vi af brandmyndighederne 
kan få lov at lukke lidt flere personer 
ind,” fortæller Joop Poelman, der glæ-
der sig til at være med til at få et nyt 
kulturelt tilbud gjort til en realitet i 
Gellerup.

Læs mere på www.blokparty.dk

Tirsdag den 2. december kl. 16.30 
hold er Samvirket i Gellerup og Toves-
høj årets sidste kvartalsmøde i Livs-
værksstederne i City Vest.
Samvirket er et mødeforum for fri-
villige og offentlige personer i Gelle-
rupområdet. De repræsenterer både 
klubber og idrætsforeninger, kultu-
relle foreninger, GLOBUS1, skoler, 
biblioteket, Folkeinformation, kirken, 
de lokale moskeer, fællesrådet, nær-
politiet, social- og beskæftigelsesfor-
valtningen, boligforeningen samt af-

delingsbestyrelserne i Gellerup og på 
Toveshøj. 
Men også helt almindelige nysger-
rige ildsjæle er meget velkomne til at 
møde frem og deltage aktiv i samar-
bejdet, der har mange spændende op-
gaver på dagsordnen.
Blandt andet en præsentation af kvar-
talets forening, som denne gang er 
fodboldklubben ACFC.
Samvirket får også en opdatering på 
den igangværende ren opgang-kam-
pagne ”Trin for Trin”, samt en orien-
tering om den nye boligsociale ind-

sats i Gellerup og Toveshøj, der både 
indeholder idéen om et Foreningernes 
Hus i Nordgårdskolen og en Fritids-
patrulje, der skal skabe masser af le-
geaktiviteterne mellem afdelingernes 
blokke for områdets mange børn.
Kl. 19.00 er der fællesspisning i Livs-
værksstederne for alle, som har lyst 
til at blive og snakke videre. Det er 
nødvendigt at tilmelde sig spisningen 
– senest mandag den 1. december kl. 
12 på helhan@aarhus.dk mobil 2920 
8978.

af Sebastian Adorján Dyhr

IldsJæle er meGet Velkomne I mØdeforum om samarbeJdet I Gellerup oG toVesHØJ

samVIrkets sIdste kVartalsmØde I 2008
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tekst og foto af Bo Sigismund

et spændende besØG I HIstorIske rammer

et besØG på tycHo braHes Ø

Selv den, der ikke ved meget om 
astronomi, kender begrebet en Tycho 
Brahes-dag. Det er tvivlsomt hvorvidt 
han virkelig selv har lavet tabellen 
over de heldige og uheldige dage (se 
tabellen på http://da.wikipedia.org/
wiki/Tycho_Brahe#Tycho_Brahes_
dage) eller han blot er blevet misbrugt 
af en ukendt astrolog, men udtryk-
ket lever. Det gør mindet om en stor 
dansk videnskabsmand også, selv om 
museet jo altså ligger i Sverige.

Tycho, eller på dansk Tyge, var af ade-
lig familie og var udset til at studere 
jura. Men han fandt ingen fremtid 
i det fag og kastede sig i stedet over 
naturvidenskaberne. I 1572 blev hans 
interesse vakt af en ”ny stjerne” – på 
latin en Stella Nova – og det førte til 
en indsats inden for astronomien, der 
var banebrydende på sin tid, og hvis 
videnskabelige resultater og nøjagtige 
observationer stod som det højest op-
nåede i næsten 300 år. Ud fra de for-
udsætninger, at kikkerten først blev 
opfundet efter hans død, og at vores 
nuværende opfattelse af Universet 
endnu ikke var verificeret, er det en 
enorm bedrift.
Men ikke nok med det, Tycho Brahe 
arbejdede desuden med fysik, kemi, 

havebrug, medicin og meteorologi. 
Man kan få mange og gode oplys-
ninger om ham på nettet, så de skal 
ikke gentages, men det er endnu mere 
spændende at besøge Ven, hvor han 
levede og arbejdede fra 1576 til 1597. 
Da blev han uvenner med den nye 
konge, den magtglade (da 19 år gam-
le) Christian IV. Tycho og hans familie 
måtte drage i eksil i Prag, hvor han 
døde i 1601.

Ven var dengang dansk, men fulgte 
med Skåne under Sverige i 1658 ef-
ter de tabte krige. Ven er et højt pla-
teau med klinter, ikke en lav ø som 
Saltholm, og der er 2 havne. I dag 
er det en turistø; der bor ca. 360 fa-
ste indbyggere, og der er stadig lidt 
landbrug og gartneri. I 1973 besøgte 
jeg øen - dengang kunne man sejle 
fra Danmark. Og nu blev det så igen 
Tycho Brahes dag. Siden dengang er 
der kommet asfalt på vejene (jo, der 
er mere end en), og ikke mindst er der 
siden 2000 opstået et særdeles flot og 
interessant museum midt på øen. Ura-
nienborg er for længst gået til grunde, 
men er markeret med et haveanlæg. 
Stjerneborg er udgravet og restaureret 
og er nu ramme om et kort, men ind-

holdsrigt multimedieshow. Men ikke 
mindst er den nedlagte kirke, som er 
nabo, blevet til museum.
Ven eller Hve(e)n – svenskerne bruger 
begge former – er let tilgængelig med 
færge fra Landskrona. Sejladsen tager 
30 minutter. Man kan få bilen med, 
men en cykel er helt tilstrækkeligt, og 
har man den ikke, kan man leje cykler, 
endda tandems, på øen. Turen er dyr 
nok endda, for køreafstanden fra Kø-
benhavn er 90 km hver vej og så er der 
bropengene. Der er også mulighed for 
at sejle fra København om sommeren, 
men turen er lang, og der er ikke så 
mange afgange.
Der er afmærkede cykelruter, og man 
finder uden videre museet. Det ligger 
som sagt i en kirke, men ikke øens 
gamle kirke, som efter at være gået i 
forfald blev opgivet i 1899, men dog 
genistandsat 1939. Derimod var der 
efterhånden ikke brug for to kirker, 
hvorfor man nedlagde den nyere kir-
ke fra 1899 og gjorde den til rammen 
om et museum for Tycho Brahe, hans 
liv, naturvidenskaben og desuden for 
hans lærde, men langt mindre kendte 
søster Sophie Brahe. Museet er let til-
gængeligt, og også familier med børn 
kan have en spændende og udbytte-
rig oplevelse. Udenfor ser man de me-
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dicinske haver, en værkstedshave for 
børnene, en planetsti og lige overfor 
ligger Stjerneborg.
Stjerneborg blev bygget under jor-

den for at undgå vibrationer, og et 
observatorium er uopvarmet, så det 
har været en kold tjans. Multimedie-
showet tager en med til en observa-
tionsaften ved instrumenterne, hvor 

Tycho og flere assistenter samtidig 
aflæste og noterede, omhyggelige til 
det yderste. Samtidig giver foredraget 
et indtryk af de tanker og idéer, som 

da var de fremherskende, og Tychos 
egne betragtninger over verden.
Det er svært ikke at blive betaget af 
verdensrummet, og ens forståelse bli-
ver bedre når man får at mærke, hvad 

nutidens avancerede videnskaber 
bygger på. Måske er der ikke mange 
af læserne, der tager turen, men læs 
selv videre og prøv så at besøge vores 
eget observatorium her i Århus. Der 
er ofte mulighed for at få det at se.

tIl Vores naboer, tIl små oG store Venner, tIdlIGere kolleGaer, 
bØrneHaVe, VuGGestue oG drIftspersonalet I Gellerup

farVel oG tak 

Farvel og tak for tre dejlige, spænd-
ende og udfordrende år i Gellerup. 
Nu skal vi videre, - vi flytter på land-
et. Vi skal bo i et bofællesskab sam-
men med ca. 60 andre, både børn og 
voksne. Der er heste, grise og geder, 
skov, legepladser, værksteder og 
meg et  andet. Det glæder vi os rigtig 
meg et til, men vi vil også komme til at 
savne Gellerup og især alle de dejlige 
børn vi har lært at kende.

Glædelig Jul og rigtig godt Nytår 
Keep up the good spirit!!!!

Kærlig hilsen
Angus, Luna, Sita og Rikke
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tekst af Hans Esmann Eriksen
foto af Henning Reinholt Larsen

rapport fra store HaVedaG

mens HåndVærkerne GØr det GroVe 
- GØr beboerne det sJoVe

Da Sonnesgården for 5 år siden blev 
indviet, var gårdområdet stort set 
tomt. Der var anlagt parkeringsplad-
ser, plantet træer og bøgehække som 
en del af byggeprojektet. Rammerne 
var anlagt, men indholdet afventede 
de nye beboeres initiativ og virkelyst.

planlægning af haven
Som en del af organiseringen af det 
frivillige arbejde i afdelingen blev 
der nedsat et grønt udvalg. Udvalg et 
skulle komme med forslag til, hvor-
ledes de grønne arealer skulle indret-
tes og beplantes. Det nye beboerde-
mokrati kom på sin første praktiske 
prøve. Der var mange debatter og 
forslag, men til sidst blev der skabt 
enighed om en plan, som vi har brugt 
de sidste 5 år på at udfylde.

De fleste elementer af planen blev ud-
ført af beboerne selv, mens de større 
opgaver blev udført af håndværkere. 
De største opgaver, vi selv udførte, 
var Humlehaven, petanquebanen, 
fælles krydderurtebed og det store 

centrale bed med et lille springvand, 
der løber ud i Lunds bæk. 

store havedag 
– Vi gør det sjove
To gange om året afholdes store have-
dag, hvor området luges grundigt, og 
mindre forbedringsopgaver gennem-

føres. Herudover har enkelte med-
lemmer af det grønne udvalg påtaget 
sig små faste opgaver for at holde 
området pænt og ryddeligt; så som at: 
tømme askebægre, vande haven, luge 
det store bed eller krydderurtebedet 
med mere. Effekten er, at haven altid 
er pæn, men også at afdelingen årligt 
sparer væsentlige beløb, der kan an-
vendes på andre områder.

Håndværkerne 
- de gør det grove
Afdelingen har løbende gennemført 
mindre forbedringsopgaver, hvor der 
anvendes håndværkere. I år er der an-
lagt en cykleparkering og en lille as-
faltvej er anlagt, fordi græsarmering-
en ikke kunne holde. Det er opgaver 

af denne karakter, der kan gennemfø-
res, fordi der spares penge på andre 
områder.

Hvad skal der til – for at be-
boere frivilligt engagerer sig i 
driften af afdelingen?
Sonnesgården er en relativ ny afdel-
ing, hvor de fleste er flyttet ind samtid-
igt. Derfor lever vi i dag stadigt højt 
på det sammenhold, der er skabt i de 
første år. 
På et afdelingsmøde den 17. novem-
ber skal vi blandt andet debattere, 
hvordan vi i fremtiden kan fastholde 
det frivillige element i driften og ved-
ligeholdelsen af vores afdeling. 
Der er for tiden flere modsat rettede 
tendenser. Der er nogle, der giver ud-
tryk for, at vi betaler vores husleje, så 
vi har ikke pligt til at deltage. Der er 
også en række nye beboere, der ikke 
har været med i opbygningen af af-
delingen, og som muligvis føler det 
svært at være med, fordi de ikke er 
medlem af ”klikkerne”.

at få beboerne til at engagere 
sig i de fælles opgaver kræver 
to ting:
For det første et fællesskab der er godt 
til at være åbent over for nye medlem-
mer. Et fællesskab der kan give til den 
enkelte en plads, en stemme og et an-
sigt. Det udtrykkes for eksempel ved, 
at man hilser pænt på hinanden, når 
man mødes.  Det lyder banalt, men 
det er det ikke. Prøv at tænk på, hvad 
der sker, hvis du ikke bliver hilst på af 
en (som du kender godt), du møder 
på gaden.

For det andet tilflyttere der har en vil-
je og en lyst til at være en del af fæl-
lesskabet, som ser værdien i at være 
aktiv i det boligområde man er en del 
af.

Ingenting kommer af ingenting 
– undtagen lommeuld

Hanne Staberg, Birthe Poulsen, Karen Mikkelsen og Birthe Rasmussen 
luger Lunds Bæk
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Forudsætningerne skal være i orden, 
men det, der skaber fællesskabet, er 
de aktiviteter, man gennemfører sam-
men. Derfor kan man se haveaktivite-
terne ud fra to forskellige synsvinkler. 
Det kan ses som en måde at spare 
penge på, men endnu vigtigere et ele-
ment i at vedligeholde og udvikle et 
fællesskab, der gør den enkelte glad 
for at bo i området. Sagt på en anden 
måde er der ingen fælles aktiviteter 
– skabes der ikke en fælles identitets-
følelse og dermed ansvarsfølelse for 
det fælles område.

Vi har fået en ny motorvej i Sonnesgården

af Helle Hansen

ny bolIGsocIal HelHedsplan for Gellerupparken oG toVesHØJ 
for næste fem år byder på nye InItIatIVer

forenInGsHus oG frItIdspatrulJe 
på VeJ tIl Gellerup oG toVesHØJ

Ansøgningen om støtte fra Lands-
byggefonden til de næste fem års bo-
ligsociale indsats i Gellerup og Toves-
høj er netop blevet sendt af sted med 
en forventning om et svar i starten af 
det nye år. 
Ansøgningen lægger op til et nyt og 
udbygget boligsocialt samarbejde i 
Gellerup med omdrejningspunkt i 
Samvirket for Gellerup og Toveshøj, 
som indtager en central rolle i det 
fremtidige samarbejde på tværs af 
boligforening, afdelinger og de lokale 
kommunale aktører.
Den nye boligsociale plan betyder et 
farvel til de nuværende naboskaber, 
som bliver afløst en samvirke-sekre-
tær, der også får ansvar for aktiviteter 
for børn og unge blandt andet i for-
bindelse med Sol og Sommer og Fed 
Ferie-aktiviteterne. 

foreningernes Hus
Den helt store satsning i den bo-
ligsociale helhedsplan bliver et kom-

mende Foreningernes Hus, som vil 
blive placeret i Nordgårdskolen. 
Huset henvender sig alle lokale for-
eninger – både mænd og kvinder, 
børn, unge og voksne samt de forskel-
lige etniske grupperinger. Og huset er 
svaret på et mangeårigt lokal ønske 
om at få foreningerne op fra kældrene 
og samlet i et fælleshus, hvor de også 
kan lave ting på tværs.
Flere lokale foreninger har været med 
til at komme med input til ansøgning-
en, som opererer med, at der skal an-
sættes en fuldtidsmedarbejder, som 
får ansvaret for sammen med forenin-
gerne at skabe indholdet i huset og 
formulere retningslinier for, hvad det 
er at være med. 
Foreningernes Hus vil blive funderet 
på ”noget for noget”-princippet, der 
betyder, at de foreninger, som ønsker 
at bo i Foreningernes Hus, også skal 
være med til at bidrage til fællesska-
bet. 
I Foreningernes Hus vil der også blive 
placeret en café, som skal være det 

fælles samlingspunkt. Den vil blive 
drevet i et tæt samarbejde med Livs-
værksstederne – og der er også ind-
ledt et samarbejde med FOF Århus 
om at tilbyde forskellige kurser pri-
mært rettet mod kvinder.

fritidspatruljen med fritidsjob
En tredje ny boligsocial satsning bli-
ver Fritidspatruljen, tidligere kendt 
som Legepatruljen.
Dette projekt skal få alle Gellerups 
og Toveshøjs børn ud at lege mellem 
blokkene. Og det bliver de lidt ændre 
unge, som skal agere legeinstruktører. 
De unge vil blive uddannet i at skabe 
forskellige legeaktiviteter og vil så 
blive ansat i fritidsjob, når de er klar 
til at løfte opgaven. 
Hvis svaret fra Landsbyggefonden er 
positivt, vil de nye aktiviteter blive sat 
i værk i det tidligere forår 2009.
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tekst og foto af Helle Hansen

danmarks stØrste klatrecenter åbner I det dybe bassIn I Gellerup badet 
oG Huser mIdt I december de nordIske mesterskaber I klatrInG

klatrecenter klar tIl åbnInG oG mesterskaber

Uden for Gellerup Badet afslører en 
tre meter høj bjergklippe allerede, at 
der her foregår noget anderledes. Og 
når man går ind af den bageste dør i 
svømmehallen, så træder man ind i et 
helt fantastisk univers, som bringer 
tankerne hen på en grotte fra en film 
med Indiana Jones.

Fra bunden af det tidligere fire meter 
dybe springbassin (som i dag er uden 
vand) og til loftet 14 meter ovenover 
hænger der i dag hundredvis af pla-
der, som er med til at skabe illusionen 

af en grotte, som man kan klatre rundt 
på som en rigtig klippeklatrer.

åbent hus for alle
For alle, som er nysgerrige for at kigge 
inden for og se Gellerups nye grotte, 
så holder Århus Klatreklub åbent hus 
i deres nye klatrecenter søndag den 

30. november fra kl. 10-16. 
Her er der mulighed for at afprøve 
sine fingrekræfter og klatre på nogle 
af de udfordrende vægge, hvor der 
hænger massevis af greb, som man 
kan hage sig fast til. 

mesterskaber
Allerede midt i december skal det nye 
klatrecenter huse dette års udgave 
af Nordiske Mesterskaber i klatring, 
hvor der forventes ca. 40 deltagere.
Den officielle åbning af centret, som 
finder sted i forbindelse med mester-
skaberne, bliver foretaget af kultur-
rådmand Flemming Knudsen. Om 
rådmanden i den anledning selv prø-
ver at kaste sig ud i at skulle klatre, 
vides dog ikke.

Læs mere på www.aarhusklatreklub.dk

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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af Jens Skriver

en reJse med manGe opleVelser

på HærVeJen med karen Hammer sØrensen 
oG mIcHael Hertel

Ture på egen hånd, uanset hvor ruten 
går, byder ud over oplevelser af kul-
tur- og natur altid på mange spæn-
dende og uventede oplevelser. Herom 
vidner et foredrag, Karen Hammer 
 Sørensen har holdt i Pensionistklub-
ben i Holmstrup, hvor hun fortalte 
om en tur på Hærvejen for mange år 
siden sammen med Michael Hertel. 
Jeg bad hende om at gentage fortæl-
lingen.

ruten
 ”Vi tog turen ad to år,” fortæller Ka-
ren. ”I 1987 gik vi fra Røde Kro til Tind-
et Krat og året efter fra Nørre Snede til 
Aalborg. Vi mødte mange spænd ende 
mennesker og sov på  alle steder, hvor 
der var mulighed for at slå et telt op 
såsom campingpladser og private 
græsplæner. Når man går, får man set 
meget mere, end man ellers ville have 
set. Der er ikke så meget oprindelig 
Hærvej tilbage. Den følger i vid ud-
strækning A10, men vi gik ad mange 
små veje og så rigtig mange spænd-
ende ting.” Langt den største del af 
vejen kørte hun Michael i kørestol.

I sønderjylland
Nord for Røde Kro passerede de en 
forsvarsvold, hvis alder ikke kendes 
nærmere. Ved Øster Løgum fotogra-
ferede de en vejsten fra 1793 med Chr. 
VII’s monogram. Nord for Hovslund 
så de Hærulf-stenen. Det er en rune-
sten, der med Karens ord har været 
en tur i Tyskland. (I 1864 var interes-
sen for arkæologi stor, og fortidslevn 
indgik i krigsbyttet. Ved fredslutning-
en indgik aflevering af arkæologiske 
samlinger i traktaten). Granitbroen 
over Immervad Å passerede de også. 
Nu er selve åløbet flyttet som følge af 
afvanding. På Vedsted Kirkegård hæf-
tede de sig i meget gamle gravsten, og 
der var også en genforeningssten. Ka-
ren mindes stadig, at da de her ville 
til at lave mad på en primus i kanten 
af en mark, kom køerne og ville se 

på. Sommersted er en lang by. Her 
mødte de en mand, der sagde: ”I kan 
overnatte på min nabos græsplæne”. 
De var lidt betænkelige ved, hvad 
inde haveren ville sige, men det endte 
med, de blev inviteret til morgenmad 
og fik hele slægtens og byens historie. 
Her prøvede de også at soppe over et 
gammelt vadested. og så den flotte 
kirke med løgkuppel i Oksenvad. En 
dame, de mødte sammen med hendes 
veninder, sagde, de kunne sove hos 
hende. Rent principielt låste hun til 
gæsteværelset, men de blev budt på 
et overdådigt morgenmåltid.

nord for kongeåen
Kongeåen krydsede de ved den me-
get kønne rute med Skodborg og 
Knagstrup Mølle. På turen fra Vejen 
til Bække satte det i med et voldsomt 
regnvejr, og kørestolen gik i stykker. 
Karen måtte trække Michael. Ved 
midnat mødte de en mand, som hjalp 
dem til Bække kro lige inden lukke-
tid. Det viste sig, at et af kørestolens 
hjul var punkteret. Næste morgen var 
det ordnet. Cykelsmeden havde ferie, 

så krofatter havde ordnet det. Ved 
Bække så de skibssætningen med en 
runesten i stævnen. Karen kunne for-
tælle, at Rambøl Hede er meget flot. 
Her kørte en mand dem hjem til en 
flot eftermiddagskaffe og husmands-
koteletter til aftensmad. For dem 
(som de fleste andre) var kalkmaleri-
erne i Jelling Kirke en stor skuffelse. I 
Give gik de ad fredet hærvej op til Ka-
rens tante. Margrethediget ligger på 
hendes jord. I Kollemorten så de Skt. 
Peders kilde. Her var Karen nær lø-
bet løbsk med Michael ned ad en stejl 
bakke, hvor hun havde svært ved at 
følge med. Efter en tur på omkring tre 
uger var de fremme ved Gudenåens 
kilder, hvor de overnattede på vand-
skellet og stoppede i denne omgang.

fra nr. snede til aalborg
Næste års tur varede en uge, men var 
mindst lige så indholdsrig. De star-
tede ved Nr. Snede kirke, der ligger 
på et gammelt helligsted og gik vest 
om Silkeborg, hvor de så sted, hvor 
Kaj Munk blev skudt og gik rundt 
om Bølling sø, ligesom de så museet 
i Klosterlund. Videre gik turen over 
Grathe Hede med korset til minde 
om slaget i 1157 og Hald Sø og Ho-
vedgård til Viborg. På den strækning 
røg Michael i grøften flere gange. I 
Thorning og Lysgård så de Blicher-
museerne. Her var også minder fra 
faderen Niels Blicher. Den sidste del 
af turen til Aalborg foregik med bus af 
flere omgange. De så udgravningerne 
i Hvolris og Rosenhaven i Ålestrup. 
Herfra gik de til Års, hvor de så Bor-
remosen med jernalderborgen. Sidste 
overnatning var campingpladsen i 
Rebild.

Har man øjnene med sig og lyst til at 
opleve, vil det altid følge med ture på 
egen hånd.    
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frIVIllIGe sØGes, JuleHJælp GIVes, arranGementer I kIrken

af Gellerup Kirke

Julen I Gellerup kIrke

Juleværter søges
Så nærmer julen sig, og i Gellerup 
Kirke fejrer vi traditionen tro juleaf-
ten i kirken den 24. december kl. 17.00 
– 21.30.
Til dette arrangement har vi brug for 
hjælp!
Måske er du en af fem-seks værter, 
der vil deltage juleaften og hjælpe til 
med at dække bord, varme mad, pyn-
te juletræ og vigtigst af alt til at hygge 
og spise sammen med de andre som 
kommer.

Du vil blive inviteret med til et plan-
lægningsmøde sammen med de andre 
værter og får medansvar for aftenens 
forløb.

Ring og hør nærmere hos sognemed-
hjælper Marie Rørbæk, tlf. 8625.0800, 
eller mailmr@gellerupkirke.dk

Juleaften i Gellerup kirke:
Har du lyst til at fejre en traditionel jule-
aften sammen med ca. 25 andre?

Aftenen begynder med gudstjeneste i 
kirken kl. 16.00 og efterfølgende kaffe 
og juleknas i kirkens underetage.
Klokken 18.00 er der spisning med 
klassisk julemad, og senere vil der 
være julefortælling, sang og dans om 
juletræet. Der er en gave til alle.
Der bliver også tid til hulehygge med 
kaffe og konfekt.

Vi forventer, at aftenen afsluttes kl. 
21.30.
Prisen er kr. 60,- for voksne og kr. 35,- 
for børn.
Har du lyst til at deltage, kan du til-
melde dig på Gellerup kirkes kontor 
på tlf.: 86251810. Sidste frist er tors-
dag den 18. december.

Julehjælp
Igen i år kan der i Gellerup Kirke sø-
ges julehjælp af sognets beboere.
Julehjælpen vil bestå af en indkøbs-
pose med ”alt godt til julen”.

Ansøgningsblanket fås på Gellerup 
Kirkekontor, Gudrunsvej 88, 8220 
Brabrand, tlf. 86251810.
Send eller aflever ansøgningen til kir-
kekontoret.
Ansøgningsfrist er mandag den 3. de-
cember 2008.
Julehjælpen uddeles fredag d. 19. de-
cember 15.00-17.00

arrangementer i december
i udvalg
Tirsdag, den 2. dec., kl. 19.30: Café-
koncert med Phluxus.

Onsdag, den 3. dec., kl. 9.30: Legestue 
i Kirkens underetage.

Torsdag, den 4. dec., kl. 14.00: Ad-
ventsandagt i Gellerup kirke.
 
Fredag, den 5. dec.: Fri fredag og In-
ternational aften.
En aften med masser af hygge og ju-
lestemning. 

Søndag, den 7. dec., kl. 16.00: Julekon-
cert i Gellerup Kirke.

Tirsdag, den 9. dec., kl. 13.30: Ad-
ventsgudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der fælles kaf-
febord i Lokalcentret.
Onsdagskoret medvirker både ved 
gudstjenesten og ved kaffen.

Torsdag, den 11. dec., kl. 17.00: Være-
stedsaften med fællesspisning.
Dette er årets julefrokost i Værestedet 
– Husk tilmelding på kirkekontoret, 
senest fredag den 5. dec.

Onsdag, den 17. dec., kl. 10.00: Jule-
gudstjeneste for dagplejere. Vugge-
stuer og børnehaver.
 
Torsdag, den 18. dec., kl. 17.00: Børne-
gudstjeneste. (Bemærk tidspunkt)
Småbørnsgudstjenesterne henvender 
sig til de 0-6-årige og deres familier. 
Gudstjenesten varer 30 min. og deref-
ter vil der blive serveret let aftensmad 
i kirkens underetage.
Maden koster kr. 20,- og børn spiser 
gratis.
 
Fredag, den 19. dec., kl. 15.00 – 17.00: 
Julehjælpsuddeling.

Onsdag den 24. dec., kl. 17.00: Juleaf-
ten i Gellerup Kirkes underetage.

Søndag, den 28. dec., kl. 16.00: Jule-
træsfest i Gellerup kirke.
Vi begynder med en andagt i kirken 
kl. 16.00 og derefter går vi ned i un-
deretagen og fortsætter med leg og 
løb og godteposer til børnene.
Til de voksne er der kaffe og juleknas. 
Vi danser omkring juletræet og slutter 
af med aftensmad.
Billetter à kr. 25,- kan købes på kirke-
kontoret.
 

Se flere arrangementer og ny-
heder på vores hjemmeside: 
www.gellerupkirke.dk
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af Jens Skriver, Astronomiklub Capella

stJernebIlledet, der buGter sIG oVer HImlen, oG epsIlon et ynGre solsystem

floden (erIdanus)

Stjernebilledet Floden hører med til 
vor vinterhimmel, selv om største-
delen af det ikke kan ses herhjemme. 
Floden udspringer lige vest for Rigel i 
det meget karakteristiske stjernebille-
de Orion og bugter sig, mens den fly-
der med en strøm af lyssvage stjerner 
ned til den klare stjerne Acamar, der 
befinder sig tæt på Himmelens syd-
pol. Siden oldtiden er stjernebilledet 
blevet opfattet som en flod, som oftest 
Nilen eller Eufrat.

nabo
Stjernen Epsilon i Floden har tiltruk-
ket sig astronomernes særlige interes-
se. Det er en lyssvag stjerne ikke langt  
fra Rigel, men i virkeligheden er den 
en af vore nærmeste naboer, da den 

kun er 10,8 lysår borte og minder en 
del om vores Sol. Derfor har man lyt-
tet efter radiosignaler fra den i håb om 
at finde intelligent liv, men forgæves. 
Dens alder anslås at være ca. 850 mil-
lioner, mens Solens er 4,6 milliarder år. 
Den er noget koldere og mindre end 
Solen, men minder i øvrigt ikke så lidt 
om Solen. Derfor formoder forskerne 
at kunne finde træk, der kan give et 
indtryk af forholdene i vort solsystem 
på et tidligere stadium.

planetsystem
Nu har NASAs rumobservatorium 
Spitzer foretaget observationer, der 
kunne tyde på, at der findes tre bæl-
ter omkring Epsilon Eridani. De to af 
klippeblokker og det sidste af is. Det 

antages, at bælterne holdes på plads 
af  tre store planeter, der er lettere end 
Jupiter, men tungere end Neptun. 
Tidligere har observationer peget på, 
at der er mindst en planet i kredsløb.
Muligvis minder dette planetsystem 
om Solens, da det var yngre, og vil 
udvikle sig på samme måde.

Capella  
astronomiklub

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

Kære vuggestuer, børnehaver og dagplejere i Gellerup! 
I inviteres hermed til: 
Julegudstjeneste i Gellerup Kirke 
onsdag den 17. december kl. 10

Vi skal høre juleevangeliet, synge julesamler og nyde 
synet af kirkens kæmpe-store adventskrans. 
Gudstjenesten varer omkring ½ time. 
Efter gudstjenesten, vil der være mulighed for at få et 
glas saft og lidt juleknas i kirkens underetage. 
Vi glæder os allerede til en kirke fuld af børn og 
voksne. 

Med venlig hilsen 
Sognepræst Annette Brounbjerg Bennedsgaard.

Kære børnehaver og børnehaveklasser i Gellerup! 
Vi vil gerne invitere børnehavebørn og børnehaveklasser til: 
Julevandring i Gellerup Kirke 
torsdag d. 18. december, kl. 10.00 eller kl. 11.30. 

På julevandring møder vi kejser Augustus, der tager os med på 
vandring fra sted til sted gennem kirken, til vi forhåbentlig finder 
krybben med Jesusbarnet. 
Undervejs bliver både børn og voksne klædt ud. Vi bliver vise 
mænd, engle, hyrder, værten i herberget og Josef og Maria. På den 
måde oplever børnene juleevangeliet med alle sanser. 
Fra tidligere år, ved vi, at det kan være en fin anledning for ikke-
kristne børn og voksne, for at få en god oplevelse i en kirke, uden at 
være til en gudstjeneste. 
For julevandring er ikke en gudstjeneste. 
Der er højst plads til 30 børn pr. julevandring. 
Tilmeld derfor et omtrentligt antal børn og voksne på forhånd. 
Tilmelding kan ske til kirkekontoret, gk@gellerupkirke.dk tlf. 
8625.1810 
Der er åbent dagligt fra 
kl. 9 til 13. 

Mange hilsner 
sognepræsterne 
Niels Hviid og 
Annette Brounbjerg 
Bennedsgaard. 
Telefon 8625.1035 og 
8626.1011
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I anledning af Brabrand Boligfor-
enings 60-års-jubilæum har Skræp-
pebladet været i arkivet og kigget 
nærmere på, hvad vi bragte i årgange, 
hvor boligforeningen havde 25-, 40- 
og 50- og 60-års-jubilæum. Quizzen 
fortsætter resten af jubilæumsåret 
(frem til marts), og svarene kan du 
finde et andet sted i bladet. 
En del af quizzens forkerte svarmulig-
heder nævner andre højaktuelle (men 
for spørgsmålet uvedkommende) be-
givenheder i det pågældende år. 

Der tages forbehold for, at oplysnin-
gerne evt. i en anden årgang eller me-
die er dementeret. Send gerne dine 
kommentarer om quizzens emner til 
redaktion@skraeppebladet.dk – har 
du en anekdote, vil vi gerne bringe 
den som klumme.

God fornøjelse.

1973
25-års-jubilæum i en tid med oliekri-
se, få afdelinger i boligforeningen og 
et ungt Skræppeblad.

1: 1973
En undersøgelse i Gellerupparken 
kortlægger, hvor mange beboere, som 

er aktive, dvs. deltager i mindst én ak-
tivitet eller har skrevet mindst en ind-
læg til Skræppebladet. Hvor mange 
er aktive?
A: 5%
B: 10%
C: 25%

2: 1973
Med et nyindkøbt fællesantenne-
anlæg kan der modtages andet end 
Danmarks Radios fjernsyn. Hvad kan 
beboerne også se på skærmen de fle-
ste dage?
A: Svensk tv
B: Svensk, norsk og tysk tv
C: Engelsk, tysk, svensk, norsk og 
hollandsk tv

1988
40-års-jubilæum i en tid med store 
briller, mange nye afdelinger, høj ar-
bejdsløshed, og mange nye aktivite-
ter.

3: 1988
TV-Brabrand der tidligere hørte un-
der Fremtidsværkstederne i Gellerup 
er nu en selvejende institution, som 
lige har indkøbt to nye kamerasæt og 
redigeringsudstyr. Hvilken type:

A: VHS-redigering, der er velkendt 
også i dag
B: Beta – ligesom hos DR (ikke at for-
veksle med det gamle betamax)
C: Super-8, der er nyt, lille og kom-
pakt

4: 1988
Et af årets meget debatterede emner 
får en ny vinkel da Carsten Hedver 
kobler det sammen med aids-kam-
pagnens opfordring til at tænke sig 

JubIlæums-quIz (3:5)
Gæt med skræppebladet I JubIlæumsårGanGene

af Ulrik Ricco Hansen. Tak til folk på og ved Skræppebladet gennem årene
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om. ”Ingen gummiparagraffer her!” 
skriver han – men om hvad?
A: Tildelingsregler for lejligheder i al-
mennyttigt boligbyggeri – mange står 
på venteliste
B: Truende lukning af beboerhuset 
Laden, der ellers lige har fejret 2-års 
fødselsdag
C: Gellerup Skole som trods store pro-
tester ender med at blive lukket. Ef-
terfølgende drives en ny skole i byg-
ningerne

5: 1988
Linje 7 holder 1 års-fødselsdag med 
bl.a. teater og fyrværkeri. Hvor hol-
der foreningen til?
A: Skovgårdsparken hvor bus nr. 7 er 
den mest populære buslinje til og fra 
byen

B: Hans Brogesparken hvor forenin-
gen holder til på adressen, som er 
nummer 7
C: Hasselhøj som er boligforeningens 
afdeling 7

1998
50-års-jubilæum i en tid med compu-
tere og internet. Der er mange afde-
linger og der bygges stadig nyt. Der 
er samtidig en masse renoveringsar-
bejder. 

6: 1998
Skræppebladet og Børge Nielsen ser i 
50-års-jubilæumsåret 50 år tilbage til 
1948. Hvilken af nedenstående oplys-
ninger fra daværende ”Brabrand Bor-
ger Blad” er korrekt? (En af de svære 
for der er kun mindre fejl i de forkerte 
svar)
A: Brabrand-Årslev Kommune post-
omdeler rationeringskort til trængte 
familier
B: Haveforeningen Udsigten bekendt-
gør, at løse, omstrejfende hunde vil 
blive skudt
C: På generalforsamlingen i Brabrand 
Elværk berettes om udbredelsen af 
jævnstrøm via transformatorstatio-
nen på Nøjhedsomsbakken

7: 1998
”Vi giver selvfølgelig også en indfø-
ring i dette at bruge en computer,” 
skrev redaktør Asger Kjærsgaard, og 
håbede at få fat i en ny gruppe skri-
benter til Skræppebladet. Hvem?

A: Familiesammenførte indvandrere 
som tilbydes hjælp også til oversæt-
telser
B: Seniorer som også tilbydes hjælp til 
indskrivning
C: Børn og børnefamilier som også til-
bydes en slags hjælp til ”pasning mod 
interview”

2008
60-års-jubilæum i en tid med store 
planer om helhedsplan og havne-
byggeri. Der er  høj beskæftigelse og 
dermed lavvande i mange frivillige 
aktiviteter

8: 2008
Et af Danmarks største arrangemen-
ter for up-comming-musik afholdes 
midt mellem over halvdelen af bolig-
foreningens lejligheder. Året forinden 
var der klager fra beboere. Hvordan 
imødegås det dette år?
A: Danmarks Grimmeste Festival 
stopper for live-musik kl. 02 mod tid-
ligere 05
B: Blok-party flyttes en måned, så alle 
har ferie
C: Kulturgilde i Gellerup afvikles med 
et mindre lydanlæg

9: 2008
En medie-kendt og omdiskuteret sko-
le sender balloner i vejret ved en stor 
skolelukningsfest for elever og foræl-
dre. Hvad hedder skolen?
A: Hasle Skole
B: Nordgårdskolen
C: Sødalskolen

se løsninger på side 28
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af Ulrik Ricco Hansen

skræppebladet Har fået nyt desIGn; men manGler HJælp tIl forsIden

HJælp skraeppebladet.dk med en ny web-forsIde

Skraeppebladet.dk har siden år 2000 
været at finde på internettet. Tiderne 
har ændret sig, og Skræppebladet på 
nettet har også ændret form, teknik 
og opbygning et par gange. Vi har i 
løbet af det seneste halvandet år eks-
perimenteret med det at have en blog, 
og resultatet er meget positivt. Vi har 
efterfølgende integreret bloggen i 
Skræppebladets hjemmeside, og i den 
forbindelse været nødt til at skifte 
webhotel, da det gamle ikke kunne 
trække vores over 1.000 sider, som er 
ret populære.

nyt web-design
Hen over sommeren har vi udviklet et 
nyt design og samlet alle funktionali-
teterne under samme hat. Nu mang-
ler vi blot lidt hjælp til vores forside: 
Hvad kunne du tænke dig, der skal 
poppe op på som det første, efter du 
er klikket ind på skraeppebladet.dk?
Indtil videre bruger vi den gamle idé 
med at præsentere seneste nummers 
artikler, men vi tror, at det kan gøres 
meget bedre. Vi har et par forslag, 
men vil gerne høre fra dig og andre 
beboere, inden vi sætter gang i pro-
grammeringen og melder siden helt 
klar.

deltag på webben
Skræppebladets hjemmeside opda-
teres med alle indlæg og artikler fra 
det trykte magasin i forbindelse med 
udgivelse. Dette har vi en ansat til at 
gøre. Men alt andet på webben er ba-
seret på frivillig arbejdskraft, og du er 
inviteret til at deltage. 
Har du lyst til at være med til at pro-
grammere eller deltage i design-ud-
vikling, er vi meget interesseret i at få 
kontakt med dig. 
Har du lyst til at give et par meninger 
og måske mere, vil vi gerne høre fra 
dig. Send en mail.
Husk også at du stadig nemt kan 
skrive på Skræppebladet.dk. Opret 
dig som bruger direkte fra hjemme-
siden, og skriv kommentarer med 
det samme. Send derefter en mail til 
blog@skraeppebladet.dk og få ret til 
at skrive og redigere indlæg og kom-
mentarer.

skræppen har brug for dig
Alle beboere betaler en kvart mil-
lion for en ny foreningshjemmeside 
for Brabrand Boligforening dette år. 
Skræppebladet må basere sin hjem-
mesides udvikling på frivillige kræf-
ter, og vi har ikke råd til omfattende 
brugergruppeanalyser, brugertest, 
segmentanalyser/optimering og alle 
de andre dyre foranstaltninger, som 
sandsynligvis ligger bag den meget 
kostbare fornyelse af vores forenings 
hjemmeside. 
Til gengæld har Skræppebladet ad-
gang til en masse beboere via både 
internet og dette blad, som du sidder 
med i hånden. Skriv til os, og hjælp 
dit eget beboerblad med at blive end-
nu bedre – også på forsiden online.
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tryllekunster oG cIrkus tVærs GaV bØrneHaVebØrn en Glad eftermIddaG oVen på to 
trælse opleVelser

Gellerup Holdt fest for bØrnene 
I den nedbrændte bØrneHaVe VIben

I oktober blev Gellerup ramt af flere 
uger med kedelige oplevelser med 
ildebrande i institutioner og et par 
opgange. Det gik især hårdt ud over 
børnene i daginstitutionen Viben på 
Dortesvej. Først oplevede de, at de-
res egen institution brændte ned til 
grund en søndag den 12. oktober – og 
bare en uge senere blev der også sat 
ild til institutionen Mudderkliren, 
som børnene fra den nedbrændte bør-
nehave ellers skulle have været flyt-
tet ind. I stedet må de små børn hver 
dag i et par måneder nu køre med bus 
til Egå til en anden erstatningsinstitu-
tion, mens Mudderkliren gøres klar til 
brug igen.

fest i cirkus
I ugen efter den første brand, blev der 
i Gellerup holdt et møde på tværs af 
kirke, moske, boligforening, forening-
er og forvaltninger, hvor det er blevet 
diskuteret, hvordan området kan vise 
sin afstand til de mange brande.
Et af de forslag, som kom frem på mø-
det, var ønsket om at lave en god dag 
for børnene i Viben, og det kom til at 
foregå i torsdag eftermiddag i Cirkus 
Tværs-cirkusbygning på Gudrunsvej.
Her blev alle institutionens børn og 
deres pædagoger indbudt til en fest, 
som startede med besøg af populære 
tryllekunstner Nicklas Berg, der både 
tryller og bugtaler og puster balloner

Grin og ballondyr
Efter en lille times herlige kunstner 
og spændende underholdning, som 
sluttede af med uddeling af festlige 
ballondyr til alle, blev der i pausen 
serveret boller og kakao til alle børne-
ne, deres søskende og forældre samt 
pædagogerne. 
Da pausen var slut gik Cirkus Tværs 
egne børneartister i manegen optråd-
te med en række af deres numre fra 
efterårets cirkusforestilling – og de 
små fra Viben klappede og grinende 
begejstret og så ud til i hver fald for 
en stund at have glemt deres kedelig 
oplevelse med den nedbrændte bør-
nehave

tekst og foto af Helle Hansen

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

både Gulerod oG pastInak kan opleVes Hele VInteren på Holmstrup mark

på VInterudfluGt baG skærmen

Der er ikke mange blomster at opleve 
i naturen på Holmstrup Mark, når 
vintermørket dominerer, og tempe-
raturen oftest er i minus. Til gengæld 
kan du på en forfriskende vintertur få 
et glimt af sommerens blomsterflor. 
Skærmplanter bliver stående med 
tørre stængler og skærme til langt ind 
i foråret. De er dekorative både i natu-
ren og såmænd også i en juledekorati-
on. Lidt hvid maling, guld eller sne på 
dåse kan sagtens bruges til at give de 
sortbrune, elegante skærme et pift.

tag på vintertur
Beboerne i Toveshøj, Bronzealder-
vænget, Holmstrup, Odinsgård og 
Thorsbjerg har hun få skridt fra afde-
lingen til den skønne natur på Holm-
strup Mark. I en række artikler følger 
vi området, der ligger som et grønt 
bælte mellem Jernaldervej og Edwin 
Rahrsvej. 
I december og januar er det forfri-
skende med traveture oven på jule-
maden, og en tur op på en bakke el-
ler to giver oplevelser for både øjne, 
krop og sjæl. Og du kan uden videre 
tage en håndfuld tørrede planter med 

hjem, hvis du har lyst til det. F.eks. til 
juledekorationer.

pastinak på Grimhøj
På vej op ad områdets ældste og mest 
”oprindelige” bakke, Grimhøj, kan 
du fra østsiden se en mængde store 

skærmplanter langs stierne. Om som-
meren er de meget lette at kende, for-
di de har gulgrøn stængel og gullige 
skærmblomster – hvis du gnider de 
fjerdelte blade mod hinanden lugter 
de lidt af gulerod. Det er pastinak, 
der har forvildet sig hertil og i øvrigt 
også til mange andre steder i området 
og mange andre steder i den danske 
natur. 

dyrkes i haverne
Mange dyrker pastinak i deres køk-
kenhave for at bruge den i supper, 
som krydderurt eller i salater. Den 
minder lidt om persillerod, og sma-
gen svinger fra sødt til mere skarpt. 
Ekstrakter af roden anvendes i bl.a. 
brændevin, og ifølge overleveringen 
skulle pastinak-rod give manden lyst 
til kvinder, altså være et elskovsmid-
del. Ellers har pastinak været anvendt 
mod søvnløshed og indre betændel-
ser som f.eks. nyresten, mavesmerter, 
blærelidelser og tarmlidelser.

tag med hjem
I løbet af sommeren kan du sagtens 
plukke lidt med hjem til køkkenet. 

Vild gulerod er let at kende når den folder skærmen sammen til en ”fuglerede”

Vild gulerod er meget udbredt på Holmstrup Mark. I løbet af sommeren folder 
”fuglereden” sig ud for senere at folde sig sammen igen.
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Roden skal du ikke forvente dig så 
meget af – den er ofte tynd og forgre-
net, fordi du sikkert står med en plan-
te, der allerede er gået i blomst. Første 
år bruger planten til at samle næring 
i roden, og året efter bruges næringen 
til at udvikle blomster.
Her i vinterkulden står stænglerne 
majestætisk og næsten beder om en-
ten at blive beundret eller taget med 
hjem til stuens hygge. 

masser af skærmplanter
I Danmark vokser der over 50 forskel-
lige skærmplanter i naturen. Mange 
af dem ligner hinanden, så man skal 
have erfaring eller god tid og felt-
håndbøger for at finde ud af, hvad det 
nu er for en, man står med i hånden 
– er det mon en af de giftige?
Nogle skærmplanter er dog lette at 
kende. De færreste er i tvivl, hvis de 
står over for den største, kæmpe bjør-
neklo. 
Pastinakken er let at kende på grund 
af den gullige farve (i hver fald før 
den visner).
En anden plante som er meget let at 
kende er vild gulerod. Den krøller ofte 
skærmen sammen til en ”fuglerede”.

fra vild til dyrket 
Vild gulerod er forfader til vores dyr-
kede gulerod, men har begrænset 
nytteværdi. Historisk set har den lige 
som vild kørvel og skvalderkål gjort 
stor nytte i sløje tider, f.eks. under kri-
ge. Alle plantedele er spiselige og kan 

bruges i f.eks. suppe. De tre nævnte 
skærmplanter er sandsynligvis ind-
ført af munke i middelalderen.

dyrket gulerod
Den dyrkede gulerod kom først til 
Danmark sammen med de hollæn-
dere, som kong Christian den 2. fik 
overtalt til at bosætte sig på Amager 
i starten af 1500-tallet.
Siden er guleroden dyrket op i for-
skellige sorter til bl.a. husdyrfoder. 

Vild gulerod
Det er dog ikke den dyrkede gulerod, 
du kan finde i naturen på Holmstrup 
Mark. Den vilde gulerod er lettest at 
finde på flade eng-områder, f.eks. om-
kring Holmstrup Bassin, men egent-
lig ses den over alt. Roden på vild 
gulerod indeholder både en mængde 
mineraler, fibre og A- og B-vitaminer. 
Den kan spises om foråret, men den 
bliver hurtigt hård og træagtig.

lægeurt
Både vild gulerod og den dyrkede 
form har været anvendt som læge-
middel mod utallige lidelser og bru-
ges også i dag som hostestillende og 
mod natteblindhed og synsforstyrrel-
ser.
Da gulerod bl.a. indeholder arsenik 
i for mennesker helt uskadeligt små 
mængder, er saft og rod også blevet 
brugt som ormemiddel og mod utøj. 
En skefuld tørrede, knuste frø har 
været brugt som præventionsmiddel 
siden de gamle grækere, og moderne 
forskning viser, at stoffer i frøerne 
forstyrrer den menneskelige befrugt-
ning. Sjovt nok har frøene også været 
anvendt som elskovsmiddel.

Pastinak med frø

Fra stien op ad Grimhøj er det let at se pastinak
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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

otto Har besØGt bØrneHaVer 
I Gellerup oG på toVesHØJ

Hej med dig! Jeg er Otto
Du har måske set mig rundt omkring 
i opgangene og andre steder i Tove-
shøj og Gellerupparken. Jeg har også 
været i fjernsynet. Du kan stadig nå at 
se mig på Youtube.  Gå ind på www.

y o u t u b e . c o m 
og skriv ”Otto 
holder øje med 
snavset” i sø-
gefeltet. Prøv 
også at skrive 
”Trin for trin” 
og se mine ven-
ner fortælle om 
rene opgange.

Jeg har været 
på besøg i rigtig 
mange børne-
haver. Her har 
jeg mødt mange 
søde børn, som 

er super-dygtige til at ramme skralde-
spanden. Børnene ved alle sammen, 
at tyggegummi, yumyum-poser og 
slikpapir skal i skraldespanden, så vi 
ikke falder over det på trappen. Men 
ved alle voksne også, at affald skal i 

skraldespanden? Vi må alle sammen 
hjælpe de voksne, så de også kan 
finde frem til skraldespandene med 
deres affald.
Jeg elsker pæne og rene trappeop-
gange. Du må gerne lave nogle fine 
tegninger til mig om din opgang. Jeg 
elsker tegninger. På papir. Men jeg 
kan ikke lide grimme tegninger på 
væggen. 
Jeg vil også blive rigtig glad, hvis du 
vil skrive nogle gode historier til mig 
om, hvad du oplever, der hvor du bor. 
Jeg elsker at læse historier. Nogle af 
historierne vil blive vist her i Skræp-
pebladet.
Ha’ det rigtig godt, til vi ses igen. 
Måske vil du også møde mig andre 
steder – så hold øje med mig.
Send din historie og tegninger til
Ottos sekretær, Yggdrasil, Dortesvej 
35A, 8220 Brabrand
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arkItekt steen tHomsen ansat som dIrektIonssekretær, bent mortensen fratræder

forandrInGer på drIften oG admInIstratIonen

Der er nu kommet flere ressourcer til 
driften. Arkitekt Steen Thomsen får 
fokus på byggesager og andre ad hoc 
opgaver herunder de store renove-
ringssager, som er undervejs. 
Driftsafdelingen har gennem længere 
tid været uden driftschef på grund af 
et for snævert ansøgerfelt til stillin-
gen. Torben Overgaard er p.t. funge-
rende driftschef. 
Det er derfor besluttet at tilføre drift-
en flere ressourcer ved at ansætte ar-
kitekt Steen Thomsen. 
Han får titel af direktionssekretær. 
Steen Thomsen er 51 år. Uddannet 
murer og arkitekt maa. Han har været 
ansat på forskellige tegnestuer og har 
i en årrække også haft eget arkitekt- 
og murerfirma. 
Steen Thomsen har været ansat ved 
Byfornyelsesselskabet Danmark. 
I 1996 kom han til Tilsynet med støttet 
byggeri ved Århus Kommune, hvor 
han var frem til 2003. Fra 2003 - 2006 
arbejdede Steen Thomsen som arki- 
tekt ved Kuben. I 2006 skiftede han til 
Marselis Ejendomme, hvor en af hans 

hovedopgaver var Z-Huset på Marse-
lis Ejendomme. 
Steen Thomsen har kontor i driftsaf-
delingen.

Steen Thomsen har blandt andet været ansat ved tilsynet med støttet byggeri

Regnskabschef Bent Mortensen har 
fået nye udfordringer. 1. december 
starter han op som controller i Spare-
kassen Kronjylland, der har hov-
edsæde i Randers. Bent Mortensen 
startede som kontor-elev i Brabrand 
Boligforening for godt 12 år siden. 
Senere udvidede han sine kompetenc-
er med en HD, og for to år siden over-
tog han posten som regnskabschef 
efter Grethe Dam. 
Brabrand Boligforening ønsker Bent 
held og lykke i det nye job. 

tekst og foto af Marianne Stenberg, Journalist Brabrand Boligforening
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af Inger Bloch

Julen er HJerternes fest

Jeg sidder her i min lejlighed, højt hæ-
vet over Udsigtens flade sorte tage, til 
hvilke jeg nu har uhindret udsigt, ef-
ter at 10 træer har måttet lade livet!
Træerne var blevet store og generede 
beboerne i den øverste række af huse 
– men set heroppefra forsvandt en 
række flotte trækroner, der forskøn-
nede udsigten.

Man kan sige, at en af betingelserne 
for at trives i det fællesskab – en al-
mennyttig boligforening udgør – kan 
være, at man af hensyn til andre, som-
metider må gå med til noget, som man 
egentlig ikke ønsker for sig selv.
Nu hvor julen nærmer sig, er der tra-
dition for, at vi i endnu højere grad 
end ellers tænker over andres ønsker 

– og over, hvordan vi kan glæde hin-
anden mest muligt.
I min generation er vi mange, der sta-
dig sender julekort til familie og ven-

ner – også til dem, vi ikke lige ser så 
tit. På den måde bliver de seneste be-
givenheder opdateret, og vi viser, at 
vi ikke har glemt hinanden!
Det er en hyggelig og dejlig skik, og 
jeg selv bliver da også rigtig fornøjet, 
når et julekort dumper ind ad brev-
sprækken.

I anledning af julen får I lige sidste 
vers i Mogens Lorentzens herlige ju-
lesang ”Juletræet med sin pynt”:

Juletræet på besøg
hilser os fra eg og bøg
med besked derude fra,
at det lysner dag for dag.
Og at solen fra sit skjul
ønsker os en glæd’lig jul.

fællesskab oG Hensynet tIl andre

”landsHyGGefonden ”
Efter at have læst Vagn Jacobsens be-
tragtninger over Landsbyggefonden, 
drog jeg et dybt suk.
Dette monster af en fond giver mind-
elser om politisk beton og endeløse 
gange med kontorer indelukket med 
ligegyldighed og nussere.
Det er måske meget muligt, at Lands-
byggefondens grundidé var i orden, 
men realiteten er en ubevogtet penge-
tank – åbenbart frit tilgængelig for po-
litiske kandestøberes kolbøtter.
Eller mere korrekt – skatteplyndring 
ad bagdøren, der i hvert fald IKKE 
bliver brugt særlig rundhåndet på 
æld re og nedslidte og umoderne bo-
liger, som f.eks. afdeling I.
Eller mere politisk korrekt – boligfond-
ens penge misbrugt ad fordøren – til 
kultur- og socialpolitik.
Som at fodre hunden med en ANDEN 
hunds hale… Go daw do !

Med venlig hilsen
Erling Melgaard Jarsbo, Udsigten 13

postHusflytnInG
I ”Lokalavisen Århus Vest” den 12-11-
2008 kan man læse,
• at ”århusianerne er vilde med City 
Vest”
• at ”folk fra hele oplandet og 
yderkanten af Århus strøm-
mer til indkøbscentret”
• at  ”de kunne få det hele på 
ét sted” 
• at ”hos os er det hele sam-
let, og det er en fordel”.

 Jamen, når man nu har ind-
set fordel en ved at kunne få 
det hele ”samlet” og ”på  ét 
sted”, hvorfor i al verden ac-
cepterer man så, at posthuset 
flyttes fra ”City Vest” til Gl. 
Brabrand?
 
Venlig hilsen 
Vagn Krarup Holst
Janesvej 29, 3.
8220 Brabrand
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1 - Hans Broges Parken

af Inger Bloch

små dyr oG mIndre VarmereGnInG

I et hus på Udsigten, som gennem 
længere tid har været plaget af bænke-
bidere, er der opstået skimmelsvamp; 
dette er meget usundt - og besværligt 
at komme til livs.

Bænkebideren – også kaldet stenlus, 
kældersvin eller skrukketrold, er et 
krebsedyr; den ånder ved gæller, og 
disse sidder på benene; den kan der-
for kun leve i et fugtigt miljø.
Hvis nogle af jer opdager mange 
bænkebidere i huset, er der grund til 
at være på vagt - så gælder det om at 
finde ud af, hvor fugten er, således at 

man kan få gjort noget ved problemet 
i tide!

Varmeregningen
Varmeregningen bliver lidt billigere 
i boliger, hvor det gamle badekar er 
fjernet og erstattet af en bruseniche; 
der beregnes nemlig l haneandel min-
dre for bruser end for badekar. Man 
kan checke bagsiden af den årlige var-
meregning og se, hvordan antallet af 
haneandele beregnes i de forskellige 
rum.

der er Julecafé sØndaG d. 7 dec. 2008 kl. 14.00

decembertIlbud I sØVanGen

Vi serverer æbleskiver til alle. Der er 
sodavand til børnene, glögg, kaffe el-
ler the til de voksne.

I lighed med andre år laver vi jule-
dekorationer. Vi har ler, gran og lys 
til alle, der vil også være lidt ”natur-

pynt”. Hvis du/I har ønsker om et 
specielt lys, må du/I selv medbringe 
det.

Hilsen fra afd. ll Søvangen 
med ønske om en glædelig jul

Husk biletter til juletræsfesten. Afhentes 
ved varme- mesteren tors. d. 11.
og fre. d. 12. december i åbningstiden.

tIl både Gane oG maVe

sØVanGens beboerHus

søndagscafé 
Søndag  18 Jan. 2009 Kl. 14:00 – 16:30
Kaffe/the med brød 20,- kr.
Der er tilmelding til fællesspisning

fællesspisning 
tirsdag 20. januar 2009 kl. 18.00

Menu:
Dansk hakkebøf med bløde løg
brun sauce og hvide kartofler
og hjemmelavede rødbeder
Rombudding m. kirsebærsauce, kaffe 
og the

Pris 50.00 kr.
Børn til og med 12 år, 30,- kr.

Venlig hilsen og på gensyn i 2009
Beboerhusudvalget

2 - Søvangen

bænkebIdere HØrer Ikke tIl Indendfor
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2 - Søvangen

... men saVner bare noGle flere bruGere

tekst og foto af beboerhusudvalget

beboerHuset I sØVanGen Har 
et kreatIVt Værksted I kælderen ...

Har du et møbel, der skal sættes i 
stand, eller et andet reparationsar-
bejde eller måske noget træsløjd, så er 
værkstedet i kælderen under beboer-
huset et godt værksted.
Her kan du finde Karl hver mandag, 

onsdag og fredag formiddag og ef-
termiddag, hvor han har indrettet sig 
med  træværksted. 
Der er  mulighed for lån af maskiner, 
samt ikke mindst  råd og vejledning.
Karl er pensioneret maskinsnedker/
tømrer,  så hér har du den faglige eks-
pertise lige ved hånden og helt gratis.

Kan du lide at sy, råder værkstedet 
også over en veludstyret systue med  
elektriske symaskiner – inkl. 2 over-
lockmaskiner – samt klippebord og 
gine, og her er der muligheder for 
dem, der mangler et sted at sy og til-
skære samt råd og vejledning.
Der er altid én, der har forstand på 
maskinerne, og Ragnhild  er bl.a. fag-
lært tilskærer og træffes på værkste-
det hver mandag eftermiddag, så hun 
er altid klar til at give et godt råd.

Er du en af dem, der går med en 
”keramiker” i maven, så disponerer 
værkstedet også over en   keramik-
brændeovn – ja det er op til dig, om 
den skal i brug, og så kan vi nok finde 

ud af at skaffe en drejeskive til lerar-
bejde.
I rummene i kælderen er der også 
mulighed for indretning af en stensli-
beplads.
Hvis du er en kreativ person, der har 

lyst til at sætte noget i gang, så vil vi 
være glade for, at du ville kikke forbi.

Du kan også komme med dine egne 
idéer til, hvad værkstedet kan bruges 
til, der er mange flere muligheder end 
de beskrevne. 
Fordelen med værkstedet er, at man 
kan have større redskaber stående, 
som fylder lidt for meget i en mindre 
lejlighed, og som sagtens kan bruges 
af flere.
Værkstedet har f.eks. ”arvet” nogle 
væve, og hvis du  er interesseret i at 
prøve at væve, så er der også en be-
boer, der gerne vil sætte dem op til 
brug, og kan give et råd med på vejen. 
Der er også mulighed for at bruge et 
trendbord til opsætning af vævene.

Hvad kælderen skal bruges til,  er 
bare op til dig  – mange muligheder 
står åbne – kom forbi, for at se og høre 
mere om værkstedet, og hvis du har 
særlige interesser, og vil sætte noget 
i gang på værkstedet, så vil du blive 
modtaget med åbne arme.

Der er altid nogen på værkstedet hver 
mandag, onsdag og fredag eftermid-
dag,
samt nogen i huset hver onsdag aften 
19-22  i lige uger.

Hvis du vil vide mere 
kontakt en fra beboerhusudvalget:
Karl Rasmussen
 Annettevej 16 tlf. 2299 8018
Karen Margrethe Frederiksen
 Annettevej 16 tlf. 2562 3851
George Nielsen
 Louisevej 22 tlf. 6014 0071
Inge Cassøe
 Annettevej 49 tlf. 8625 3425
Birthe Sørensen
 Annettevej 10 tlf. 2068 4673
Anne Grethe Carlsen
 Annettevej 30 tlf. 2714 5158
Anne Lise Ovesen
 Louisevej  6 tlf. 8625 6463
Birte Wisén
 Brabrand Skovvej 67 tlf. 2292 0696
Ragnhild Lassen
 Brabrand Skovvej 37 tlf. 3031 1218

Lad os få ”et kreativt værksted 
i Søvangen”  op at stå.
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2/3 - Søvangen/Skovgårdsparken

afdelInG II ”sØVanGen” oG afd. III ”skoVGaardsparken” 
Holder Juletræsfest for bØrn oG barnlIGe sJæle oG deres forældre

Juletræsfest

søndag den 21. december 
kl. 14 – 16:30 
Skovgardsparkens selskabslokaler 
Ingasvej 66

Der vil være mulighed for at lave 
juledekoration i lighed med øvrige 

år. Derefter skal der danses, leges og 
syng es til Gudmunds nisseorkester.
 
Godtepose og sodavand til alle 
fremmødte børn. 
Der er æbelskiver, kaffe eller the til 
alle samt glögg til de voksne. Der kan 
købes øl og vand.

Afdelingsbestyrelsen i Afd. ll og lll 
samt beboerhusudvalget i Søvangen
ønsker alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår 2009

7/15/21 - Hasselhøj/Hasselengen/Hasselager

kom tIl en HyGGelIG daG

Julestue I HasselHØJ

Julestue med boder hvor beboere sælger julerela-
terede ting (dog ikke juledekorationer).
Der er julestemning og hygge lørdag den 6. og 
søndag den 7. december fra kl. 10.00 til 17.00 i 
Fælleshuset Hasselhøj 203.

Nærmere oplysning 
fås ved henvendelse til 
Jytte Nielsen
Hasselengen 16 A, tlf. 21924487
Willy Werell
Hasselengen 30, tlf. 86 28 82 96

Arrangeret af Lunterne/Loppen 
i Afdelingerne 7/15

Kilde: Hasselnyt

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	

!								!															!											!									!			!	

Navn: ___________________________________

Adresse: __________________________________

Antal børn: 0-15 år _______  Antal voksne_______

AFHENTNING AF BILETTER DEN 11 + 12 Dec. HOS VARMEMESTEREN
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af afdelingsbestyrelsen

12 - Odinsgård

Juletræsfest I ValHalla

tIl odInGårdens beboere

Søndag den 7. december 2008
Kl. 11.00 –15.00

Det sørme, det sandt, december, og 
det er tid til vores årlige juletræsfest 
for store og små. Juletræet skal pyn-
tes, så kom og hjælp julemanden med 
at gøre søndag til en sjov og hyggelig 
familieeftermiddag. Klip julepynt, og 
hvem ved, måske kommer juleman-
den også på besøg i år.

Som noget nyt vil vi i år starte dagen 
med en tur i den fri natur, og hvis 

spejderne i år sælger juletræer, kan 
det være vi smutter der forbi.

Når vi kommer tilbage, er der varm ri-
sengrød til alle, og om eftermiddagen 
serveres der gløgg & æbleskiver til de 
voksne og en slikpose til børnene.

tilmelding:
Kan også gøre på email: leneolm@
email.dk husk navn, adresse, og hvor 
mange voksne og børn der kommer.

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig 
eftermiddag i julehjerternes navn.

På grund af indkøb er det nødvendigt 
at tilmelde sig senest torsdag den 4. 
december i bestyrelsens postkasse, 
ved indgangen til Valhalla, Stenalder-
vej 209.

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	

!								!															!											!									!			!	

Navn:____________________________________________

Adresse:__Stenaldervej nr.:__________________________

Vi kommer__________voksne og ________børn

Der bliver trukket en lille julegave blandt de tilmeldte til julefesten.

Løsning på jubilæumsquiz (3:5)  på side 16 1: C (25)
2: A (Svensk)
3: A (VHS)
4: A (Tildelingsregler)
5: C (Hasselhøj)
6: B (Udsigten) 
7: B (Seniorer)
8: A (Grimmeste)
9: B (Nordgårdskolen)

Note til spørgsmål 6: 
A: rationeringskort skal afhentes, 
C: det er vekselstrøm som udbredes
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en lIlle JuleleG I afdelInGen

12 - Odinsgård

af Lene Charlotte Olm

så stJæl da for sØren mIn HaVenIsse

Det er tilladt for Odinsgårdens be-
boere at stjæle naboens havenisse, i 
december måned, altså hvis det er 
en af de fire nye havenisser, som af-
delingsbestyrelsen har indkøbt til 
formålet.

I år vil afdelingsbestyrelsen prøve 
en ny leg med afdelingens beboere, 
formålet er at få mulighed for lære 
hinanden bedre at kende og skabe et 
bedre naboskab imellem beboerne.

Havenisselegen går i sin enkelhed ud 
på, at man gerne må stjæle en af de 
fire nye havenisser og sætte den ved 
sin egen hoveddør. Den eneste spille-
regel, der er forbundet med at stjæle 
nissen, er, at man skal have banket 
på hos den beboer, der har nissen og 
sagt hej, fortalt hvem man er, og hvor 
man bor, samt givet en lille gave. Det 
kan være et hjemmelavet julehjerte, 
kræmmerhus eller et lille stykke cho-
kolade, intet dyrt, for alle skal kunne 
være med.

Afdelingsbestyrelsen håber at bebo-
erne vil tage godt imod udfordringen, 
og at nisserne kommer til at besøge 
alle beboerne, på kryds og tværs af af-
delingen i løbet af december måned. 
De fire beboere, der er så heldige at 
have nissen den 24. december, vil 
modtage en lille julegave fra afdeling-
en.  

sØndaG den 7. december I stenHytten

Juletræsfest for bØrn 

Der bliver masser af hygge med jule-
træ juletræ, og mon ikke julemanden 
kommer på besøg med gaver til alle 
artige børn?
Der er glitter, glögg og gran for børn, 
forældre og andre beboere i Fælleshu-
set Stenhytten, Stenaldervej 77 
søndag den 7. december.
Nærmere information udsendes via 
opslag og invitation til afdelingens 
beboere.

Julemanden, der vist nok kender Esben Trige fra Thorsbjerg, giver juleglæde til en 
lille Thorsbjergbeboer, hvis far, Rune Utoft, vist nok kender administrationschefen i 
boligforeningen 

(arkivfoto 2007 – Ulrik Ricco Hansen)
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23 - Skovhøj

omkrInG leJe af fællesHuset

skoVHØJ afdelInG XXIII

Leje af fælleshuset Skovhøj nr. 225, 8361 
Hasselager

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

Rekvisition kan ske ved henvendelse 
til Brabrand Boligforening – udlejnin-
gen telefon 86 31 71 71. Nøgle udle-
veres hos varmemesteren i dennes 
kontortid.

Lokalet kan udlejes max. 1 år frem i 
tiden. Fælleshuset kan lej es senest 1 

uge før, dog kan der dis penseres ved 
begravelser. 
Al musik og støjende adfærd i og 
omkring huset skal ophøre senest kl. 
01.00.

Aktiviteter, der afholdes i afdelings-
regi, kan benytte lokalerne vederlags-
frit; tidsfristerne for reservation skal 
dog overholdes.

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

Heldagsleje (mandag – torsdag) kl. 
08.00 – 07.00 den efterfølgende dag:
Leje 1. dag:   kr. 600,00
Pr. efterfølgende dag: kr. 200,00
Depositum  kr. 400,00

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

Ved udlejninger i helligdag kontakt 
afdelingsbestyrelsen med hensyn til 
nøgle.

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

obs: ny dato oG tIdspunkt

for Holmstrup marks beboere
Så er det atter jul igen, og det er tid for 
året sidste Julebanko 

Onsdag den 10. december 2008
I Valhalla, Odinsgården

Dørene åbnes kl. 18.30, kom og vær 
med til et hyggeligt julebanko.

Der kan købes kaffe & æbleskiver og 
pølser med brød

Tilmelding til Annie på 8624 0834 
Kan også gøre på email: leneolm@
email.dk senest den 3. december

Vi glæder os til at se dig til en hygge-
lig bankoaften.

Skriftlig tilmelding senest lørdag den 
3. november i bestyrelsens postkasse, 
Stenaldervej 209 st.  Odinsgården.

Holmstrup Mark

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	

!								!															!											!									!			!	

Navn:_______________________________________________________

Adresse:_____________________________________________________

Telefon nr.:___________________email adresse:____________________

Vi kommer__________personer

Der bliver trukket en lille gave blandt de tilmeldte på bankoaftenen.
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af Gunhild Weisbjerg / formandinde

en opleVelsesmættet sæson  lakker mod enden, oG VI Går Ind I den deJlIGe Julemåned

nyt fra klub Hans broGe

Vi har valgt at aflyse foredraget med 
Lena Petersen den 3 december, da vi 
ikke mere, af sørgelige grunde, kan 
samarbejde med Brabrand Oplys-
ningsforbund.
 
Men husk endelig vores eksklusive 
juledekorationsaften den 17/12 kl. 
19, hvor Ann Tind har lovet os, at vi 
går hjem med en dekoration, som vil 
pynte på ethvert julebord. Tilmelding 
nødvendig til Berit Bramm 86265353 
eller undertegnede.
 
Vigtig Vigtig  Vigtig
 
Julefrokost den 24 januar 2009 
kl. 13 i vores selskabslokale
Den forsinkede julefrokost bliver 
noget ganske særligt i år. Og hvor-
for nu det??? Jo vi har den glæde at 
meddele, at to af vores medlemmer, 

nemlig  slagtermester i Føtex Torben 
Pedersen Udsigten 35 og køkkenchef 
på den kommunale højskole i Grenå 
Bent Videriksen Udsigten 17 vil trylle 
i køkkenet.
Og så er det lykkedes os endnu en 
gang at lokke pianist Niels Erichsen  
til at  spille, så vi kan indtage  gour-
metmaden ledsaget til hans blide kla-
vertoner Og vi skal naturligvis også 
synge et par fællessange. Vi havde 
jo en fantastisk aften med fællessang 
den 12/11 med Niels Erichsen (se 
mere om Niels på
http://www.triobefore.dk)
 
Motionsrummet mm
Er 2009 året, hvor du gerne vil være i 
bedre form? Så har du en enestående 
chance i det nye år. Vores trivselskon-
sulent Lene Andersen  er jo fysiote-
rapeut, så ud over at bage kage med 
mere, har hun i den forgangne sæson 

guidet interesserede rundt i motions-
rummet,  Foreløbig er der en gruppe, 
der træner tirsdag aften. Vil du vide 
mere, så ring til Lene på 30914074. Vi 
har en drøm om, at vi en dag kan få 
et større og  bedre rum med vand og 
adgan til toilet. Men for at den drøm 
skal gå i opfyldelse, skal vi være rigtig 
mange, der benytter rummet. Så husk 
at notere på seddelen i vindueskar-
men, når du træner.
 
 
Decemberhilsner med ønsker om et 
udviklende og glædesfyldt 2009

fIne aktIVIteter I december oG Januar

af Svend Erik Sørensen / bestyrelsen

Gellerup pensIonIstklub

Onsdag den 10. december 
kl. 14.00 
afholder vi vores “Kæmpe Banko” 
med ekstra gevinster i form af ekstra 
gavekort så mød talsrærkt op.
Gratis kaffe og brød.
 
Onsdag den 7. januar 2009 
kl.12.00 til ca. kl.16.00
“Nytårsfest”
Medbring selv maden, eller den kan 
købes i kacéen til de sædvanlige gode 
priser, dertil giver klubben en øl eller 

vand og en snaps. Ekstra drikkevarer 
kan som sædvanlig købes til billige 
priser.
Efter maden giver klubben kaffe og 
brød.
Til at binde det hele sammen kom-
mer vores nye gode musiker “Bo” 
og underholder, så mød talstærkt op 
til nogle hyggelige timer i gode ven-
ners selskab.
 

Onsdag den 21. januar 2009 
kl. 14.00
“Generalforsamling”
Dagsorden i følge lovene.
Efter generalforsamlingen afholdes 
der minnibankospil.
Gratis kaffe og brød.
Da dette er sidste blad i 2008, vil vi fra 
hele bestyrelsen benytte lejligheden 
til at ønske alle vore medlemmer samt 
alle læsere en god jul og et lykkebring-
ende nyt år i 2009 med en stor tak for 
det gamle.



HeadlIne
subHeadlIne

brødtekst

af skribent
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Støtteforeningen for Allan Fiskers 
børnehjem i Riga

Hermed indkaldelse til generalforsamling 
torsdag den 18. december kl. 17.30
  
 Dagsorden ifølge vedtægterne.
  
Generalforsamlingen holdes hos
Formand Gunhild Weisbjerg
Udsigten 17
8220 Brabrand

Læs mere om Allan Fiskers store arbejde på 
www.allanfisker.dk

HUSK

Vi har strikke/snakke/hygge-klub hver torsdag fra kl. 10 til kl.?
Alle er velkomne. Tag også din nabo med.Der kan købes kaffe og rundstykker for 20,-.På gensyn i Laden. 

Tousgaardsladens Bankospil 

afholder generalforsamling

onsdag den 28. januar 2009 kl. 15.00 i laden.

Dagsorden iflg. vedtægter.

 
mvh Bestyrelsen

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
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Maden bliver severet fra 
kl. 17.00 til kl. 18.00

Priser
Voksne 30 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 december 2008

mandag  1 Fiskefrikadeller
tirsdag 2 medister med grønlangkål  
	 	 	 og	brunede	kartofler
onsdag 3 Farseret blomkål
torsdag 4 kalvelever
 
Mandag	 8	 Stegt	flæsk	med	persillesovs
tirsdag 9 svinekoteletter med ris  
   og karrysovs
onsdag 10 kartoffelmoussaka
torsdag 11 Frikadeller med brun sovs
 
mandag 15 Hakkebøffer med bløde løg
tirsdag 16 biksemad
onsdag 17 Fiskepakker
Torsdag	 18	 Flæskesteg	risalamande
 
tirsdag 22 karbonader med brun sauce
onsdag 23 Hakkebøffer i butterdej
torsdag 24 suppe med tarteletter
 
tirsdag 29 Gullash med kartoffelmos
Onsdag	 30	 Grydestegte	kyllingefileter	
med rabarber
         

Ret til ændringer forbeholdes     
     

ladens folkekØkken

Madkort i Laden
P.g.a. råvarernes himmelflugt 
er vi desværre nødt til at sætte 
prisen på maden op i Laden.
Fra 1/1-09 koster et måltid 30,- 
og et 10-turskort kan købes til 
250,-.
Hilsen Lonnie/Laden

Madplan for januar 2009
se skræppebladets hjemmeside eller spørg i Laden
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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 entré (voksne 10,-, børn 5,-)
Lørdag 10-15. Kvindesvømning 15-18

Desuden er Gellerup Badet åbent for klubber og særlige aktiviteter, 
bl.a. Seniorsvømning, AGF, Fritidsdykkere, Somalisk Forening, 
Danske Naturister og Quatre Force Diving der udbyder dykkercer-
tifikater.

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

Gellerup Badet 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,-

Gellerup Badet 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



Skræppebladet december 2008 - 35

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i November var
»ØREGANG«

Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Baian Mohammad
Gudrunsvej 4, 2. tv
8220 Brabrand

Lasse Linno Henriksen
Gudrunsvej 50, st. mf.
8220 Brabrand

Enver Øzer
Lottesvej 16, 3. th.
8220 Brabrand

Bemærk, at gavekortene
gælder til Boghandlen i CityVest

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:

Indsendt af:        NAVN:

  ADRESSE:

Løsningen sendes til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 15. januar kl. 16

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	

Julekonkurrence:
Kan du finde nissepigen?
Tæl hvor mange nissepiger 
der er i HELE bladet. Husk at 
tælle denne med, og send dit 
svar til os, evt sammen med 
børnekrydsen.
Vi udtrækker én heldig vinder, 
som får et gavekort på 100 kro-
ner til Boghandlen i City Vest

Der er gemt 30 ord, som har med julen at 
gøre, og et par, der ikke har. Ordene er gemt 
lodret (oppefra og ned) og vandret (fra ven-
stre mod højre); men måske er der også no-
gen på andre leder?
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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:
Jesper Fræer Nielsen, tlf. 86 25 68 25 /mobil 40 87 07 75
 jesperiiv@gmail.com

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:
Jacob Aaby Jensen, tlf. 27 49 72 54 / j_aabye@ofir.dk

Afdeling 8, Drejergården:
pt ingen bestyrelse
 
Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen
roedlund@stofanet.dk 

Afdeling 11, Odinsgård:
Lene Olm, tlf: 86 24 91 10 / leneolm@email.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Ulla Jellesen, tlf. 86 24 42 30 / ullabulla@stofanet.dk

Afdeling 14, Borumtoften:
Ole Andersen, tlf. 40 72 49 61

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:
Maria Degn, tlf. 50 10 55 22 / maria@degn.biz
 
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:
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63 / 
JanK1307@Forum.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, 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 3, 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 december

Ti. 2. 16.30: Møde Samvirket Gellerup Toveshøj  side 7 

Sø. 7. 10.00: Julestue Hasselhøj     side 27

Sø. 7. 11:00: Juletræsfest Odinsgård    side 28

Sø. 7. 14.00: Søndagscafé i Søvangen    side 25

On. 10. 14.00: Kæmpe Banko Gellerup Pensionistklub side 31

On. 10. 18.30: Julebanke Homlstrup Mark   side 30

To. 18. 17.30: Generalforsamling Allan Fisker støtte  side 31

Sø. 21. 14.00: Juletræsfesst Søvangen/Skovgårdsparken side 27

Diverse arrangementer i Gellerup Kirke  i december  side 14


