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lederen

af Ulrik Ricco Hansen

bIg brother I bolIgforenIngen

Et snurrende videokamera giver tryghed og fjerner krimina-
litet. Sådan lyder budskabet som regel, når politikere taler 
om videoovervågning. Nu åbnes der sandsynlig for, at der 
overalt i Brabrand Boligforening kan opsættes elektronisk 
overvågende øjne, der filmer døgnet rundt.

I Aalborg havde Lejerbos Skallerupvej-afdeling med stor suc-
ces opsat 52 kameraer til at overvåge hele afdelingens om-
råde. Antallet af indbrud og hærværk faldt til nul, og ikke 
så meget som en juletræspære fra afdelingens juletræ blev 
stjålet.
Men politiet kunne ikke lide overvågningen, fordi den er 
ulovlig. Nu er de fleste kameraer enten slukket eller blændet 
delvis af.

Før jul henvendte Brabrand boligforening sig til justitsmi-
nister Brian Mikkelsen for at få lov til at opsætte kameraer i 
Gellerup, men ministeren var tøvende.
Midt i januar mødtes byrådsmedlemmer og repræsentanter 
fra Brabrand Boligforening med Brian Mikkelsen for at lægge 
mere pres på ham En måned senere var ministeren mør og 
annoncerede, at han i næste folketingssamling (dvs. tidligst 
til oktober) fremsætter et lovforslag, der giver mulighed for 
at overvåge bl.a. boligområder.

Toppen af boligforeningen jublede, og kommunen var klar til 
at hjælpe med at finansiere de 15 millioner, der skal bruges til 
at dække Toveshøj og Gellerupparken.

Men var det mon beboernes sejr? Var beboerne blevet spurgt, 
og var det beboernes ønske at blive filmet i døgndrift? 
Formanden for Gellerupparken var ikke særlig glad og for-
talte, at afdelingsbestyrelsen ikke ønskede at filme overalt, 
men kun ville overvåge opgange og container-områder. 

”Forslaget om video-overvågning i Gellerup er et krav fra 
politikerne i byrådet i forhandlingerne om helhedsplanen for 
Gellerup. Når kommunen skal putte så mange penge i plan-
en, har politikerne et ønske om at mindske kriminaliteten,” 
sagde René Skau Björnsson, der er folketingsmedlem og med 
i foreningsbestyrelsen.

I en kommentar på Skræppebladets blog skrev Jeppe Car-
stensen bl.a.: ”Hvorfor gemme os bag vores kamera, fjernsyn 
eller anden optagedingenot – snak med hinanden og få en 
konfrontation ud af det. Frygt og rygter og fordom fører ing-
en vegne.”

Der må ikke være tvivl om, at det er beboerne, der skal be-
slutte, om der skal videoovervåges, og hvilke områder der 
skal dækkes. Hvis du vil høres og have indflydelse, så bland 
dig i debatten og husk at møde op til beboermøder. De første 
starter i april.
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først en saMMenlægnIng og nu Igen en adskIllelse

af Hans Esmann Eriksen 
foto af Bo Sigismund

afdelIng 7/15 - skIlsMIsse påbegyndt

De personer, der gennem de senere år 
har iagttaget livets gang i Brabrand 
Boligforenings afdelinger, har flere 
gange kunnet konstatere, at alt ikke 
var fryd og gammen ude i vore ældre 
Hasselager-afdelinger. Nu er mange 
års gniderier og uenigheder kulmi-
neret i en beslutning på et ekstraordi-
nært afdelingsmøde om at dele afde-
lingen i to afdelinger.

forhistorien
Afdeling 7 Hasselhøj er det ældste 
byggeri fra 1983, mens afdeling 15 
Hasselengen først blev bygget i 1991. 
I de første år efter at Hasselengen var 
bygget, levede de to afdelinger med 
hver sin afdelingsbestyrelse som gode 
naboer med samarbejde om blandt 
andet aktiviteter og et fælles beboer-
hus. I 1998 blev det besluttet ved en 
urafstemning (i begge afdelinger hver 
for sig) at have et fælles afdelingsmø-
de og en fælles bestyrelse for de to af-
delinger. De to afdelinger beholdt dog 
hver sit regnskab og budget.

I de senere år har der været en ræk-
ke uenigheder og konflikter mellem 
forskellige grupperinger og klubber 

i området. Det vil være svært for en 
udenforstående referent som mig, 
at give en dækkende beskrivelse af 
uenighederne, og jeg tror ikke, det 
har de øvrige afdelingers interesse. 
Man kan kun konstatere, at ingen af 
de involverede har syntes, det har væ-
ret skægt.

ekstraordinært afdelingsmøde
Uenighederne var ved udgangen af 
2008 så store, at en gruppe koncentre-
ret om den tidligere afdeling 15 Has-
selengen bad bestyrelsen for den fæl-
les afdeling om at indkalde et ekstra-
ordinært afdelingsmøde med forslag 
om, at de to afdelinger skulle skilles 
igen.
Mødet blev indkaldt d. 29. januar, og 
det lille fælleshus var fyldt til briste-
punktet da mødet startede. Personer 
med kendskab til afdelingen kunne 
konstatere, at mødet var splittet alle-
rede ved starten. Der var to grupper 
i salen, der sad i hver sin side, og der 
blev ikke talt med hinanden.
Første punkt var valg af dirigent. Her 
viste uenigheden sig ved, at der var 
forslag til to forskellige dirigenter. Det 

er ikke sket i umindelige tider i for-
enings historie.
Den valgte dirigent Vagn Eriksen fra 
afdeling 3 startede med at konstatere, 
at der ikke var noget fortilfælde i Bo-
ligforeningernes Landsforening hvor 
en afdeling var blevet opdelt i 2, så 
regelgrundlaget for beslutningen var 
noget tyndt.

afstemningerne
Uden nogen egentlig debat om bag-
grunden for forslaget om opsplitning 
blev forslaget sendt til afstemning. Et 
flertal i forsamlingen vedtog, at afde-
lingen skulle splittes op.
Den gruppe, der havde indkaldt til 
mødet, havde foreslået, at der også 
skulle stemmes om afgørelsen skulle 
sendes til urafstemning i blandt alle 
afdelings beboere. Dette forslag blev 
støttet af dirigenten og tilstedeværen-
de foreningsbestyrelsesmedlemmer.
Dirigenten blev spurgt, om beslutnin-
gen om opsplitning ville være ende-
lig, hvis forslaget om urafstemning 
faldt. Det bekræftede dirigenten. Ved 
afstemningen faldt forslaget om uraf-
stemning.

hvad nu?
Man kan glæde sig over, at der er 
faldet en afgørelse, hvis legalitet der 
ikke kan stilles spørgsmål ved. I den 
forstand har beboerdemokratiet fun-
geret efter hensigten. 
Man kan også spørge, om de proble-
mer og konflikter, der var grundlag 
for opsplitningen, bliver lettere at 
løse med to afdelinger, der stadig er 
naboer og fremover skal samarbejde 
om blandt andet fælleshuset. Det kan 
kun fremtiden vise.
Brabrand Boligforening vil i slutnin-
gen af februar indkalde til to afde-
lingsmøder i de to nye afdelinger, 
således at der kan vælges nye afde-
lingsbestyrelser. Indtil da fungerer 
foreningsbestyrelsen som bestyrelse i 
de to afdelinger.
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af Jens Skriver, Astronomiklub Capella

MåleMetoder Var længe underVeJs

afstande I VerdensruMMet

Et af astronomiens største proble-
mer har været at beregne afstandene 
i verdensrummet. De er af umåde-
lige dimensioner, men hvor store de 
egentlig er, gik forholdsvis sent op 
for astronomerne. Tycho Brahe mente 
som bekendt, at Jorden var universets 
centrum, selv om han udmærket var 
klar over, at de ydre planeter bevæge-
de sig rundt om Solen. Det byggede 
han på, at det ikke var muligt for ham 
at måle forskelle i de vinkler, stjer-
nerne danner med hverandre. Det var 
først astronomerne ved Solkongens 
observatorium ved Versailles, der be-
gyndte at opnå brugbare resultater. 
Det var her, astronomen Ole Rømer 
fra Århus bestemte lysets ”tøven” 
(hastighed) ved hjælp af studier af 
Jupiters måner, og i 1671 lykkedes 
det observatoriets direktør Giovanni 
Cassini at beregne afstanden til pla-
neten Mars. Han målte dens vinkler 
til nogle stjerner i Paris, mens en as-
sistent målte vinklerne i Brasilien. Ud 
fra simple trigometriske beregninger 
kunne de derefter beregne afstanden 
til Mars til 65 millioner kilometer sva-
rende til omtrent 5000 gange Jordens 
diameter. Tallene var sensationelle og 
gav for første gang en forestilling om, 
hvor store afstandene i verdensrum-
met faktisk er.

Venuspassage
De første afstandsbestemmelser ske-
te ud fra det velkendte geometriske 
princip, at er tre vinkler og/eller sider 
på en trekant kendt, kan resten bereg-
nes. Da planeterne hele tiden flytter 
sig i forhold til Solen og til hverandre, 
skulle man tro, at det var en simpel 
opgave, men på den tid havde man 
ikke det nødvendige måleudstyr. Eng-
lænderen Edmund Halley udarbejde-
de en plan for at beregne afstanden til 
Solen og Venus ved hjælp af studier 
af venuspassager. Jordens og Venuses 
baner ligger ikke helt i samme plan, 
så det er forholdsvis sjældent, Venus 
ses som en lille skive, der passerer for-
an Solen. Efter Halleys død forekom 

venuspassager i 1761 og 1769. Det før-
ste år blev James Cook sendt til Haiti 
for at observere passagen her. Tanken 
var, at hvis passagen blev observeret 
forskellige steder på Jorden, ville for-
skelle kunne måles. Det lykkedes ikke 
i første omgang; i stedet kortlagde 
Cook det meste af Stillehavet. Men i 
1769 blev afstanden til Solen fastlagt 
med nogenlunde nøjagtighed.

parallelakser
Med simpel trigometri ville astrono-
merne også måle afstanden til stjer-

nerne. Da Jorden bevæger sig, må den 
vinkel, stjernens position ses under, 
ændre sig. Det gør den også. Proble-
met er bare, at det drejer sig om så 
små vinkler, at de er meget vanskelige 
at måle. I løbet af 1800-tallet lykkedes 
det at måle parallelakserne, som de 
kaldes, til enkelte stjerner. Det viste 
sig imidlertid, at stjerners vinkler, til 
de stjerner, som ligger bagved, kan 

måles, og ved målinger af ændrin-
gerne i disse vinkler kan afstanden 
beregnes. Målingerne skete ved et så-
kaldt heliometer. Det er en refraktor, 
hvis objektiv er delt. Herved fås to 
forskudte billeder af samme stjerne, 
og vinklen til bagved liggende objek-
ter kan måles. 
Det er dog kun de nærmeste stjerners 
afstand, som kan måles på den måde. 
I begyndelsen af 1900-tallet udvikle-
des metoder til at måle afstanden til 
stjerne ved hjælp af deres lysstyrke. 

CAPELLA  
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
Niels Jørgensen,
Jernaldervfej 257B, st.,
tlf. 86241620.
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tekst og foto af Troels Bo Knudsen

koM og Vær Med og få hJælp og godt saMVær oM dIn Cykel

frIVIllIge åbner CykelVærksted for beboere

Der mangler fritidstilbud til beboer-
ne. Derfor har en gruppe frivillige på 
Toveshøj taget initiativ til at starte et 
cykelværksted for alle beboere i Bra-
brand Boligforening.

Fredag den 6. marts  kl. 15 til 18 er 
der reception i kælderen på Janesvej 
43. Årsagen er åbningen af et nyt cy-
kelværksted drevet af frivillige, hvor 
beboere gratis kan få repareret deres 
cykler og få en snak med på vejen. 
Skræppebladets udsendte har taget 
en snak med en af initiativtagerne, 
Hasse Vind, som også er formand for 
foreningen bag cykelværkstedet, om 
hvorfor der er brug for et cykelværk-
sted.
”Cykelværkstedet er uafhængigt. Vi 
har fået stillet lokaler og lidt penge til 
rådighed af afdeling 5, Toveshøj, men 
idéen er, at initiativet efter opstarten 
skal kunne køre af sig selv. Derfor har 
vi også valgt at kalde cykelværkstedet 
for ”Janesvej 43”, og ikke Toveshøj el-
ler Gellerup, da det er for alle bebo-
ere i Boligforeningen”, udtaler Hasse 
Vind.
Lokalet, der nu er indrettet til at re-
parere cykler, har efter sigende tildli-
gere været en cykelkælder, den eneste 
af sin slags på Toveshøj, og er også 
tidligere blevet brugt af Livsværkste-
derne til genbrugsbutik. Idéen om at 
etablere et cykelværksted har været et 

års tid undervejs, og er inspireret af et 
lignende cykelværksted i Holmstrup. 
Det har taget lang tid for gruppen af 
lokale frivillige at etablere værkste-
det og sætte lokalerne i stand, så det 
er synligt, at de er glade for, at idéen 
om et cykelværksted nu bliver til vir-
kelighed.

det handler om fællesskabet
”Vi vil gerne være med til at styrke 
foreningslivet i området. Indtil videre 
samarbejder vi med IVF (lokal idræts-
klub), således at de kan bruge loka-
lerne til aktiviteter, uden for cykel-
værkstedets åbningstider. Vi ønsker 
at etablere flere samarbejder med for-
eninger, og for eksempel kunne man 
samarbejde med Livsværkstederne 
og klubberne i Gellerup” siger Hasse.
”I fællesskab kan vi løfte området. 
Det er vigtigt at beboerne har steder, 
de kan mødes. Et aktivt cykelværk-
sted giver et forum, hvor beboere 
uformelt kan diskutere hverdagsting, 
og hvad de har på sinde. Værkste-
det er også åbent for folk, der bare 
vil give en hånd med eller ønsker at 
snakke”afslutter Hasse.

om cykelværkstedet 
”Janesvej 43”
Værkstedet åbner officielt fredag d. 6. 
marts, og derefter er der åbent man-
dag, tirsdag og fredag fra kl. 17 til 19. 
Hvis man vil vide mere eller ønsker 
at bidrage til cykelværkstedet, så kan 
man kontakte Hasse Vind på telefon 
61 70 89 54, eller e-post:
hvind@stofanet.dk.
Det er gratis for alle beboere i Bra-
brand Boligforening at bruge cykel-
værkstedet, hvor man kan få kyndig 
vejledning fra cykeleksperter og ofte 
også finde gratis reservedele til cyk-
len.
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tekst og foto af Troels Bo Knudsen

lokalpolItIet VIl I dIalog Med beboerne
læserbreV førte tIl en god snak

Det går bedre end for blot få år siden, 
men der er stadig et stykke vej, før lo-
kalpolitiet i Gellerup er oppe i fulde 
gear.

I sidste nummer af Skræppebladet 
kunne man i et læserbrev indsendt af 
Vagn Holst fra Toveshøj læse om hvil-
ke personlige konsekvenser krimi-
naliteten i området har for beboeren. 
I slutningen af læserbrevet spørger 
afsenderen om forslag til, hvad man 
kan gøre ved kriminaliteten i områ-
det. Som svar på spørgsmålet invite-
rede lederen af lokalpolitiet i Gelle-
rup, Jens Espensen, Vagn Holst til en 
lille snak om, hvad der er blevet gjort, 
og hvilke initiativer der kan tages for 
at skabe et mere sikkert og trygt Gel-
lerup.
Med sig til besøget hos lokalpoli-
tiet bragte Vagn en repræsentant for 
Skræppebladet. Snakken mellem be-
boeren og politikommisæren tog, ud 
over indholdet i læserbrevet, sit afsæt 
i, at Vagn tilbage i 1999 sammen med 
en række andre beboere havde lavet 
en underskriftsindsamling for at få 
mere politi i området. Til dette for-
talte Jens, at man i løbet af de ti, år der 
er gået siden 1999, er gået fra 6 til 17 
mand i lokalpolitiet, og at man regne-
de med at kunne komme op på flere 
over det næste stykke tid.
 

behov for fokus på tryghed
Vagn berettede om, hvordan det er at 
være beboer i et område, hvor man 
helst ikke går udenfor om aftenen, og 
efterlyste forslag fra politiet, til hvad 
man kunne gøre for at forebygge 
kriminalitet og skabe tryghed i for-
bindelse med helhedsplanen for om-
rådet. Til dette foreslog Jens, at man 
fortsatte med at tynde ud i bevoksnin-
gen i mellem blokkene og satsede på 
bedre belysning.
Et vigtigt budskab fra lokalpolitiet i 
snakken var, at man ønskede et større 
og bedre samarbejde med hele lokal-
området: ”Det er centralt, at vi bli-
ver opfattet som en lokal medspiller 
i stedet for modspiller” sagde Jens 
Espensen. Det er vigtigt for politiet at 
være troværdige, men problemerne 

i området kan ikke løses af politiet 
alene. Beboerne bliver også nødt til 
at komme på banen og bidrage med 
f.eks. at vidne, hvis de ser noget kri-
minelt. Dialog er vigtigt for politiet, 
og alle lokale kræfter er velkomne til 
at kontakte politiet.
I forhold til at skabe et tryghed i om-
rådet så mener Jens Espensen, at det 
går fremad, og specielt i forhold til 
gaderøverier og alvorlige voldssager 
har man en meget høj opklaringspro-
cent. Han mener ikke ,at der er mere 
grov kriminalitet i Gellerup end i re-
sten af byen.
Efter mødet var Vagn Holst tydeligt 
lettet. Han mente, at det var positivt 
at høre at det gik fremad, og at der 
var øget fokus på sikkerhed for den 
enkelte i området.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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gæt Med skræppebladet I JubIlæuMsårgangene 

af Ulrik Ricco Hansen. Tak til folk på og ved Skræppebladet gennem årene

JubIlæuMs-quIz (5:5)

I anledning af Brabrand Boligfor-
enings 60-års-jubilæum har Skræp-
pebladet været i arkivet og kigget 
nærmere på, hvad vi bragte i årgan-
ge, hvor boligforeningen havde 25-, 
40- og 50- og 60-års-jubilæum. Dette 
er femte og sidste del af quizzen, 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 oplysning-
erne 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 nyindviet, 30 ton arkitektonisk 
stål/beton-konstruktion gør livet let-
tere for beboere. Hvilken?
A: Gangbro over Edwin Rahrsvej for-
ener afdeling IV og V
B: Fritidsforeningen har opført lege-
plads med klatremur ved Birgittesvej
C: Carport-anlæg, der giver tørre biler 
i Toveshøj

2: 1973
Det boligtekniske udvalg giver det 
gode råd, at man skal købe Natrium-
Hexametafosfat hos sin farvehandler 
eller materialist. Der skal bruges 3 dl 
– men til hvad?
A: Til at fremstille sin egen loftsma-
ling til køkkenet
B: Til at afkalke tøj der er blevet stift 
og misfarvet
C: Til grundig rengøring i badeværel-
se for at fjerne jordslåede pletter 

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

3: 1988
Beboerrådgivningen åbner i tidens 
ånd et nyt, gratis og anonymt rådgiv-
ningstilbud med fem kvindelige råd-
givere. Hvilken slags hjælp tilbydes 
under navnet Delta?
A: Pårørendehjælp omkring bl.a. selv-
mordere og aids-ramte
B: Psykologisk rådgivning omkring 
parforhold, ensomhed eller arbejds-
løshed
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C: Vejledning om klager over bolig-
støtte, tildeling af lejlighed og leje-
lovs-jura

4: 1988
Beboerhuset Laden holder afstemning 
om, hvilke tre aviser der skal være at 
læse i kaffestuen. Hvilke bliver valgt?
A: Land og Folk, Jyllandsposten og 
Århus Stiftstidende
B: Aktuelt, Information og Århus 
Stiftstidende
C: Soc Week, Information og Land og 
Folk

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. 

5: 1998
Tre af boligforeningens afdelinger 
kan altid fejre 10-tals-jubilæum sam-
men med boligforeningen fordi de er 
indviet i 19X8. Den 8. august fejrede 
en afdeling 10-års jubilæum med bl.a. 
harmonika-musik. Hvilken?
A: Hans Broges Parken 
B: Bronzealdervænget
C: Drejergården

6: 1998
Seven-Eleven indbyder til arrange-
ment i Nordgårdhallen. Hvad kan 
man opleve?

A: Boligforeningens jubilæumsfest og 
maraton-diskotek fra 19.00 til 11 om 
formiddagen
B: Store legedag arrangeret af forenin-
ger og aktiviteter i området den 7. no-
vember
C: Orientering om muligheder for 
at blive franchisetager for en ameri-
kansk nærbutik-kæde

7: 1998
Grøn guide i Gellerup anbefaler et 
nyt, grønt projekt i området. Hvilket?
A: Eget renseanlæg med bl.a. fisk og 
planter til at rense vand fra fællesva-
skeriet
B: Kobberbelægninger på afdelinger-
nes tage som miljøvenlig algebekæm-
pelse

C: En daværende vild ide om at for-
vandle området med overskudsjord 
til grønt område – i dag Hasle Bakker

8: 1998
Skræppebladet og Børge Nielsen kig-
ger 50 år tilbage til 1948, hvor han-
delsgartner E. Larsen åbner et hyper-
moderne anlæg på Byleddet den 22. 
oktober. Hvad er det for et anlæg?
A: Store drivhuse hvor der bl.a. dyr-
kes potteplanter, så en chrysantemum 
kan erhverves for under 30 øre året 
rundt.
B: Fryseanlæg hvor en hel boks kan 
lejes for 6 kr. pr. måned + 10 øre pr. kg 
for lynindfrysning
C: Kartoffeldepot der sikrer bønderne 
en salgspris for 100 kg kartofler på op 
til 14 kroner.

2008
60-års-jubilæum i en tid med store 
planer om helhedsplan og havnebyg-
geri. Der er høj beskæftigelse og der-
med lavvande i mange frivillige akti-
viteter

9: 2008
En rundhåndet, hemmelig millionær 
besøger Gellerup og deler penge ud 
til bl.a. Cirkus Tværs, Kontaktstedet 
og Unge4Unge. Hvad hedder millio-
næren, der også blev vist på TV2?
A: Stein Bagger 
B: Asger Jensby
C: Lars Larsen

se løsning på side 19
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tekst og foto af Bo Sigismund

MIddag Med håndbryg for beboerne

fInere Mænd InVIterede

Sonnesgården har en mindre klub 
for ”Madlavning for finere mænd”, 
som nu syntes at resten af afdelingen 
skulle kunne opleve hvad de går og 
opøver. Så en almindelig fredag var 
hele afdelingen inviteret til en 3 ret-
ters middag, samtidig med at Hånd-
bryggerlavet gav en prøve på deres 
produkter.
Det er unægtelig en af de mere tak-
nemlige opgaver at deltage som 
Skræppens udsendte ved en sådan 
lejlighed, og jeg havde da også taget 
linie 15 ind til byen.
Cafeen var dækket op til en middag 
for 60 personer. Så mange ud af af-
delingens 130 beboere havde meldt 
sig til fælles oplevelser. De mandlige 
initiativtagere havde et fast og sikkert 
greb om tingene, og Hans Esmann 
Eriksen introducerede herlighederne:
Græsk bondesuppe – der er ½ liter til 
hver…
Hvid labskovs – gedigen vintermad
Og til dessert: Tiramisu…

Håndbryggerne ser-
verer Red Ale og Hon-
ning-ale (på ølbilletter)

Så det var med at nyde 
det, og som madkom-
mentator må jeg udtale 
anerkendelse. Suppen 
var kraftig og ikke 
stærkere end den bur-
de, med smag af alle 
komponenter i en hel-
hed. En kødfuld labs-
kovs og en let tiramisu 
(der ellers kan være en 
bastant sag) var lige så 
vellykkede retter. Der 
er megen god (ikke 
nødvendigvis gammel) 
mad, som er skabt til at 
laves i store portioner, 
og som ikke står på me-
nuen i en 2-personers 
husholdning. Der blev 
gået godt til 30-liters 
gryderne, og jeg hørte 

kun positive bemærkninger rundt 
mellem bordene. Naturligvis bliver 
man mæt, men det er på en god måde. 
Håndbryggerne fik også ros, deres 
Red Ale vil blive husket som meget 
velafbalanceret, og Honey Ale (hon-
ningen stammede fra Hans’s bista-

der) er et glimrende valg til labskovs 
og sikkert også til anden grydemad. 
Håndbryggerne – de var 4 - gav også 
et indlæg om deres aktivitet og histo-
rie – og jeg skulle hilse og sige, at de 
gerne drager ud til andre afdelinger, 
det er hele foreningens aktivitet.
Da alle havde nydt middagen var der 
kaffe, et par fællessange, og så gik 
man hver til sit – madgruppen havde 
dog en aftale om afrydning og rengø-
ring næste formiddag. Beboerne hav-
de endnu en gang været sammen om 
en god fælles oplevelse, og de finder 
sikkert stadig på flere. Knud – eller 
var det Steen – havde lidt svært ved 
at holde kvinderne fra køkkenet, men 
endte i stedet med at udfordre dem: 
Hvad om damesiden gentog ideen 
med en middag ? Nu er de udfordret.
Og hermed er ideen givet videre til 
dem, der har et fælleshus med køk-
ken og en flok beboere, der synes det 
er sjovt.
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af Hans Esmann Eriksen
foto af Uffe Adelørn

nytårsaften I sonnesgården

på grænsen MelleM det prIVate og det fælles 

Man kan sige, at marts måned er lidt 
sent at fortælle om nytårsaften, men 
artiklen handler om så meget andet.

I de første år af Sonnesgårdens histo-
rie blev der nytårsaften holdt en stor 
middag i fælleshuset med efterføl-
gende fest i Sonnesgården. Det var 
naturligt i en tid, hvor alle var enga-
geret i at udvikle det nye fællesskab. 
Med tiden faldt engagementet, spe-
cielt blandt dem, der udførte et stort 
arbejde for at stable festen på benene.

på grænsen mellem det private 
og det fælles
Udviklingen er egentlig naturlig, fordi 
nytårsaften af de fleste opfattes som 
en privat fest, hvor man mødes med 
dem, man kender bedst. Juleaften er 
stadig en streng privat aften, mens 
nytårsaften har udviklet sig til at ligge 
på grænsen mellem det private og det 
fælles, som jeg kender det fra den lille 
by, hvor jeg er vokset op.
I min hjemby blev der holdt fester i de 
enkelte hjem. Når klokken nærmede 
sig tolv, kom alle ud på gaden for at 
skyde fyrværkeri af og for at ønske 
godt nytår til de familier og venner, 
man kendte godt.
Til nytårsaften i år mødtes de, der var 
hjemme i Sonnesgården som mindre 
grupper til små middage, og nogle 
mødes på en restaurant med et nyt-
årsarrangement. Klokken tolv mødtes 
alle på kommandobroen i Sonnesgår-
den. Kommandobroen er en solterras-

se, der ligger på 4. sal i ejendommen, 
hvor der er et flot udsyn over byens 
tage. Her er der et mageløst udsyn 
over fyrværkeriet i Århus, og samti-
dig med at vi glædedes over det gra-
tis fyrværkeri, fik vi hilst på og ønsket 
glædeligt nytår til de fleste i afdelin-
gen.

en landsby i storbyen
Denne lille historie fortæller om en af 
de særlige kvaliteter, som en mindre 
afdeling kan have. På den ene side le-
ver man som en del af en storby med 
alle de kvaliteter, den kan have. På 
den anden side lever vi i en lille lands-
by, hvor de fleste kender hinanden, og 

hvor antallet af mentale gadespejle er 
stort, fordi der er en positiv interesse 
i, at de andre har det godt. 
Det betyder meget for den tryghed, 
den enkelte føler ved at bo i afdelin-
gen. Det betyder også som i enhver 
lille landsby, at alle skal føle sig an-
svarlig for, at de nye, der kommer til, 
bliver modtaget på en god og ordent-
lig måde, uden at rygter og sladder 
tager overhånd. Heldigvis er det en af 
de opgaver, afdelingsbestyrelsen gør 
et stort arbejde for at løse.

Nytårsfyrværkeri i Århus set fra kom-
mandobroen]

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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lokale nyheder på skræppebladets blog
koMMenter og tag del I nyhedsdæknIngen af dIt oMråde

af Ulrik Ricco Hansen

Skræppebladet er beboernes faste, 
trykte magasin, der bl.a. oplyser om 
nyheder og muligheder i beboernes 
hverdag og omgivelser. Skræppebla-
det er også en aktiv spiller på inter-
nettet, hvor du kan få mere end det 
trykte magasin. Bl.a. er det meget let 
at søge i artikler og finde relaterede 
tekster.

På internettet findes også Skræp-
pebladets blog, der lever sit eget liv 
uden at blive trykt og omdelt i bebo-
erne postkasser. Her kan alle skrive og 
kommentere, og fra redaktionens side 
forsøger vi at samle op på nyheder og 
omtaler, der er relevante for beboere i 
Brabrand Boligforening.

Vi bringer her indledningen af et ud-
pluk af indlæg på Skræppebladets 
blog fra sidst i januar til midt i febru-
ar:

skuffet mor: toveshøj er alt for 
let at bryde ind i
Inge Lauridsens unge søn flyttede 
sammen med en kammerat ind i en lej-
lighed i Toveshøj i december. Nu har 
de været udsat for indbrud to gange, 
og de har sagt lejemålet op i frustra-
tion over den dårlige sikkerhed.
Ifølge den skuffede mor fejlpriorite-
rer Brabrand Boligforening, når der 
afsættes store ressourcer til en stor og 
milliarddyr helhedsplan for området, 
mens de nære ting, som f.eks. altan-
døres sikkerhed ikke får nogen op-
mærksomhed.

Massevis af natteravne over 
århus
Hele Århus skal fyldes med nattera-
vne, hvis det står til den nyansatte 
konsulent Jabbar Yazdani, der indi-
rekte er finansieret af Århus Kom-
mune. Først skal hele Århus Vest ind 
under natteravnenes vinger, herefter 
skal flere områder dækkes ind, før 
også midtbyen bliver et tryggere sted 
at færdes om natten i weekenden.
I Toveshøj og Gellerup er der allerede 
startet et lignende initiativ under nav-
net Nabo til Nabo.

dorthe laustsen: 
ny skole til gellerup
Rådmand for sundhed og omsorg i 
Århus Kommune, Dorthe Laustsen, 
er meget positiv over for helhedspla-
nen der skal ændre området omkring 
Gellerupparken og Toveshøj. Tovshøj-
skolen skal være Gellerups “anker” 
og dermed centrum for et væld af 
fritidsaktiviteter. Desuden ser Dorthe 
Laustsen gerne, at der tilføres en ny 
skole i stedet for den nu nedlagte fol-
keskole Nordgårdskolen.

holmstrup vil bruge renove-
ringspenge til tv-overvågning
Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup 
vil gerne videoovervåge parkerings-
pladser, carporte og affaldsområder. 
Landsbyggefonden har for flere år til-
bage bevilget penge til renovering af 
afdelingen på Jernaldervej og tilbage 
er et restbeløb på 2-300.000 kroner, 
som beboernes lokale bestyrelse ger-
ne vil investere i et overvågningsan-
læg. Pengene rækker dog kun delvis, 
og samtidig afventes en lovændring.

sværere for unge at kaste sten 
på bybussen
Hver fjerde dag rammes en århu-
siansk bybus af en sten. Ofte sker 
det i Århus Vest, f.eks. nær City Vest, 
Toveshøj, Digterparken, Bispehaven 
– og ofte hvor der er en bro over den 
vej bussen kører på. Både kommune 
og politi samarbejder om at forbedre 

forholdene for buschauffører i Gelle-
rup, så det er svært at kaste sten og 
lignende mod bybusserne.
“Vi er netop blevet orienteret om, at 
kommunen faktisk allerede i samar-
bejde med politiet har gjort en stor 
indsats på det her område i Gellerup. 
Man har blandt andet sørget for, at 
man ikke uden videre kan tage belæg-
ningen på broerne op, og man har be-
skåret træer og buske,” siger direktør 
for Århus Sporveje Torben Høyer.

kemishow på 
gellerup bibliotek i vinterferien
Onsdag i vinterferien er der mulighed 
for at opleve damp, røg og eksplosio-
ner på Gellerup Bibliotek, når stude-
rende fra universitetet demonstrerer 
blændende sider af hverdagens kemi-
kalier.

Justitsminister besøger gellerup 
til marts
Justitsminister Brian Mikkelsen vil 
sammen med socialrådmand Gert 
Bjerregård og politidirektør Jørgen 
Ilum besøge Gellerup i næste måned. 
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Sammen vil de diskutere, hvordan 
der kan gøres en ekstra indsats for 
områdets unge kriminelle.

unge i gellerup 
skal ind i kampen
Et nyt idrætsprojekt i Gellerup skal 
få unge mellem 10 og 24 år, som ikke 
allerede er medlem af en idrætsfor-
ening, ind i foreningslivet og ud på 
banerne for f.eks. at sparke fodbold. 
Det to-årige sociale idrætsprojekt for-
ventes at kunne samle 400 børn og 
unge i Gellerup-området, hvor også 
forældrene inddrages, så de lærer den 
danske foreningskultur at kende og 
aktivt kan støtte deres børn.
Projektet hedder “Kom nu ind i kam-
pen”, og er startet af lokale unge 
gennem Somali Community. Kultur-
ministeriet og Velfærdsministeriet 
har støttet projektet med til sammen 
660.000 kr.

gellerup: tV2oj-fejl i dækning af 
bjerregaards nedrivningsplan
Afdelingsbestyrelsen for Gellerup-
parken i Brabrand Boligforening har 
spottet, at der var adskillige fejl i TV2 
Østjyllands dækning af rådmand 
Gert Bjerregaards idé om at rive seks 
blokke ned i Gellerupparken.
“Under udsendelsen kl. 19.30 kon-
taktede jeg redaktionen og oplyste, at 
I havde sagt et forkert tal i indslaget 
om Gellerup.[…]

Microsoft giver 550.000 
til it-projekt i boligforening
Københavnske beboere i bl.a. boligor-
ganisationer under KAB kan nu få et 
mærkbart it-løft. Microsoft har støttet 
et nyt it-projekt med over en halv mil-
lion kroner, frivillige i Ungdommens 
Røde Kors underviser, og boligafde-
linger og asylcentre lægger lokaler til 
de nye it-caféer.
Foruden en check på 550.000 kr, har 
Microsoft sponsoreret hardware og 
software til it-caféerne, der hver får 
12-16 computere. Der vil blive under-
vist i basale it-kompetencer og blive 
tilbudt certificeringer i de tre ugent-
lige kursusdage, hvor der er gratis 
adgang for alle. De frivillige hos Ung-
dommens Røde Kors forberedes via 
kurser på Niels Broch Handelsskole.

Job: 
ny varmemester til hasselager
Beboerne i afdelingerne Hasselhøj, 
Hasselengen, Hasselager,  Skovhøj 23 
og Skovhøj 24 får snart ny varmeme-
ster.
Brabrand Boligforening søger ny var-
memester med tiltrædelse hurtigst 
muligt.
“Det kræver noget særligt at være 
medarbejder i Brabrand Boligfor-
ening. Ikke alene skal du være dyg-
tig. Du skal også kunne lide at omgås 
mennesker fra mange kulturer,” frem-
går det bl.a. af jobopslaget

bjerregaard: 
riv seks blokke ned i gellerup
Rådmand Gert Bjerregaard foreslår 
på vegne af Venstres byrådsgruppe, at 
der sker en kraftig reduktion af boli-
ger i Gellerup. 1750 boliger skal rives 
ned eller nedlægges, så lejligheder 
omdannes til f.eks. butikker. Bl.a. skal 
seks boligblokke jævnes med jorden.

“Bulldozerne skal frem for at skabe 
integration og gøre Gellerup til et at-
traktivt område. [...] Ambitionen er, at 
Gellerup og Toveshøj skal ligne resten 
af byen. Det betyder, at der skal ske en 
kraftig reduktion i antallet af almene 
boliger. I dag er der 2.400 almene boli-
ger i området [...]
‘Det skal ses som en redningsplan for 
Gellerup og Toveshøj for at bryde den 
negative spiral. Resultaterne kommer 
kun, hvis vi er villige til at gå ambi-
tiøst til værks,’ siger Gert Bjerregaard

børn fra den nedbrændte 
børnehave Viben har traumer
I efterårsferien nedbrændte børneha-
ven Viben i Gellerupparken. Børnenes 
fremtid er stadig usikker, for hverken 
Århus Kommune eller Brabrand Bo-
ligforening har besluttet, om børne-
haven skal genopføres og børnene til-
bage til Gellerupparken. I øjeblikket 
er de placeret midlertidig på Åkrogen 
Egå.
Personalet har fået krisehjælp, men 
flere af børnene er stærkt traumatise-
rede.
Børnenes oplevelser med den ned-
brændte børnehave bearbejdes med 
bl.a. massage, beroligende musik, rol-
lespil, og så åbnes en udstilling den 
20. marts på Gellerup Bibliotek. Her 
vises børnenes tegninger, malerier og 
fotos om tiden før og efter branden.

louise gade: rigtigt at lukke 
nordgårdskolen
En undersøgelse af tosproglige børn, 
der er “tvangs-flyttet” ud på andre 
folkeskoler i Århus viser, at de fleste 
bliver meget bedre til dansk. Tidligere 
borgmester og rådmand Louise Gade 
er glad for undersøgelsen. Hun mener, 
at den viser, at det var en rigtig beslut-
ning at lukke Nordgårdskolen midt i 
Gellerupparken som folkeskole.
Af de elever, der klarer sig dårligst i 
undersøgelsen, kommer halvdelen 
fra Nordgårdskolen.

rené skau: 
ny hovedbanegård i årslev og 
tog gennem gellerup
Folketingsmedlem René Skau Björns-
son, der også er medlem af forenings-
bestyrelsen for Brabrand Boligfor-
ening, foreslår, at hovedbanegården 
flyttes uden for Århus, så der kan 
etableres en lynhurtig togforbindelse 

Justitsminister Brian Mikkelsen. 
Foto: Klaus Holsting
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af Helle Hansen

portrætudsendelse af gellerupparkens rabIh azad ahMad VIst for 60 MIllIoner seere 
på den arabIske nyheds-tV-statIon al-Jazeera

rabIh berøMt I den arabIske Verden

Rabih Azad-Ahmad må være det mest 
kendte mennesker i Gellerupparken, 
efter at han i vinterferien, i et halvti-
mes program blev portrætteret som 
en udvandret arabere, der er blevet en 
succeshistorie. Programmet blev vist 
på den arabiske tv-kanal Al-Jazeera. 
Han er 32 år, gift og far til tre små 
børn. Han er uddannet jurist, daglig 
leder af Gellerupparkens Retshjælp 
og juridisk rådgiver ved Folkeinfor-
mation på Gellerup Bibliotek. Og der 
ud over sidder han i byrådet for Det 
Radikale Venstre og er formand for 
Århus Kommunes kulturudvalg. Og 
så er han også mangeårigt formand 
for Multikulturel Forening, og endelig 
har han de sidste to år siddet i afde-
lingsbestyrelsen for Gellerupparken.
Et rimeligt omfattede CV for en ung 
mand, og det har helt sikkert været 
med til, at den populære arabiske tv-
station Al Jazeera har fået øje på Rabih 
Azad-Ahmad og valgt at portrættere 
ham i tv-stationens særlig program, 
der handler om arabere, der udvan-
drede fra deres oprindelige hjemland 

til et andet land i verden, og her klarer 
sig godt.
Rabih kom som 12-årig til Danmark i 
slutningen af 1989, hvor han flygtede 
med sine forældre og søskende fra en 
flygtningelejr i Libanon. 

troede at det var en joke
Tv-stationen Al-Jazeera, der har ho-
vedstation i Dubai, sender verden 
rundt og har dagligt mellem 40 og 60 
millioner seere.
”Jeg kunne næsten ikke tro mine egne 
ører, da jeg blev ringet op, mens jeg 
i sommer var på studierejse i USA 
med fokus på menneskerettigheder,” 
fortæller Rabih Azad-Ahmad om sin 
reaktion, da han fik beskeden om, at 
han var blevet udvalgt til at deltage i 
programmet.
”Jeg troede, det var en joke. Det vi-
ste sig dog at være sandt, for i sep-
tember kom et tv hold på besøg hos 
mig i Århus, og de fulgte mig rundt 
i fire dage. Og selv om det var hårdt 
at have et tv-hold i hælene, så føler 
jeg alligevel, at det var en stor ære 
i at være blevet udvalgt til at være 

med,” tilstår Rabih Azad-Ahmad og 
tilføjer, at tv-udsendelsen også blev 
til en god omgang reklame for Århus. 
- Jeg havde tv-holdet med i Musikhu-
set og på ARoS og på et besøg i Uni-
versitetsparken, på rådhuset, i Gel-
lerupparken og i Bazar Vest. Jeg ville 
også gerne have haft dem med i den 
Gamle By, så de kunne se, hvordan 
museet er et levende billede af livet, 
hvordan det så ud i de gamle danske 
byer. Desværre blev det ikke til noget, 
fordi vejret var meget dårligt til tv-op-
tagelser den dag, vi skulle have været 
af sted,” husker Rabih.
Portrætudsendelsen havde også fo-
kus på Rabihs omfattende frivillige 
sociale arbejde, og alt det han gør for 
at hjælpe ressourcesvage borgere i 
Århus Vest. Og Rabih fik stor ros fra 
mange af de tilfældige beboere i Gel-
lerupparken, der blev interviewet 
af tv-holdet i forbindelse med por-
trætudsendelsen.

gennem Jylland. Hovedbanegården 
skal ligge i Årslev, og herfra kan der 
etableres en letbane, der går gennem 
Brabrand, Gellerup, Hasle og Åbyhøj 
til centrum.

børn tegner gaza 
på biblioteket
Gellerup Bibliotek lægger lokaler til, 
når børn tegner deres oplevelser og 
tanker om krigen i Gaza mellem is-
raelere og palæstinensere. Multikul-
turel Forening har i samarbejde med 
en række lokale foreninger igangsat 
forskellige initiativer til støtte for fred 
i Gaza og for indre fred hos danske 
med palæstinensisk baggrund og alle 
andre, der er berørt af konflikten. Ofte 
går det ud over børnene, hvis foræl-
drene er meget påvirket af situatio-
nen.

byrødder og boligforening 
wi folketinget om overvågning
Brabrand Boligforening og århusian-
ske byrådsmedlemmer mødtes med 
Retsudvalget i Folketinget for at få 
gang i en lovændring, der skal gøre 
det lovligt at videoovervåge på bolig-
foreningens områder i bl.a. Gellerup.
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otto har haft en deJlIg VInterferIe 
Med gellerups børn

bl.a . Med konkurrenCe på gellerup bIblIotek

af Ulla Bording Jørgensen /Meyerprojektet

Mandag og tirsdag formiddag var 
Otto med sin ven, Meyer-Michael, i 
Globus1, hvor de mødte mange friske 
børnehavebørn. Børnene fik udleve-
ret bolde, der lignede yumyumposer 
og fik lov til at skyde til måls efter 
skraldespande.
På Gellerup Bibliotek havde skole-
børn hele vinterferien deltaget i bib-
liotekets otto-quiz, hvor præmien var 
2 Ratatouille-dvd’er.
Fredag kl. 14 kom Otto på besøg på 
biblioteket og overrakte præmierne 
til de stolte vindere. Den ene vinder 
var lige ved at komme for sent til sin 

overrækkelse, men heldigvis mødte 
hun lige Otto i døråbningen, da han 
var på vej ud. Hun fik stoppet Otto, 
og præmien blev overrakt under de 
rigtige festligheder.
Det ellers så stille bibliotek genlød 
af børnenes glade stemmer, da Otto 
delte sin sang ud, og den blev sunget 
flere gange i festligt lag sammen med 
de fremmødte børn på biblioteket.
Børnene syntes, at det havde været 
en utrolig spændende konkurrence. 
Og at Otto ville komme og overrække 
præmierne var højdepunktet.

Weekenden efter var Otto atter boo-
ket op.
Fredag var der nemlig mini light blok-
party for 4. 5. 6. klasser i cirkusbyg-
ningen, hvor Otto kiggede indenfor 
og nød stemningen.
Søndag havde Otto travlt igen, da han 
skulle til fastelavnsfester. Sammen 
med 5 udklædte børn fra Lykkeskolen 
spadserede Otto først til Yggdrasil og 
siden til Laden for at synge Otto-san-
gen. Samtidig havde Otto den store 
ære at være med til at kåre kattekong-
erne. 
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

opleV h.C. andersens tordenskræppe på holMstrup Mark

rød hestehoV: skræppebladet bloMstrer I Marts

En af de allerførste forårsblomster er 
rød hestehov, der de seneste år har 
blomstret på Holmstrup Mark i marts 
og sidste år allerede i slutningen af 
februar. Sædvanligvis vokser skræp-
pe-planten i fugtige områder langs 
vandløb og søer, men på Holmstrup 
Mark har den også stor udbredelse på 
en bakke.

skræppe-planter
Hvis du er trofast læser af forenings- 
og beboerbladet i Brabrand Boligfor-
ening, Skræppebladet, har du måske 
undret dig over navnet, og måske 
også tænkt over, hvilken plante der 
har skræppeblade. Man hører jo sjæl-
dent ”Der vokser en skræppe.”
Vi skal tilbage i historien for at finde 
en del af forklaringen. I gamle dage 
blev mange forskellige planter alle 
kaldt for skræpper, hvis det var urter 
med store blade. 
Senere har betydningen snævret sig 
ind til enten at pege på hestehov, dvs. 
især rød hestehov (tordenskræppe) 
eller planter af syrefamilien. Det er 
sidstnævnte, der er anvendt i beboer-

bladets logo, og herom brin-
ger vi en artikel en anden 
gang.

at skræppe
Udtrykket at skræppe bety-
der ”frembringe en række 
korte, høje, skarpe lyde” 
og bruges bl.a. om krager, 
skader, ænder og gæs ifølge 
Nudansk Leksikon.
Skræppe-planterne har nok 
fået navnet, fordi mange af 
planterne blev brugt som 
middel mod hoste. Men 
det kan også skyldes regn-
dråbernes skræppende lyd 
mod de store blade.
Rød hestehov anvendes sta-
dig som urtemedicin, bl.a. 
mod hoste og migræne.

på grimhøj
Lad os tage på tur ud i na-
turen på Holmstrup Mark, 
inden vi kigger nærmere 
på planten. 
Start f.eks. ved Bazar Vest 
og gå forbi nybyggeriet 

mod bakken, der hedder Grimhøj. 
Lad være med at gå op på bakken 
ad de anlagte stier, men prøv at følge 
bakkefoden ud mod det, der stadig er 
en mark. 
Et stort stykke op ad Grimhøj kan du 
se rød hestehov som et violet dække 
større end en håndboldbane. Dette er 
områdets største bestand, og den er 
særegen ved at ligge langt fra vand-
løb og søbred.

langs Voldbækken
Vil du se rød hestehov i mere naturli-
ge omgivelser så fortsæt over bakken, 
hvor du vil bemærke en lille bestand 
på nordsiden på vej ned mod Grimhøj 
Sø. 
Drej til højre og fortsæt forbi Grimhøj-
gård og over Holmstrupgårdvej. Her 
løber Voldbækken, som suppleres af 
vand fra bl.a. Grimhøj Sø, og området 

Der er masser af rød hestehov på sydsiden af Grimhøj (marts 2008)

Rød hestehov blomstrer tidligt på foråret med violet-
te blomster der minder om hyacint og orkide (marts 
2008)
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øst herfor har siden gammel tid hed-
det Bremerholm.
En stor bestand af rød hestehov ses 
langs Voldbækken på sydsiden mel-
lem træerne mod Skjoldhøjkollegiet.

tag med hjem
De særegne planter kan sagtens tages 
med hjem i en vase og blomstre lang 
tid. Tag en kniv eller saks med, hvis 
du planlægger at få en lille buket med 
hjem, for stænglerne kan være seje at 
brække over, og den ildelugtende saft 
kan være svær at vaske af.
Eventyr
Når du er kommet hjem og sidder 
med en vasefuld rød hestehov foran 
dig, er det tid til eventyr. Eller i hvert 
fald et citat fra det verdensberømte 
eventyr ”Den grimme ælling”:
”…Midt i solskinnet lå der en gammel 
herregård med dybe kanaler rundt 
om, og fra muren og ned til vandet 
voksede store skræppeblade, der var 
så høje, at små børn kunne stå oprejst 
derinde som i den tykkeste skov, og 
her lå en and på sin rede…”
Herregården kunne godt have været 
Holmstrupgård, der er en af de ældste 
i landet, og Voldbækken gav sikkert 
også vand til rød hestehov på H.C. 
Andersens tid.

biplante uden frø
Rød hestehov groede nok ikke på 
Grimhøj på H.C. Andersens tid. Plan-

ten har nemlig svært ved at flytte sig i 
Danmark uden menneskers hjælp. 
Selvom det er en af forårets første 
planter og på den måde en god bi-
plante, der kan give nektar til bista-
derne i det tidlige forår, har den svært 
ved at sætte frø her i landet.
Den er nok mekanisk flyttet til Grim-
høj.

rod-formering
Rød hestehov er enten hun-plante el-
ler han-plante. Det kalder botanikerne 
for tvebo. De fleste andre planter har 
både han- og hun-blomster på samme 
plante. 

Da stort set alle planter af rød heste-
hov i Danmark er han-planter, kom-
mer der ikke så meget ud af bestøv-
ningen - og derfor ingen spiredygtige 
frø.
Til gengæld kan rød hestehov ligesom 
andre arter i samme familie sprede sig 
let via rodskud. 
Noget jord fra et sted nær et vandløb 
er sikkert blevet kørt hen på Grimhøj, 
og derfor vokser planten her.
Ellers er den naturlige spredning at en 
jordstængel rives løs og driver med 
vandløbet til et nyt sted, hvor planten 
kan etablere sig.

skønheden og udyret
Den sælsomme plante med lilla 
blomst, der minder lidt om både or-
kide og hyacint, bør ikke graves op 
for at blive plantet i haver mv. Selvom 
den mange steder i Danmark er for-
holdsvis sjælden, er den andre steder 
blevet landskabsukrudt, som bliver 
bekæmpet som andre ”invasive ar-
ter”.

først blomst så blad
Tag på tur og oplev forårsblomsten, så 
du senere på året kan genkende den, 
når der kun er store blade at se.
For rød hestehov er det sådan, at først 
kommer blomsten, derefter kommer 
de store skræppeblade, der i løbet af 
sommeren skal opsamle energi til at 
sætte blomster året efter.

Regnen på de store blade giver en skræppende lyd (maj 2007)

Det er lettest at se rød hestehov nær bænken midt mellem Grimhøj og Grimhøjgård 
(juli 2008)
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ordInære afdelIngsMøder I foråret 2009

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: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2008
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling VII, Hasselhøj  tirsdag den 21. april 2009 kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus, Hasselhøj 203
Afdeling XV, Hasselengen torsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus, Hasselhøj 203
Afdeling XXII, Sonnesgården torsdag den 23. april 2009 kl. 19.00  i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

foreløbIg dagsorden for de afdelInger, der også har Valg tIl afdelIngsbestyrelsen 
M.fl. oM foråret::
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2008
4. Evt. forslag 
5. Valg:Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
 a: Repræsentant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
 b: Repræsentant + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med ulige numre)
 c: Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling V, Toveshøj  Tirsdag den 21. april 2009 kl. 19.00  i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
Afdeling VI, Holmstrup  Onsdag den 15. april 2009 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

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

Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelserne
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af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

Inden soMMer skal ønsker og forslag tIl helhedsplanen Munde ud I en 
dIsposItIonsplan, der sætter årstal på, hVornår forandrIngerne skal ske

slutspurt oM helhedsplanen

Århus kommune og Brabrand Bo-
ligforening har nu aftalt den endelige 
tidsplan for færdiggørelsen af 
helhedsplanen for Gellerup og To-
veshøj. Vi går nu ind i slutspurten, hvor 
det skal besluttes, hvordan bydelen 
skal udvikle sig i de kommende 
ti-tyve år. Planen skal vedtages af 
År hus byråd og boligforeningens re-
præsentantskab i februar 2010. Det 
betyder, at alle, der har forslag og 
ønsker til planen, skal komme frem 
med deres ønskesedler i løbet af meget 
kort tid. Man kan altid henvende sig 
til de to afdelingsbestyrelser eller 
til boligforeningen med forslag og 
ønsker.
 
den ny tidsplan
Et samlet forslag skal være færdigt 
allerede til sommer. Dette forslag 
kaldes en dispositionsplan, fordi der 
her skal sættes årstal på de gen nem-
førelsen af de mange ting, der skal ske 
i fremtiden. Det handler om nybyggeri 
af boliger. På boligforeningens øn ske-
seddel står bl.a. nye ejerboliger, ung-
domsboliger, almene ældreboliger, 
andelsboliger og medejerboliger. Og 
vi vil gerne have en ny uddannelse, 
f.eks. et universitetsinstitut, en høj-
skole, et stort kulturhus i Gellerup, 
sundhedscenter i Toveshøj og nye 
sportsanlæg ñ samt en îrådhuspladsî 
og en bygade med erhverv og butikker 
ñ og på byrådets ønskeseddel står 
etablering af et stort antal kommunale 
arbejdspladser Vi vil også gerne have 

gode kollektive trafikforbindelser, 
der åbner bydelen ind mod centrum, 
allerhelst med nye letbaneforbindelser. 
Pengene til planen skal findes ved 
at bygge nyt på arealerne ud mod 
Ringvejen, hvor vi gerne vil skabe 
et îfyrtårnî for området på hjørnet af 
Edwin Rahrsvej/Ringvejen. Det kan 
blive et flot stykke arkitektur, der kan 
ses inde fra midtbyen.  
 
omfattende ønskesedler
De to afdelingsbestyrelser i Gellerup 
og Toveshøj har allerede udarbejdet 
ønskesedler, der indeholder alt, 
hvad der skal til for at skabe liv og 
aktivitet i hele området: alt lige fra 
forsamlingshus/foreningernes hus 
til en løsning på moské-spørgsmålet. 
Men der arbejdes stadig på disse 
ønskesedler, og derfor er der også 
stadig mulighed for alle her i det 
kommende forår til at påvirke 
debatten. Desuden kommer der en 
offentlig høring om planen i oktober-
november ñ inden den går til endelig 
godkendelse.
 
stor debat om forslagene
Der er allerede stor offentlig debat 
om forslagene i planen. Partiet 
Venstre i Århus byråd fremlagde en 
ønskeseddel med forslag om bl.a. 
nedrivning af boligblokke og salg 
af boliger. Mens f.eks. den afgående 
kulturrådmand Flemming Knudsen 
har kæmpet bravt for et kulturhus ñ og 
det håber vi også, at hans efterfølger 

vil gøre. Det skal understreges, at 
der ikke er truffet beslutninger om 
nedrivninger eller salg. Og der er 
aftalt en tryghedsgaranti mellem 
boligforeningen og alle partier i 
byrådet. Tryghedsgarantien sikrer, 
at ingen tvinges til at forlade 
området på grund af helhedsplanen. 
Boligforeningen står inde for, at denne 
garanti overholdes. Vores faglige 
rådgivningsgruppe har vurderet, at 
de fire arkitektforslag giver plads til, 
at der kan bygges helt op til 1200 nye 
ejer- ñ og andelsboliger i området, 
og at der kan sælges 600 boliger som 
ejerlejligheder. Afdelingsbestyrelserne 
og boligforeningen er i gang med 
at undersøge disse forslag. Måske 
kan der blive forsøg med salg af 
ejerlejligheder, men kun i det omfang, 
at det er ønskeligt og økonomisk 
forsvarligt. Det er godt med debatten, 
og det er naturligvis i orden, at de 
forskellige partier lægger deres 
ønskesedler frem.  Men vi skal også 
sikre, at den plan, der vedtages, er 
økonomisk forsvarlig og har den 
nødvendige opbakning blandt 
beboerne, afdelingsbestyrelserne og i 
boligforeningen.

Løsning på jubilæumsquiz (5:5) på side 8 1: A (Gangbro)
2: B (Tøj)
3: C (Psykologisk)
4: B (Aktuelt mv.)
5: C (Drejergården)
6: B (Legedag)
7: A (Renseanlæg)
8: B (Frysere)
9: B (Jensby)
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af Hanne Miriam Larsen, beboerhuset Yggdrasil

pIgepynt I VInterferIen

Onsdag, torsdag og fredag i vinterferien blev der lavet 
masser af pigepynt i Yggdrasil. 20 piger i alderen 9-16 år 
lavede smykker, kort, æsker med mere og var super krea-
tive med perler, knapper, filt, garn og karton.

Tak til alle pigerne for nogle dejlige dage – det gør vi igen 
en anden god gang! 

deJlIge dage – Med sMukke resultater

af Helle Hansen

blok party lIght MInI dIsko for fuld drøn

Blinkede lamper, røgkanoner og høj 
musik var sammen med Cirkus Tvær-
ses manege med til at danne den per-
fekte ramme om det først Blok Party 
Light mini disko for de 10-14-årige. 

Det var Cirkus Tværs, der sammen 
med Unge4Unge og Klubberne i Gel-
lerup stod bag festen for områdets 
mindste, som tog i mod tilbudet om 
at komme på sodavandsdiskotek med 
begejstring. Og selv om det langt fra 

var fyldt op på dansegulvet, så fik de 
unge alligevel fornemmelsen af, hvor-
dan man skal begå sig på et diskotek, 
selv om flere af drengene og pigerne 
til at begynde med var lidt generte for 
at bevæge sig ud på gulvet.

Affaldsmonstret Otto kiggede forbi 
børnediskoteket og hilse på børnene, 
som også dansede Limbo og bal-
londans i løbet af aftenen. Og de fri-
ske piger fra Unge4Unge fik også or-

ganiseret arabiske kædedans, da dj’en 
satte arabisk musik på anlægget.

Børnene begejstring og opbakning til 
diskoteket fik både Unge4Unge, Cir-
kus Tværs og Klubberne til at love, at 
det langt fra sidste gang, at der bliver 
holdt sodavandsdiskotek i cirkusbyg-
ningen.

de MIndste haVde en herlIg festaften I CIrkus tVærs Med stopdans, lIMbo og besøg af otto
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af Inger Bloch

hVad er det?

taI ChI

Gennem de sidste 14 år har jeg dyrket 
den kinesiske kampkunst TAI CHI 
(udtales tai tji).
Jeg bliver ofte spurgt om, hvad tai chi 
egentlig er, og nu vil jeg fortælle lidt 
herom.
Nogle kalder tai chi SKYGGEBOKS-
NING; der forekommer både spark, 
knyttede næver og afværgebevægel-
ser, og under træningen forestiller 
man sig, at man har en usynlig mod-
stander. Det hele foregår i slowmo-
tion.
I Kina dyrker rigtig mange menne-
sker tai chi. De samler sig i større el-
ler mindre grupper i parker, på gade-
hjørner – eller hvor som helst, der er 
plads; her kan man så se dem udføre 
de langsomme og smukke bevægelser 
– og man kan næsten ikke lade være 
med at standse op og nyde synet.
Jeg har besøgt Kina to gange – begge 
gange sammen med mine tai chi-
kammerater og med vores tai chi-læ-
rer som rejseleder. På rejserne har vi 
været turister, men vi har også lavet 
tai chi på turene.
En morgen i Beijing var vi to, der ef-
ter morgenmaden gik på opdagelse 
i den nærliggende park. På en lille 
plads var et kinesisk midaldrende par 
i gang med tai chi; vi opdagede, at vi 
kunne genkende bevægelsesmønstret 
(formen). Resolut stillede vi rygsæk-
kene, gik hen og fulgte parrets øvel-
ser. De smilede over hele hovedet, og 
bagefter talte vi lidt med dem; det var 
ikke helt let – de kunne ikke engelsk, 
og vi kunne ikke kinesisk, men en ung 
mand, som kom forbi, tolkede for os. 
Det var en ganske særlig oplevelse: 
Man kommer fra den anden side af 
jorden – og så er det muligt  uden vi-
dere at glide ind i en gruppe og udfø-
re tai chi synkront med lokale beboere 
og mærke en fælles energi!   

I træningstimerne begynder man 
gerne med opvarmning og nogle løs-

neøvelser, og så går man over til FOR-
MEN, som er en serie øvelser med har-
moniske og komplicerede bevægel-
sesmønstre. Formen udføres med en 
særlig teknik: Kroppen holdes lodret, 
hofterne vandret, og man er lidt nede 
i knæ; det hele foregår i roligt tempo 
– og ved at forestille sig, at man syn-
ker ned i underlaget, lærer man at stå 
fast og tage skridt på en meget sikker 
måde. Inden for tai chi findes mange 
stilarter, men de grundlæggende prin-
cipper er altid de samme.
En del af træningen foretages som 
partnerøvelser, hvor man skiftevis 
”skubber” og tager imod. Filosofien 
er, at man overvinder hårdt med 
blødt, og at man med opbyggelse af 
megen opmærksomhed – stille og ro-
ligt kan vende en modstanders kraft 
mod ham selv. 
Partnerøvelserne kaldes også ”Push 
Hands”, og teknikken skal øves rigtig 
mange gange for at lykkes. (Det er nok 
især yngre mennesker, der er mest op-
taget af push hands øvelserne).
Med tiden kan man mærke, at udfø-
relsen af tai chi fremmer koncentra-

tionsevne, opmærksomhed, balance 
og koordinationsevne; man får mere 
kontrol over sin krop,  og man får 
stærke ben.
Jeg har opdaget, at man uvilkårligt 
benytter teknikken fra tai chi i det 
praktiske liv. F.eks. som stående pas-
sager i en bus, hvor der kommer en 
brat opbremsning: Automatisk er man 
lidt nede i knæ og står solidt uden at 
miste balancen. Også i glat føre bliver 
man bedre til at stå fast og holde ba-
lancen.
I en overfaldssituation vil man sand-
synligvis få bedre chancer for at klare 
sig, hvis man benytter nogle af de ind-
lærte tai chi-principper: Altså at have 
fuld opmærksomhed på den frem-
brusende overfaldsmand i stedet for 
forskrækket at gå bagover – at afvente 
det rette sekund til at synke ned i det 
bageste ben og dreje kroppen – såle-
des at det bliver angriberen, der ry-
ger sig en tur! – Måske lykkes det… 
Hvem ved?
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bulldozer, kegler, perler og betonkasser
rapport fra perleparken, hVor alle blokke står endnu – 

og det har de heldIgVIs tænkt sIg at blIVe Ved Med at gøre, fastslår helle hansen, 
forMand for gellerupparkens afdelIngsbestyrelse 

En rådmand, en lokalredaktør og 
en tv-station har i den forløbne uge 
endnu en gang været med til at sætte 
Gellerup på dagsordnen med de helt 
store typer og fængende overskrifter 
– endda uden, at der har været bal-
lade i området.
”Seks blokke i Gellerup skal rives 
ned” fastslår rådmand Gert Bjerrega-
ard og Venstre i en stort opsat artikel 
i JP Århus tirsdag. Nyheden følges 
straks op af TV2-Østjylland, som får 
det til at lyde så sandfærdigt, at man-
ge beboere i Gellerupparken tror, at 
de skal til at flytte.
Det kunne være interessant at få lavet 
en undersøgelse af, hvor mange århu-
sianerne, der efter denne uges medie-
storm om Gellerup nu tror, at nedriv-
ningen af blokkene er et faktum.
Kun for den skrapsindige læser og 
lytter er det klart, at det blot er valg-
kampen, der er gået i gang. Og et er 
sikkert, det udskældte boligområde 
og arbejdet med helhedsplanen øn-
skes bragt ind i kampen.

pennefører og mikrofonholderi
Tålmodigheden slap op forleden for 
rådmand Gert Bjerregaard, der i JP 
Århus bekendte kulør og fortalte, 
hvad han og Venstre ønsker for Gel-
lerup. 
Det sker midt i forhandlingerne mel-
lem byrådet og Brabrand Boligfor-
ening om at nå frem til den plan, som 
kan være med til at forandre det ud-
satte boligområde til en attraktiv by-
del.
Arbejdet med helhedsplanen blev 
iværksat af et enigt byråd tilbage i 
november 2007, hvor der blev under-
skrevet en aftale mellem de to parter. 
I aftalen står ”at helhedsplanen skal 
betragtes som en samlet pakke, bety-
der, at dens implementering afhænger 
af, at den kan tiltrædes i sin helhed af 
henholdsvis Brabrand Boligboligfor-

ening beboerdemokratiske organer 
og af Århus Byråd”.
Det glemmer Gert Bjerregaard og går 
solo med sine drømmer og visioner 
for et Gellerup, der skal ligne resten 
af Århus.
Et regnestykke, som skal skaffe Århus 
mindst 200 millioner kroner, bliver 
tirsdag præsenteret i JP Århus, hvis 
redaktørs holdninger om bydelen sy-
nes støbt i en beton, der er mindst lige 
så stærkt som den beton, Gellerup-
parken er bygget af.
Ingen på JP Århus prøver Bjerregaards 
regnestykke af. Men onsdag trykker 
avisen Brabrand Boligforenings gen-
nemregning af rådmandens forslag. 
Boligforeningen når frem til, at Bjer-
regaards tiltag vil komme til at koste 
de århusianske borgere 775 millioner 
kroner.

skræmte beboere 
I Gellerup har flere beboere svært 
ved at overskue, hvad der er valg-
kamp, dårlig journalistik og forkerte 
beregninger. Men på TV2-Østjylland 
kan beboerne på Gudrunsvej se deres 
blokke på skærmen samtidig med at 
en journalist fortæller, at hele rækken 
af blokke skal rives ned.
I afdelingsbestyrelserne føler vi os 
tvunget til at husstandsomdele et 
beroligende brev til alle 2400 lejemål 
i Gellerupparken og Toveshøj, for at 
understrege, at blokkene ikke skal ri-
ves ned. Det er der nemlig ingenting, 
der umiddelbart tyder på.
Også selv om TV2-Østjyllands bryg-
ger videre på Gellerup-historien ons-
dag aften med et indslag fra Holland, 
hvor man har væltet store boligområ-
der – med succes forlyder det???
Som en del af helhedsplanen blev der 
i efteråret gennemført fire workshops, 
hvor fire rådgiverteams afsluttende 
gav hvert deres bud på fremtidens 
Gellerup. Et rådgiverteam foreslår 
tre blokke lagt ned, et andet vil vælte 

en enkel blok, et tredje team vil til-
passe en blok for at få plads til en ny 
bygning, mens det fjerde rådgiver-
team lader alle blokkene stå. Og det 
faglige rådgivningsudvalg, som har 
fulgt hele parallelopdraget omkring 
helhedsplanen, bakker op omkring 
denne prioritering, hvor man kun i 
begrænset omfang – når trafikale el-
ler arkitektoniske forhold taler for det 
– vælger at rive boliger ned. Disse 
anbefalinger overhører Bjerregaard 
fuldstændig i sit forslag.

beboerne er med ved bordet
JP Århus spørger i en leder: Hvor me-
get beboerdemokrati er der egentlig i 
behandlingen af helhedsplanen, når 
det kommer til stykket? 
En hel del, kan jeg oplyse, da både af-
delingsformanden for Toveshøj og jeg 
selv for Gellerupparken sidder med i 
den politiske styregruppe som repræ-
sentanter for vores beboere. Og vi har 
følt os meget inddraget indtil tirsdag 
morgen, hvor Venstre og Bjerregaard 
pludselig kører solo.
Med hensyn til lederskribentens 
spørgsmål om, hvor mange helt al-
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mindelige beboere der møder op for 
at diskutere områdets fremtid? Så 
deltog flere beboere i efteråret aktivt 
i den inspirationsgruppe, der fulgte 
de fire workshops i GLOBUS1. Og 
en spritny beboerundersøgelse for-
tæller, at 40 % af beboerne kender til 
helhedsplanen, mens flere kender til 
enkelte af elementerne i planen såsom 
bygaden, erhvervslejemål og foran-
dring af blokke.
Jeg kan stille modspørgsmålet: Hvor 
mange århusianere kender overhove-
det noget til den kommuneplan, som 
for øjeblikket er ved at blive lavet?

reality gellerup
Det findes to slags Gellerup. Det, som 
mange kender gennem medierne, og 
det, som vi, der bor her, oplever. Og 
der er ofte en verden til forskel. At 
tænke sig, at jeg, der bor i Gellerup, 
kan blive noget så irriteret over, at no-
gen tillader sig at smide tyggegummi-
papir i min elevator. Det er da vel nok 
et stort problem. Men heldigvis har 
vi megen humoristisk sans herude 
i vestbyen. Og perle-sagen var ikke 
mange timer gammel, før afdelings-
bestyrelsen diskuterede at få ændret 
bebyggelsens navn til Perleparken.
Men at få århusianerne og medierne 
til at se det andet Gellerup er næsten 
som at råbe i ørkenen. Journalisterne 
kommer for det meste anstigende 
med medbragte formodninger og 
uforberedte spørgsmål. Og de møder 
os gang på gang med undvigende 

blikke, når vi, der bor her, kan komme 
med eksempler på tidligere historier 
og indslag, som ikke lige helt afspej-
lede virkeligheden, men som passede 
meget godt ind i redaktionens dags-
orden. Og det er desværre med til at 
skabe falske billeder i hovedet på se-
erne, som tit er langt væk fra real life 
Gellerup.

Virkelighedens helhedsplan 
Sandheden om Helhedsplanen for 
Gellerup er, at den har en yderst usik-
ker gang på jord. Der er stadig en mas-
ser forhindringer, som kan blokere 
for, at den endelige plan overhovedet 
bliver til virkelighed.
En hård knast er lovgivningen om-
kring Brabrand Boligforenings jord-
salg af arealet langs Ringvejen, som 
skal finansiere boligforeningens øko-
nomiske andel af aftalen. Og så er det 
et spørgsmål, om Brabrand Boligfor-
enings repræsentantskab, når alt er 
aftalt og beskrevet, overhovedet vil 
sige ja til planen. (Og så vil jeg kun i 
en parentes nævne ordet moske).
Realiteten er, at hverken Venstre, 
rådmand Bjerregaard eller JP Århus 
lederskribent kan vælte blokke i Gel-
lerup, hvor meget de end ønsker det. 
(Bjerregaard bør måske holde sig til 
at vælte kegler). Til gengæld kan de 
sammen grave grøfter, og det er de 
rigtig gode til. Grøfter, som desværre 
er med til at skille Gellerup og Toves-
høj endnu mere fra byen, end vi alle-
rede er i dag. Og der er ærgerligt.

alternativ helhedsplan
Men må jeg, som en perle fra Gelle-
rup, slutte denne bredside af med at 
komme med mit bud på en alternativ 
helhedsplan, som nok har lige så me-
gen gang på jord, som Bjerregaards 
forslag fra i tirsdags. 
Den hurtige og måske billigste løsning 
på problemet Gellerup ville være at 
købe JP Århus og sætte en prop i den 
ensidige opfattelse af et boligområde, 
som i dag mest er set med en kikkert 
sat for det blinde øje fra den anden 
side af Brabrand Sø.
Og derefter skal vi dyrke den lokale 
viden og idérighed. Luk alle områdets 
frivillige og professionelle ildsjæle 
inde i GLOBUS1 i 24 timer, og giv os 
mulighed for at få et stort antal livli-
ner, som vi kan bruge til at kalde eks-
perter til udefra. 
Så skal Århus komme til at se forslag 
og idéer blive støbt som perler på en 
snor. Se blot på vores Vejledningscen-
ter og Meyerprojekt, som er skabt af 
beboernes egen kraft. 
Og hvis omverdenen har lyst til at 
følge processen, så sæt hjertens gerne 
videokameraer op og lur os af – eller 
endnu bedre: Kom ud og vær med til 
at hjælpe os med at skabe Århus bed-
ste bydel. 

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.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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skal gellerupparken Være stedet, der blIVer kendt for, at beboerne blIVer fIlMet, når de 
går rundt på gader og stræder?, spørger afdelIngsforMand helle hansen

bIg brother I gellerupparken 

Knap havde dønningerne lagt sig over 
på medienyheden om, at der skal ri-
ves seks blokke ned i Gellerup, før ny-
heden om, at Gellerupparken nu skal 
videoovervåges, blev annonceret.
Det skete efter justitsminister Brian 
Mikkelsen den 18. februar meddelte, 
at regeringen vil tillade videoopta-
gelser af blandt andet stier og parke-
ringspladser i uroplagede områder.
Fra morgenstunden ringede pressen 
for at spørge, hvornår de første kame-
raer skal op i Gellerupparken.
Jeg blev bogstaveligt talt taget på sen-
gen af P4 Østjylland, som kl. 6.30 ville 
vide præcis, hvor kameraerne skal 
hænge. Jeg måtte fortælle journali-
sten, at det vidste jeg ikke noget om. 
Og så mumlede jeg noget om, at vi da 
gerne vil have et par kameraer op ved 
vores affaldsøer.
Journalisten blev vist lidt skuffet. Han 
havde nok forventet, at jeg havde en 
færdig slagplan for Big Brothers ind-
tog i Perleparken liggende på natbor-
det.
Senere var TV2 Østjylland på pletten 
og ville have mig til give et bud på, 
hvor lang tid jeg troede, at der vil gå, 
inden kameraerne kommer op. Ud-
gangspunktet var, at det jo er et stort 
ønske fra beboerne, så hvorfor ikke 
bare komme i gang….???

træk lige vejret
I skrivende stund har jeg kun viden 
om Brian Mikkelsens forslag via ny-
hedsindslag på TV2News, men her 
synes jeg heldigvis, at han tager en 
hel masse forbehold, som jeg mener, 
er vigtige, hvis vi overhovedet skal 
overveje at lave overvågning i Gelle-
rup. 
For det første hører jeg, at det kræver, 
at et flertal af beboerne tilslutter sig 
et forslag om videoovervågning. Så 
skal man søge politiet om lov. Og så 
er det kun politiet, som skal kigge på 
filmene, hvis man får lov. 

Men hvem skal betale for udstyret, 
hvis det skal op? Det ved jeg ikke. 
Men det er også en vigtig faktor. Mon 
ikke det bliver beboerne, der får den 
regning?
Og så tænker jeg også, at det nok er 
en politisk overvejelse værd, om det 
overhovedet harmonerer, at man øn-
sker at lave Gellerup til en attraktiv 
bydel, hvor man gerne vil tiltrække 
ressourcestærke beboere – samtidig 
med, at man gør Gellerup til en bydel, 
hvor man som borger bliver overvå-
get på gader og stræder?
I indslaget på TV2 Østjylland bort-
dømmer en ung beboer forslaget om 
overvågning med ordene: ”Nej, det er 
noget svineri. Fordi der er fem men-
nesker, der laver noget skidt, så skal 
vi andre ikke kriminaliseres”.
Det er da ikke noget tåbeligt argu-
ment imod et overvågningssamfund, 
syntes jeg.
Jeg kan heller ikke lade være med at 
tænke på, at man for halvandet år 
siden nedlagde vores nærpoliti og i 
stedet oprettede Lokalpolitiet i Bra-
brand. Den gang lød beskeden, at den 
nye station skulle bemandes med 30 
betjente. Så vidt jeg er orienteret, er 
man i dag oppe på 18 mand. 12 ekstra 
politifolk vil sikkert også kunne skabe 
mere tryghed i vores område.

alle aspekter skal med
I afdelingsbestyrelsen har vi netop 
taget hul på snakken om videoover-
vågning i vores udearealer. Det har 
ikke været relevant tidligere, fordi det 
ikke var lovligt. Og selv om det i me-
dierne har kunnet lyde som om, at det 
er Gellerupparken, der har ønsket vi-
deoovervågning, så har vi hidtil kun 
talt om det i forbindelse med et ønske 
om at overvåge vores affaldsøer (vi-
deoovervågning i opgangene kræver 
ikke nogen lovændring, fordi det er 
indendørs, red.).
Afdelingsbestyrelsen er indstillet på, 
at vi skal have alle aspekter med, in-

den vi måske stiller et forslag til be-
boerne om at opsætte videokameraer. 
Hvad siger eksperterne? Giver vide-
oovervågning tryghed – eller er det 
en falsk sikkerhed? Hvordan er erfa-
ringerne andre boligområder i udlan-
det, hvor man har overvågning. Hvad 
koster det? Og hvem skal betale? Det 
er blot nogle af de mange spørgsmål, 
som rejser sig. 

engelske erfaringer skal høres
Afdelingsbestyrelsen har nedsat en 
ad hoc-gruppe, som vil gå rundt i vo-
res område og prøve at udpege steder, 
som det måske kunne være relevant 
at få overvåget. Og bestyrelsen plan-
lægger også en studierejse til London, 
hvor et af formålene bliver at besøge 
boligområder, hvor man har erfarin-
ger med videoovervågning.
Afdelingsbestyrelsen vil løbende 
holde beboerne underrettet om, hvad 
vi når frem til i forhold til, om vi skal 
eller ikke skal satse på videoovervåg-
ning. Og alle beboerne er også meget 
velkommen til at komme frem med 
deres synspunkter. 
Skulle det munde ud i et forslag om 
opsætning af overvågningskameraer i 
Gellerupparken, så vil forslaget blive 
fremlagt på et beboermøde, hvor be-
boerne vil blive bedt om at tage stil-
ling til det. Og hvis der er opbakning 
forslaget, så vil der blive sendt en an-
søgning af sted til politiet.
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gellerup park MultIarena - 
et forslag tIl byudVIklIng
Der har på det seneste været debat om 
placeringen af en multiarena i Århus, 
og det ser ud til, at politikerne har set 
sig varme på det nedlagte godsbane-
areal i midtbyen. Som flere andre også 
har påpeget, kan det dog give proble-
mer ved afviklingen af større arrange-
menter, idet trafikken vil komme til 
at belaste indre by. Desuden skriger 
hverken Aros eller Musikhuset vel på 
at få konkurrenter i baghaven.

I stedet kunne man vælge et sted, 
hvor man samtidig har brug for et 
markant bygningsværk til at ændre 
et eksisterende områdes karakter, og 
hvor tilkørselsforholdene er skabt til 
store mængder biler. For eksempel 
kunne arenaen kædes sammen med 
Århus Kommunes storstilede omdan-
nelse af Gellerup-parken fra belastet 
boligområde til ny bydel. Man kunne 
placere arenaen på den store grund 
sydøst for City Vest, i krydset mel-
lem Silkeborgvej og Ring 2. Her ville 
bygningsværket få plads omkring sig 
til at være et smukt stykke arkitektur, 
som kunne skabe ny positiv identitet 
i forsøget på at ændre området fra 
ghetto til dynamisk bydel.

Samtidig kunne man give den navnet 
Gellerup Park Multiarena, og lade den 
være områdets store aktivitetscenter, 
samt hele byens nye AGF-fodboldsta-
dion. Fodboldkampe, megakoncerter 
og internationale begivenheder kan 
holdes under samme tag ved at have 
mobil græsplæne og skydetag, som I 
Schalke i Tyskland, og i samme om-
bæring kunne man beklæde arenaen 
udvendigt med bittesmå dioder, som 
i München, så himlen lyser rødt over 
byen, når landsholdet går på banen, 
og hvidt når AGF spiller weekenden 
efter. Det ville give Gellerup Parken 
en ny positiv klang i offentligheden, 
og det ville være et stærkt integrati-
onssignal til hele kommunen, til hele 
landet og til udlandet.

åbningen mod århus
Et lidt undervurderet punkt i kom-
munens forslag til fornyelsen af Gel-
lerupparken synes at være, at der ikke 
tænkes så meget i at åbne området op 

for omverdenen i større målestok. Må-
ske bør man fjerne de store barrierer, 
som Ring 2 og Silkeborgvej giver Gel-
lerup i forhold til resten af byen, en-
ten ved at grave kortere strækninger 
af vejene ned, eller lave brede grønne 
gang/cykel-broer henover.

Samtidig bør byens kollektive trafik 
tænkes med ind i projektet. Ikke kun 
for Gellerupparkens eller arenaens 
skyld, men også for at øge sandsynlig-
heden for, at Århus kan imødekomme 
det pres, der unægtelig vil komme på 
infrastrukturen, når målsætningen 
om 65.000 flere beboere inden for en 
kort årrække skal indfries.

Man kunne fx lave en ring-letbane på 
Ring 2 – i luften over midterrabatten, 
så den ikke forsinker den øvrige trafik 
- det ville aflaste Ring 2, indfaldsve-
jene og indre by. Banen kunne starte i 
Holme, stoppe ved bl.a. Viby og Gel-
lerupparken, og derefter følge byens 
halvcirkel mod nord, så man får et fin-
masket net af letbaner, som forbinder 
den kommende Odder-Grenå-letbane 
både i nord og syd, den eksisterende 
Grenå-bane, og de to udviklingsmæs-

sigt vigtige potentielle bybaner på 
det eksisterende jernbanenet: Århus-
Skanderborg, samt Århus-Hinnerup/
Randers (med stop i Åbyhøj, Gellerup 
Park Multiarena, Brabrand samt det 
nye transportcenter i Årslev.)

Hovedårsagen til, at man har begyndt 
byfornyelsen, må vel være, at man har 
indset, at Gellerupparken er en af nøg-
lerne til at få kommunens økonomi til 
at hænge sammen i fremtiden. Man 
har simpelthen ikke råd til at have en 
af oplandets største ressourcer til ikke 
bare at ligge ubrugt hen, men tilmed 
være en belastning for økonomien, i 
kraft af den store mængde krimina-
litet, den store andel af folk på over-
førselsindkomster samt områdets 
generelle dårlige sundhedstilstand, 
hvilket på sigt vil blive dyrt for sund-
hedsvæsenet.

For at få vendt den negative tendens, 
kræver det, at man viser områdets be-
boere den fornødne tillid og tro ved 
ikke bare at forny området, men ved 
fx at tænke byens allerede planlagte 
multiarena ind i Gellerup Parken i 
forbindelse med byfornyelsen. Det 
vil automatisk få inddraget resten af 
samfundet i bydelen, ved arbejde, 
sport og kultur, og navnet Gellerup 
Park Multiarena vil uundgåeligt ska-
be positivitet omkring hele projektet.

Mads Heinesen
Forfatter og sangskriver

sVar på læserbreV
Kære Susanne Winther
Tak for dit læserbrev. Du har helt ret 
i, at der er mange positive ting at sige 
om både Gellerupparken og Toveshøj. 
Lejlighederne er velindrettede, gode 
grønne områder og hjælpsomme 
naboer.
Men du har også helt ret i, at 
forudsætningen for, at vores beboere 
kan trives er, at deres hjem ser 
ordentligt ud, og det har desværre 
ikke været tilfældet her. Du er flyttet 
ind i lejlighed, som ikke er blevet sat i 
stand i tide, og du har heller ikke fået 
kompensation for den tid, der går, 
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inden din bolig bliver sat i stand.
Det beklager vi. Der er i dit tilfælde 
sket en fejl, der forsinkede den 
istandsættelse, som blev aftalt allerede 
ved synet. Vi har i administrationen 
kontaktet dig for at give dig den 
økonomiske kompensation, som du 
i dette tilfælde er berettiget til. Hvad 
angår de sidste mindre mangler, som 
du omtaler i læserbrevet, beder vi dig 
kontakte Driftskontoret for at få lavet 
aftale med varmemesteren, så vi kan 
få dem på plads. Har du spørgsmål, 
er du altid velkommen til at kontakte 
os.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforening

gellerup sogns hIstorIe – 
VIl du Være Med ?
Forleden aften, mens jeg sad og så re-
gionalnyhederne på TV2, begyndte 
man igen at fortælle en negativ hi-
storie herudefra. Ikke spor værre end 
hvad man ville kunne fortælle fra an-
dre bydele, men det var jo fra Gelle-
rup, Djævelens Ø, ifølge Bjerregaard 
og dele af pressen, så - - -.
Det gav mig en ide. Fra mange sogne - 
eksempelvis fra Brabrands og Åbyhøjs 
- har man en lokalhistorie, der viden-
skabeligt beskriver sognes og steders 
historie. Her har der boet mennesker 
i over 700 år i det gamle bondesam-
fund, og vor ældste afdeling i sognet -
nærmer sig de 60 år. Kunne nogle, der 
bor eller har boet i området eller på 

anden vis kender noget til det tænke 
sig at gå med i en arbejdsgruppe og se 
på et sådant projekt ?
Så kontakt venligst :
Michael Chr. Hertel,
Gudrunsvej 70 1. t.v.,
8220 Brabrand.
Tlf. 22242357
e-post: thorsgaard@stofanet.dk

Venlig hilsen og på gensyn /genhør,
Michael Chr. Hertel

hJælp os Med at hJælpe Jer Med IndstIk

af Hans Esmann Eriksen

hVor er forenIngerne 
I brabrand bolIgforenIngs oMråder?

Danmark er foreningernes land, og 
inden for Brabrand Boligforenings 
områder lever og virker et utal af for-
eninger og klubber, der hver for sig 
medvirker til at skabe aktivitet og liv i 
boligområdet.
Det er det liv og de aktiviteter, der kan 
være med til at udvikle afdelingerne 
til en attraktiv bebyggelse. Det sker, 
fordi det er gennem kontakter til og 
aktiviteter med andre fra boligområ-
det, den enkelte opbygger en tilknyt-
ning til området og begynder at føle 
sig tryg og ”hjemme”.

Skræppebladet har tidligere udgivet et 
indstik med adresser og telefonnumre 
på de foreninger og klubber, der er i 
området. Den har længe trængt til en 
opdatering. 
Derfor har vi brug for hjælp fra de 
klubber og foreninger i området, der 
ønsker at være synlige over for poten-
tielle nye medlemmer i området.
Det sker lettest for jer, ved at I send-
er en e-mail til Vibeke Dam Hansen, 

der er sekretær for afdelingsbesty-
relsen i afdeling 4. Vibeke ophold-
er sig i Yggdrasil på telefon 86 25 
10 17, og jeres e-mail kan I sende til  
viha@bbbo.dk. Det er vigtigt, at alle 
klubber og foreninger herigennem 
sikrer, at alle data om deres foreninger 
er rigtigt opdaterede.

De oplysninger 
vi er interesserede i er:
Foreningens navn, Adresse, formand/
kontaktpersons navn, formand/kon-
taktpersons telefonnummer, e-mail-
adresse og hjemmesideadresse.

Deadline for indsendelse af forenings-
oplysninger søndag d. 1. april

Vi håber på foreningernes og klub-
bernes aktive medvirken til, at listen 
bliver så komplet og så korrekt som 
muligt.
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1 - Hans Broges Parken

af Birgit Fuglsang

næste afdelIngsbestyrelsesMøde 19/3

pInlIgt, pInlIgt ... undskyld

Jamen, hvordan kunne det dog gå til? 
Ikke blot har jeg i februarnummeret 
skrevet, at næste møde i afdelingsbe-
styrelsen er den 26.3., når det rettelig 
finder sted den 19.3., men jeg har også 
frisk og frejdigt undladt at nævne, at 

der da også blev afholdt møde i afde-
lingsbestyrelsen den 19.2.

Endnu engang undskyld. Det skal 
ALDRIG ske igen!

af Inger Bloch  

fra afdelIng 1

Årets første afdelingsbestyrelsesmøde 
fandt sted d. 23. januar. Vicevært og 
inspektør var inviteret, og bestyrelsen 
fik lejlighed til at stille spørgsmål og 
komme med idéer. Vi havde en god 
dialog om fugtproblemer, varmt-
vandsrør, vinduer og meget mere.

Afdelingens traditionelle fastelavns-
fest med  tøndeslagning, kakao og bol-
ler m. m. er afholdt, når dette nummer 
af Skræppebladet udkommer. Resul-
tat af tøndeslagningen med navne på 
kattekonger og kattedronninger i de 
forskellige grupper kan derfor først 
komme med i bladets martsnummer!

lIdt oM afdelIngsbestyrelsens arbeJde

3 - Skovgårdsparken

Husk også at kigge ind på

www.gellerupparken.dk
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2 - Søvangen

brabrands hIstorIe præsenteret af børge nIelsen

af Kirsten Hermansen

hyggelIg hIstorIe-aften I søVangens beboerhus

Beboerhusets aktivitetsudvalg har haft 
arrangeret et par historieaftener med  
Børge Nielsen, som er medarbejder 
ved Brabrand-Årslev Lokalhistoriske 
arkiv. Det har handlet om Brabrands 
historie, og denne aften ville han også 
fortælle noget om specielt Søvangens 
historie.

Her er lidt udpluk og fakta fra hans 
beretning:
Brabrand Boligforening blev allerede 
stiftet i 1948,  hvor man fra 1949-1952 
opførte Hans Brogesparken 
Derefter skulle man så finde et sted til 
en ny boligafdeling.
Gellerupgårds marker blev købt, og 
arkitekt K. Blach Pedersen blev tildelt 
opgaven som arkitekt.
Man gik i gang i 1953 med at bygge 
de første 84 lejligheder og 5 butikker 
og derefter 96 lejligheder. I 1954 blev 
der købt yderligere jord til opførelse 
af flere blokke og småhuse.
Det hele stod færdig i 1959.
Byggeriet, der blev døbt Søvangen, 
har i arkitektkredse høstet megen 
ros, både på grund af udformning 
og beliggenhed på det skrånende 
terræn med store grønne områder 
mellem blokkene, og alle lejemål på 
byggetidspunktet med udsigt over 
Brabrand Sø. 

Afdelingens første vicevært var 
Søren Abildgaard, og Brabrand 
Boligforenings kontor var beliggende 
på Louisevej 30.
På butikstorvet var der bager, 
købmænd, slagter og mejeri..
Fabrikken Jakas medarbejdere flyttede 
ind i mange af Søvangens lejligheder.
Der var også et fodboldhold i 
Søvangen, der spillede kampe mod 
Hans Brogesparken, og her var det 
taberen, der fik præmien.

Børge Nielsen flyttede ind i en 
lejlighed i 1954 i Søvangen og kunne 
oplyse, at indskuddet dengang var 
på kr. 1.460 og den månedlige husleje 
var på kr. 164,-, som var mange penge 
dengang.
Der var ikke køleskabe i lejlighederne, 
og Børge husker, at der på et 
boligmøde var afstemning om, 
hvorvidt køkkenerne skulle udstyres 
med  køleskabe. Det blev de, men 
mod at man betalte et depositum på 
kr. 200,-.

Derefter fortalte Børge nogle  historier 
om et par af Brabrands berømte 
bysbørn:
Vi fik den  spændende beretning om 
Holger Høiriis, der i 1931, sammen 
med tyskeren Otto Hillig var den 
første dansker, der krydsede Atlanten 

i en flyvemaskine.
Han var også en af de første 
i Brabrand, der ejede en 
motorcykel.
Som ung rejste han til 
Amerika, hvor han tog 
flycertifikat.
Efter sin præstation, kom 
han tilbage til Brabrand, hvor 
han landede med sit berømte 
fly på Lyngbygårds Mark, 
og der var selvfølgelig stor 
festivitas i den anledning.
Han døde i 1942 kun 41 år 

gammel af en virusinfektion.
På forældrenes gravsted på Brabrand 
Kirkegård står der en buste af Holger 
Høiriis.

Vi fik også historien om skræd-
dermester Johannes Pedersen, der var 
en kendt folketingsmand. 
Han var medstifter af Social-
demokratiet i Brabrand og lands-
tingsmand i rigtig mange år.
På Christiansborg var han kendt som 
”Skrædderen fra Brabrand”.
Der står en mindesten over ham i 
vestre ende af Engsøgårds have.

Endnu en kendt person i Brabrand 
var maleren Jens Hansen-Aarslev.
Han blev født i Årslev, hvor han også 
senere boede efter forældrenes død.
Huset står der stadig og er beboet af 
andre.
Ham kom fra et husmandsmiljø, hvor 
man ikke havde forståelse for hans 
talent, men andre og mere velstående 
mennesker støttede ham til en 
kunstnerisk uddannelse.
Adskillige af hans landskabsmalerier 
og portrætter har deres motiver fra 
Årslev-egnen.
Han er begravet på Årslev Kirkegård.

Til sidst fik vi historier og baggrund 
for mange gadenavne i Brabrand og 
omegn.
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2 - Søvangen

aktIVIteter og spIsnIng

Marts I beboerhuset, søVangen

Søndag den 15. marts kl. 14.00 – 16.30
Kaffe/thé med brød
Kr. 20,-
Der vil være tilmelding til fællesspis-
ning, ved caféen

Torsdag den 19. marts kl. 18.00
Fællesspisning
Menu: 
Brunkål med flæsk og medisterpølse
Frugter med råcreme
Kaffe/thé

Pris kr. 50,-
Kr. 30,- børn u/12 år

aktiviteter:
Mandag den 2. marts
Seniordans kl. 19.00
Pris kr. 20,-

Onsdag den 4. marts
Hyggeaften kl. 19.00
Gratis adgang

Onsdag den 18. marts
Hyggeaften kl. 19.00
Gratis adgang

I underetagen vil der frem-
over være åben i systuen 
og i træværkstedet på alle 
hyggeaftener.
I lige uger fra kl. 19.00.

Der vil være mulighed for råd og vej-
ledning begge steder.
På stueplan vil der være ”frit slaw” 
f.eks. perlehåndarbejde, tegne male, 
spille kort, ludo eller skak.
Du bestemmer selv

Medbring materialer til eget brug.
Forskellige spil forefindes i huset, og 
det er også tilladt at lave håndarbej-
de.

Hvis det ønskes, bliver der lavet kaf-
fe.

Kære beboere – mænd og damer:
Tag jer sammen. Karl går alene i kælde-
ren, han har hidtil været der 3 dage om 
ugen.
Fremover vil han være der hver mandag 
fra kl. 10.00 – 12.00 og kl. 13.00 – 15.00 
og onsdag om aftenen  fra kl. 19.00 i lige 
uger.

af  Beboerhusudvalget

Indtil 1913 var der ikke nogen officielle 
gadenavne i Brabrand, men da kom de 
første navne, som i 1939 blev ændret 
totalt, og her fik bl.a Hovedgaden sit 
navn. 
Man ændrede på det tidspunkt mange 
gamle navne.
Ved kommunesammenlægningen 
i 1970 måtte man igen ændre nogle 
navne, fordi de gik igen, i både 
Brabrand og andre forstæder i Århus.

Der er mange vej- og gadenavne 
opkaldt efter kendte (og bemidlede) 
personer fra Brabrand såsom
H. Hoffmann
Hans Broge
Jens Hansen Årslev

Børge beklagede, at der endnu ikke 
er en vej, opkaldt efter August F. 
Schmidt, som har været den person 
i Brabrand, der har forsket mest i 
Brabrands historie, skrevet bøger og 
efterladt et stort materiale derom.
Lokalhistorisk samling har gjort, hvad 
de kunne, for at han også skulle have 
et vejnavn, men det er endnu ikke 
lykkedes.

Efter afslutningen ville Børge 
Nielsen gerne opfordre alle:
Ligger du inde med gamle fotos og 
lignende, der kan have lokalhistorisk 
betydning  fra det gamle Brabrand-
Årslev, så er Lokalhistorisk Arkiv 

meget interesseret i at se det.
De vil så scanne billeder og lignende 
ind, og du får dine ting igen.

Lokalhistorisk arkiv har til huse på 
Gellerup Bibliotek, og har åben hver 
lørdag fra kl. 11-13, hvor der altid 
er en frivillig medarbejder fra Det 
lokalhistoriske arkiv til stede.

Brabrand-Årslev Lokalhistoriske
 Arkivs hjemmeside er:
www.lokalhistorieiaarhus.dk
e-post: brablok@hotmail.com
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der Indkaldes herVed tIl generalforsaMlIng 
I brabrand bolIgforenIngs frItIdsforenIng

af Fritidsforeningen

generalforsaMlIng

Torsdag, den 28. maj 2008 kl. 19.00
i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B

Dagsorden:
Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Fritidsforeningens årsberetning til 
godkendelse
Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes 
årsberetning til orientering
Aflæggelse af regnskab til godken-
delse

Fritidsforeningen
Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte 
(FAS)
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af en parlamentarisk revisor og 
en revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer skal 
være skriftlige og sendes til forman-

den Inga Andersen, så de er fremme 
senest 14 dage før generalforsamlin-
gen. 

det kreatIVe Værksted I Marts 
koM og Vær Med

af Hanne Miriam Larsen, beboerhuset Yggdrasil

Det Kreative Værksted i beboerhuset Yggdrasil (Dortes-
vej 35 A) er åbent for alle kvinder der har lyst til at være 
kreative med syning, filt, strik, hækling, stoftryk eller 
andet. Her kan du reparere tøj og lave små ting til dig 
selv, til børnene eller hjemmet – og du kan drikke en 
kop kaffe og hygge med de andre kvinder i værkstedet.

Værkstedets åbningstider i marts er tirsdag klokken 
10-13, onsdag klokken 10-14 og torsdag klokken 14-17. 
Der kan på visse dage være undtagelser, se opslag i Yg-
gdrasil for nærmere oplysninger.

Eventuel kontakt til: Hanne Miriam Larsen tlf. 86 25 10 
16 i værkstedets åbningstider.

generalforsaMlIng I gellerupbadets Venner 

Torsdag den 26. marts 2009 kl. 18.30 i mødelokalet i Gellerup Badet, Dortesvej 43.
 

Dagsorden iflg. vedtægterne
 

venlig hilsen bestyrelsen
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Igen I år VIl frItIdsforenIngen gerne InVItere dIg og dIn faMIlIe på udflugt. 
I år er der Igen 3 ture

af Brabrand Boligforenings Fritidsforening

legoland, ree park eller tIVolI frIheden

legoland
#1 er til Legoland for børnefamilierne, 
som gerne vil lege. Der er i år 3 nyhe-
der i Legoland.

Gå om bord i en blodrød 
sørøverskude
Tag på sørøvertogt med Pirate Wave 
Breaker – årets store nyhed i Pirate 
Lagoon. Hvis du ellers tør. Gå om 
bord på en bølgebrydende, blodrød 
sørøverskude, der får selv den mest 
søstærke pirat til at hvine og grine, 
når den slår bølgerne til plukfisk. 

Få en himmelhøj hoppetur
Oppe under himlen gemmer sig en 
hoppende, glad nyhed: Prøv en ma-
vekildrende lufttur i den nye Frog 
Hopper - En tårnhøj forlystelse i bør-
nehøjde.

Kom helt tæt på Byggemand Bob 
og hans venner
Kun i LEGOLAND! Kom til verdens-
premiere på Bob the Builder i 4D, 
hvor figurerne står lysende frem, og 
hvor du kan mærke vind og vejr og 
lidt af hvert på din egen krop. Så tæt 
har du aldrig været på Bob og hans 
maskiner.
Se mere på  HYPERLINK ”http://
www.legoland.dk” www.legoland.dk

ree park
#2 er til Ree Park ved Ebeltoft.  Her 
vil der være en oplevelse til dem, som 
gerne vil opleve fremmede dyr.
Guiderne gør hver fodring til en 
spændende oplevelse. De fortæller 
om de pågældende dyr, fodrer dyrene 
(undtagen hvis de f.eks. har fastedag) 
og svarer på dine spørgsmål.
Til fodringerne kommer dyrene altid 
helt frem og tæt på dig, så der er gode 
chancer for at studere dem på nært 
hold.
De daglige aktiviteter er en fast del af 
formidlingen i Ree Park – Ebeltoft Sa-
fari, og de giver dig et indblik i dyre-
nes verden og Ree Parks arbejde med 
dyr.
Se mere på  HYPERLINK ”http://
www.reepark.dk/” www.reepark.dk 

tIVolI frIheden
#3 er til Tivoli Friheden
Ved besøget kan man benytte sig af 
muligheden for at få et sæsonkort.
I Friheden ved vi, at du som Sæson-
kortholder er en af vores allerbedste 
gæster. Du har valgt Sæsonkortet, for-
di du gerne vil besøge os mere end én 
gang – og det sætter vi stor pris på.
Derfor synes vi, at det skal være end-
nu mere attraktivt at have et Sæson-
kort. Vi har udvidet dit Sæsonkort 

med muligheden for at modtage X-tra 
tilbud og fordele – Det eneste det kræ-
ver, er at du tilmelder dig de X-tra for-
dele, derefter vil fordelene automatisk 
blive sat ind på dit kort. 
Se mere på  HYPERLINK ”http://
www.friheden.dk” www.friheden.dk 

Fælles for alle 3 ture er at de i år er 
tilbage i starten af sommeren, helt 
præcist den 20. juni, en beslutning fri-
tidsforeningen har truffet, da der har 
været nogen, som gerne ville lave et 
sæson-pas i forbindelse med turen, og 
når udflugten ligger sidst på somme-
ren, har det ikke nogen værdi.

Der kommer naturligvis flere infor-
mationer i de næste par numre af 
Skræppebladet, ellers kan artiklerne 
også læses på 
www.skraeppebladet.dk 

Indkaldelse tIl generalforsaMlIng I lørdags klubben

Lørdag d. 18. april 2009 kl. 13.00.
Mødet afholdes i TOUSGÅRDSLADENS kaffestue. 

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Vel mødt fra bestyrelsen
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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. 

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

Indstik i Skræppebladet

Foreninger i boligforeningen opfordres til 
at indsende oplysninger til Skræppebladets 
indstik, så alle kan vide, hvem og hvad og 
hvor det foregår.

Se nærmere på side 26
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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 marts 2009
  
Mandag 2 Boller i selleri
Tirsdag 3
Onsdag 4 Karrysuppe med oksekød
Torsdag 5 Nakkekoteletter
  
  
Mandag 9 Hakkebøffer med bløde løg
Tirsdag 10 Gullash med kartoffelmos
Onsdag 11 Medister med kartoffelpandekage
Torsdag 12 Fisk
  
  
Mandag 16 Hjerter i flødesovs
Tirsdag 17 Kalvelever med løg
Onsdag 18 Karbonader
Torsdag 19 Forloren hare
  
  
Mandag 23 Stegt flæsk med persillesovs
Tirsdag 24 Biksemad
Onsdag 25 Hamburgerryg med grønsager
Torsdag 26 Millionbøf med kartoffelmos
  
  
Mandag 30 Klar suppe og tarteletter
Tirsdag 31 Boller i karry

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
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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
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i Februar var
»DANERNE«

Vinderne af et gavekort på 50 kroner:
Omer Mohammad
Gudrunsvej 4, 4. th
8220 Brabrand

Magnus Holm
Udsigten 1
8220 Brabrand

Said Mansour
Dortesvej 21, 1. 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 12. marts 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:
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, Hasselhøj:
Henvendelse foreningsbestyrelsen

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 15, Hasselengen:
Henvendelse foreningsbestyrelsen

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. 26 13 07 44
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

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 marts

Ma. 2. 19.00: Seniordans Beboerhuset Søvangen   side  29

On. 4. 19.00: Hyggeaften Beboerhuset  Søvangen   side  29

Ti. 19. 18.00: Fællesspisning Beboerhuset  Søvangen  side  29

To. 26 18.30: Generalforsamling Gellerupbadets venner  side  30

aktiviteter i april

Lø 18 13:00: Generalforsamling Lørdagsklubben   side  31

Forårets afdelingsmøder - se hvor og hvornår på side 18


