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lederen

af Ulrik Ricco Hansen

konflIkt gIver engagement

DET HAR LÆNGE ULMET i Hasselager. Den sammenlagte 
afdeling 7/15 var ikke længere så glad for at være sammen-
lagt, og konflikten var både praktisk og personlig. En gruppe 
beboere var sure over samarbejdet og startede en under-
skriftssamling, hvor de gik fra dør til dør for at stemme afde-
lingens 237 dørklokker. 

Som det fremgår af Skræppebladet både i dette og sidste 
nummer, resulterede underskriftsindsamlingen i ekstraordi-
nært beboermøde i slutningen af januar. 76 beboere stemte 
for opsplitning, mens 42 beboere var imod.
I løbet af februar er der i begge ”de nye” afdelinger blevet 
holdt afdelingsmøder, og der er valgt afdelingsbestyrelser i 
både Hasselhøj og Hasselengen. 

Til de mange særlige beboermøder i Hasselager var der rigtig 
mange, der mødte op i det foreløbige fælles fælleshus, der 
blev opført sammen med afdeling 7 Hasselager i 1984. 

NÅR STORMEN RASER er beboerne meget villige til at en-
gagere sig. Det er problemer og konflikter, der får folk ud af 
lejligheder og ind i fælleshuse eller ud på gader for at påvirke 
andre med deres mening. 

Så længe det er denne mekanisme, der virker, så fungerer be-
boerdemokratiet. Men det er ikke den optimale måde at få 
demokratiet til at virke på. For de menneskelige omkostnin-
ger er store:
I kølvandet på konflikt-engagementet følger mennesker, der 
føler sig såret, svigtet og som hurtigt oparbejder modvilje 
eller direkte had mod beboervalgte eller ”boligforeningen” 
som abstrakt begreb. Mennesker som ellers er ressourcestær-
ke, og som tidligere har bidraget meget til at gøre hverdagen 
bedre for mange beboere.

Lad os håbe, at der ikke er sket alt for meget negativt, og at 
alt for dybe sår ikke er resultatet af skilsmissen for afdeling 
7/15. 

BEBORER I ALLE AFDELINGER bør bruge skilsmissen i 
Hasselager som en påmindelse om, at det også, når det går 
godt, er vigtigt at engagere sig. Det er meget lettere at komme 
ind og ud af sager og beholde det gode forhold til naboer og 
til afdelingsbestyrelsen, når konflikter tages i opløbet, mens 
problemerne er små og overskuelige.

Du er altid velkommen til at besøge afdelingsbestyrelsen på 
de faste møder Aftal at kigge forbi, hvis du er nysgerrig eller 
måske har et par gode idéer.

Husk også at møde op på beboermøderne. En del afdelinger 
har møder allerede i denne måned.



Forside: Ny Café i Yggdrasil
foto: Helle Hansen
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lokalnyt på skræppe
bladets blog

af Ulrik Ricco Hansen

På bloggen kan du få samlet op 
på nyheder fra en masse medier.

 7 vinder i jubilæumskonkurrencen
 Så blev vinderen fundet.

10 brug mobiltelefon som stregkodelæser
 Ny type stregkode kan indeholde meget info.

11 smølfen i Holmstrup er genopstået
 Smølfen er igen blevet træfpunkt for børn.

13 ordinære afdelingsmøder foråret 2009
 Se, om der er møde i din afdeling.

14 frivillige kræfter skaber fælles 
 aktiviteter i beboerhuset
 På besøg i Søvangens beboerhus.
 
16 skarven måske på vej til Holmstrup mark
 I over en måned har skarven været i området.

18 foråret er kommet
 Otto glæder sig til Påske.

19 Jagten på liv uden for Jorden intensiveres
 Satelit skal søge liv i andre solsystemer.
 
20 fuld drøn på Helhedsplanen
 Mange forslag indleveret fra afdelingerne.

21 flere beboerundersøgelser på vej
 Der skal måles tilfredshed i afdelingerne.
 
22 kommentaren
 Bl.a. om Ghettopolitik og Helhedsplanen.
 
23 Ingen bus
 Klummen ryster på hovedet over sparekniven.
 
24 læserbreve
 Bl.a. hyldest til radioens P1.

32 aktiviteter
 Det kreative værksted, Generalforsamlinger mv.

1 - Hans Broges Parken   side  26
2 - Søvangen    side  27
3 - Skovgårdsparken   side  28
22 - Sonnesgården   side  30
4 - Gellerupparken   side  31

12
Café perlen er åbent

af Sebastian Adorján Dyhr

To gange om ugen åbner 
Yggdrasil dørene til nabohygge 
i Café Perlen.

8
vejledningskursus for unge

af Rola Abou Hami

20 nye rollemodeller fra 
Gellerup skal vise vejen frem for 
de unge

15
ny busrute til alle beboere

af Hans Esmann Eriksen

Ny busrute til sommer 
som får stoppested ved alle 
boligforeningens afdelinger.
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Tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen m.fl. på blog.skraeppebladet.dk

læs, skrIv og kommenter på beboerbladets HJemmesIde

lokalnyt på skræppebladets blog

Mange andre medier end Skræppe-
bladet skriver om Brabrand Boligfor-
ening, beboernes områder og hver-
dag. Skræppebladet bruger bl.a. sin 
blog på internettet til at samle op på 
nyhederne fra de andre medier med 
resumeer, citater og links til kilderne. 
Især de lokale dagblade skriver meget 
om Gellerup, men bloggen indeholder 
også bredere nyheder fra tv, internet, 
Århus Kommune, Boligforeningernes 
Landsorganisation (dem med ”Bebo-
erbladet”) og nyheder, som Skræppe-
bladet selv støver op.
Du kan også være med til at skrive 
på bloggen eller kommentere alt, der 
allerede er skrevet. Det er nemt at 
oprette sig som bruger, logge ind og 
skrive løs.

Vi bringer her indledningen fra et ud-
pluk af blogindlæg fra midt i februar 
til starten af marts. Datoen er angivet 
i parentes, og som på bloggen er det 
nyeste først.

millioner til sundhedscenter i 
gellerup
Sundhedscenter Vest har været un-
dervejs i et par år og bl.a. med succes 
kørt diabetesskole for indvandrere. 
Nu giver Århus Kommune 4,2 mil-
lioner kroner til projektet, der får 
særligt fokus på børn og unge, bør-
nefamilier, samt voksne med kroniske 
sygdomme. Der bliver også sat ind på 
områderne kost, rygning, alkohol og 
motion, samt khat og øvrige rusmid-
ler. (11/3)

første bydelsmødre er 
uddannet
Otte “bydelsmødre” fik overrakt di-
plom af borgmester Nicolai Wammen, 
efter de har gennemført det fire måne-
der lange integrations- og uddannel-
sesprojekt “Bydelsmor i Århus”.
Et lignende projekt kører med suc-
ces i Berlin. Forhåbentlig vil det også 
lykkes for de otte århusianske ind-
vandrerkvinder at få god kontakt til 
mødre og lære fra sig om børneopdra-

gelse, skolegang, sundhed, præventi-
on, teenagebørn mv. (10/3)

stiften: læs om cykelværksted i 
skræppebladet
Århus Stiftstidende bragte historien 
om det nye cykelværksted i Toves-
høj med direkte henvisning til Troels 
Bo Knudsens artikel i Skræppebladet 
marts. (8/3)

Jpleder: 
minister forvirret i gellerup
Minister-besøg fik ny dagsorden: Jyl-
lands-Postens lederskribent melder 
sig i dag ind i koret af politikere og 
toppen af Brabrand Boligforening, 
der kun ser videoovervågning som 
en gave, der giver tryghed og fjerner 
kriminalitet.
I torsdags besøgte justitsminister 
Brian Mikkelsen Gellerupparken og 
mødtes med bl.a. byrådsmedlemmer. 
Også formand for afdeling Gellerup-
parken, Helle Hansen, deltog i gåtu-
ren gennem Gellerupparken, og hun 
fik hurtigt drejet snakken over på af-
faldsproblemer i området. (7/3)

kickoffevent for sporttrack 
10. marts
Et nyt projekt, der skal uddanne 
sportsledere i bl.a. Gellerup, sættes i 
gang på tirsdag den 10. marts med en 
såkaldt “kick-off-event”.
Projektet uddanner unge fra socialt be-
lastede områder som idrætsledere og 
giver på den måde forhåbentlig både 

den unge og kvarteret et løft. (6/3) 
 
formand: Udsmidningssager 
går for langsomt
Formanden for Brabrand Boligfor-
ening, Jesper Pedersen, benyttede ju-
stitsminister Brian Mikkelsens besøg i 
Gellerup til at tale for hurtigere sags-
behandling i de såkaldte udsætnings-
sager, hvor hele familien smides ud af 
lejligheden, hvis blot et enkelt familie-
medlem har begået grov kriminalitet i 
nærområdet. (6/3)

Justitsminister: 
Ingen bandekrig i århus
Justitsminister Brian Mikkelsen var 
i dag på besøg i Gellerup og mener 
ikke, at bandekrigen når til Århus. 
Han har bl.a. talt med politidirektør 
Jørgen Illum og roser Østjyllands Po-
liti.
“Vi har tjek på banderne,” siger poli-
tidirektøren.
“Det kunne være, jeg skulle bliver et 
par dage i Århus. Her er langt frede-
ligere end i København,” sagde Brian 
Mikkelsen. (5/3)

Justitsminister Brian Mikkelsen. 
Foto: Klaus Holsting
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Helhedsplan på udstilling i
rådhus og i gellerup
Udstillinger om fremtidens Gellerup: 
Århus Kommune og Brabrand Bolig-
forening har valgt de rådgivere, som 
skal stå for det videre arbejde med 
den store helhedsplan for området 
omkring Gellerupparken og Toves-
høj. Forslagene kan ses på en udstil-
ling både i City Vest og på Århus Råd-
hus. (4/3)

nordgårdskolen er blevet 
til børnehaver
En del af den tidligere folkeskole midt 
i Gellerupparken, Nordgårdskolen, 
blev i går indviet under navnet “Hus-
1” af rådmand Louise Gade.
To børnehaver og en legestue er flyt-
tet ind i på 1742 m² bolig og tre ny-
etablerede legepladser. (4/3)

gratis bøger til børn 
i århus vest
Fra i dag og fire år frem vil småbørns-
familierne i Gellerupparken, Toveshøj, 
Bispehaven og Herredsvang få besøg 
af medarbejdere fra de lokale biblio-
teker. Biblioteksmedarbejder kommer 
både med en gratis bog/musikpakke 
og tid til at snakke.
Det nye projekt til 16 millioner kroner 
hedder ”BOGSTART”, og den første 
bog bliver i dag overrakt af rådmand  
Jacob Bundsgaard Johansen. (4/3)

perlecafe i perleparken 
(gellerup)
Ny beboer-café: Perker eller Perle? 
Københavns politidirektør Hanne 
Bech Hansen har ikke udtalt sig i me-
dierne uden masser af smil hos læsere 
og tv-seere. Så hvad er mere nærlig-
gende end at opkalde den nye café i 
beboerhuset Yggdrasil i Gelleruppar-
ken efter den positive udtale. (2/3)

stiften: 
læs om Holmstrupplaner 
i skræppebladet
Århus Stiftstidende læser Skræp-
pebladets pdf-udgave, inden bladet 
kommer fra tryk. Journalist Ole Chri-
stensen har bl.a. kigget nærmere på 
artiklen med indledninger af blog-
artikler og fundet oplysningerne om 
afdelingsbestyrelsen i Holmstrup, der 
gerne vil video-overvåge p-pladser. 
(1/3)

gellerup er århuses sidste 
ghetto
Gellerupparken og naboafdelingen 
Toveshøj i Gellerup udgør tilsammen 
den sidste ghetto i Århus. Tidligere 
var også Bipehaven med på Velfærds-
ministeriets liste over ghettoer i Dan-
mark. Listen omfatter boligområder 
med så få beboere i arbejde, at bolig-
foreningen kan afvise nye lejere på 
kontanthjælp efter reglerne om kom-
bineret udlejning. (28/2)

børnehave og vuggestue i gel
lerup skal jævnes med jorden
Bygade i stedet for daginstitutioner: 
Børnehaven Viben brændte ned i ok-
tober sidste år, og der er ingen aktuelle 
genopbygningsplaner. De to nabo-in-
stitutioner kører stadig, men den så-
kaldte helhedsplan for Gellerup kan 
let blive dødsstødet for dem begge.

Den kommende bygade igennem 
Gellerupparken skal måske løbe lige 
netop der, hvor institutionerne ligger 
i dag. (27/2)

kan de overhovedet regne i 
venstre?
Først på måneden ville socialrådmand 
Gert Bjerregaard (V) nedbringe antal-
let af almene boliger i Gellerupparken 
til 650. Blandt andet ved at nedrive 
seks blokke.
Øvelsen skulle give kommunen en 
gevinst på godt 200 mio. kr. Dagen 
efter kunne Brabrand Boligforening 
oplyse, at dens gennemregning af 
Bjerregaards planer ville løbe op i en 
udgift for kommunen på 750 mio. kr. 
Bjerregaard sagde derefter, at han vil-
le lægge kuglerammen væk! (26/2)

skatteudspil: 
dyrere at bo til leje
Millioner tages fra de almene beboere. 
Regeringens udspil til den såkaldte 
forårspakke vil betyde, at lejere i al-
mene boliger skal betale 600,- kr. mere 
i husleje om året ifølge en beregning 
fra Boligselskabernes Landsforening 
(BL). Mens husejerne forskånes og ga-
ranteres kompensation, er det ander-
ledes for lejerne, der kan se frem til at 
skulle betale moms af administrati-
onsbidrag. (25/2)

bjerregaard:
stop førtidspensionister til 
gellerup
Den århusianske socialrådmand Gert 
Bjerregaard vi gerne have boligfor-
eningen til at afvise førtidspensio-
nister, når de søger lejlighed i Gelle-
rupparken og Toveshøj. Han foreslår 
derfor en lovændring, der udvider 
reglerne for den såkaldte kombine-
rede udlejning, hvor bl.a. kontant-
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hjælpsmodtagere sættes bagerst i bo-
ligkøen. Boligforeningens formand er 
imod forslaget. (24/2)

meyernes otto på youtube
Det folkekære affaldsmonster i Gelle-
rup, Otto, er blevet filmstjerne. Der er 
i hvert fald adskillige muligheder for 
at se både ham og den ihærdige flok 
meyere på f.eks. YouTube efter både 
meyerne selv og TvÅrhus har filmet 
det vamsede grønne væsen. (20/2)

Justitsminister foreslår mere 
overvågning
Justitsminister Brian Mikkelsen vil 
i næste folketingsår (dvs. tidligst i 
oktober) fremsætte et lovforslag, der 
giver mulighed for at overvåge om-
råder med offentlig adgang i bolig-
områder. Det sker efter pres fra især 
landets boligforeninger, hvor 10 ud af 
13 af de største ønsker mere overvåg-
ning. (19/2)

mere krudt under 
boligforeningens nyhedsbrev
Brabrand Boligforening er netop be-
gyndt at udsende nyhedsbreve, som 
er tilgængelige på boligforeningens 
hjemmeside. Samtidig loves også en 
udgivelsesfrekvens på en gang pr. 
måned. (14/2)

byrådet vedtager lokalplan 
for Isbjerget
Uden særlig diskussion vendte byrå-
det tommelfingeren op for vedtagelse 
af lokalplan 858, så Brabrand Bolig-
forenings nye afdeling “Isbjerget”s 
11 flotte tinder kan skyde i vejret på 
Århus Havn. (14/2)
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vInder I skræppebladets JUbIlæUmskonkUrrenCe
fortællInger I et fotografI

af Ulrik Ricco Hansen.
Foto af Rikke Rybak Shrestha

I anledning af Brabrand Boligfor-
enings 60-års-jubilæum har Skræppe-
bladet året igennem afholdt en foto-
konkurrence, hvor vi efterlyste både 
nutidige og historiske billeder fra li-
vet i boligforeningen.
Jubilæumsåret, der startede den 29. 
april sidste år, synger på sidste vers 
og vinderen af konkurrencen er fun-
det.

se flere fotos
Tak til alle deltagere i konkurrencen, 
vi vil helt sikkert følge op med en ny 
konkurrence senere. 
En del af de konkurrende fotos har 
været bragt i Skræppebladet i løbet af 
året og kan nu ses på Skræppebladets 
hjemmeside.

verdens navle
Rikke Rybak Shrestha har fotograferet 
”En forårsdag i verdens navle”, som 
hun kalder billedet fra Gudrunsvej 
24. Fortællingen i billedet har været 
afgørende for dommerpanelet – her 
er den lille historie i den store, og her 
vises dagliglivet. 
Tørresnoren med de farvede tekstiler 
understreger lethed, glæde og en hel 
del ord der begynder med ”multi-”. 
Farverigt og forskelligt men alligevel 
lidt ens og på samme snor. 
Det nysgerrige barn er livsbekræften-
de og nysgerrig efter det, der spirer 
og gror. Der er liv og fred i området 
med børn, der i baggrunden cykler 
og leger, mens en tilsløret kvinde går 
forbi. Dette er ikke boligforeningen, 
som medierne viser det, når de typisk 

viser facaden af en betonblok med pa-
raboler i gråvejr. Dette er livsglæde og 
solskin.
Rikke Rybak modtager et gavekort på 
200,- kr.

du kan nå det endnu
Ligger du selv inde med fotos, eller 
har du bare fotograferet noget flot, 
vedkommende eller interessant, så 
send dine fotos til redaktionen sam-
men med en tekst om, hvad der er på 
billederne. 
Er det bare en smule relevant for be-
boerne i Brabrand Boligforening, så 
finder vi nok spalteplads til at vise 
dine gode ”skud”, selvom konkur-
rencen er forbi.
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I slutning af januar måned blev der 
opkvalificeret endnu 20 unge fra Gel-
lerup som rollemodeller. De unge har 
forskellige etniske baggrunde, bl.a. 
arabisk, pakistansk, somalisk og tyr-

kisk, med enten gymnasiale, erhvervs-
mæssige eller videregående uddan-
nelser. En del af de unge er færdige 
med deres uddannelser, og resten er 
på vej til at gennemføre uddannelsen. 
De unge har overvundet forskellige 
barrierer og udfordringer, som de har 
mødt under uddannelsen. 
De unge rollemodeller har et ønske 
om at give deres erfaringer videre til 
yngre unge i folkeskoler, for at skabe 
optimisme til at tage en uddannelse, 
og dermed få en plads i det danske 
samfund. Unge fra ”Brug for alle 
unge”-kampagnen fra Integrations-
ministeriet, som også har været rolle-
modeller i lang tid, stod for opkvalifi-
cering af de nye rollemodeller. 
Kurset blev afholdt i Vejledningscen-
teret for uddannelse og arbejde i Gel-
lerup i samarbejde med UU Århus.  

Kurset varede 6 timer, hvor der blev 
holdt foredrag, workshops og øvelser 
i kommunikations- og formidlings-
teknik.

klædt på til foredrag
”Nu føler jeg mig bedre klædt på, til 
jeg skal holde mit næste foredrag, jeg 
har fået redskaberne til at holde et 
bedre oplæg, dette vil give mig mere 
tryghed og højere selvtillid, når jeg 
skal fortælle om min livshistorie og 
uddannelse”, siger Worud Mahmoud, 
som er en af de nye rollemodeller. 
De nye frivillige, opkvalificerede rol-
lemodeller vil tilføre nye ressourcer, 
og håber at nå endnu flere unge via 
budskabet: ”Hvis jeg kan, så kan du 
også”. De vil gerne hjælpe med at gøre 
uddannelsesvalget bredere, og ønsker 
at ændre på den uheldige holdning, 
der hersker blandt en del unge med 
anden etnisk baggrund end dansk; 
at det ikke kan lade sig gøre at tage 
sig en uddannelse og dernæst finde et 
job. 

”Jeg fik selv hjælp fra vejledningscen-
tret og deres rollemodeller til at vælge 
min uddannelse som industriteknik-
ker. Det er en uddannelse med gode 
perspektivmuligheder. En del unge 

Vejledningscentret udgør sammen 
med Naboskaberne, Meyerne og be-
boerrådgivningen Brabrand Boligfor-
enings sociale indsats, som er en cen-
tral del af helhedsplanen i Gellerup og 
Tovshøj
Vejledningscentret har et tæt samar-
bejde med UU Århus, skoledistrikter 
og uddannelsesinstitutioner.
Vejledningscentrets medarbejdere 
Ahmad El Ahmad, Iman Yacoub og 
Abdi Rahman Iidle(Teelow) yder vej-
ledning til unge og forældre om ud-
dannelse og arbejde.
Dortesvej 23, st th, 8220 Brabrand
www.vcua.dk, 
e-mail:vejledningscenter@vcua.dk, 
Tlf. 86256185/86255050

tekst og foto af Rola Abou Hamid, praktikant ved Vejledningscentret ved Brabrand Boligforening 

veJlednIngskUrsUs for Unge
flere Unge rollemodeller klædt godt på – tIl at vIse de Unge veJen frem

Nye engagerede rollemodeller fra Gellerup
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er ikke opmærksomme på denne ud-
dannelse, det er derfor dejligt, at jeg i 
dag selv kan være med til at yde et bi-
drag i form af at fortælle om min ud-
dannelse og erfaringer til andre unge, 
så de kan vælge bredere”, siger Bilal 
El Qasimi.

Ungtilungmetoden
De unge rollemodeller bruger Ung-
til-Ung-vejledning som metode. Dette 
virker troværdigt, så de unge nemme-
re kan identificere sig med unge, der 
ligner dem. 
”Jeg vil give de unge et skub, så de 
tager en uddannelse, og endnu vig-
tigere; opbakning gennem uddan-
nelsen, så de får gennemført den helt. 
Det er årsagen til, at jeg er blevet rol-
lemodel. Jeg vil gøre en forskel på de 
unges liv og fremtid. Hvis jeg kan, 
så kan de også. Men det vigtigste er 
viljen og motivationen”, siger Worud 
Mahmoud. 

Ud over Vejledningscenterets opga-
ver, dvs. vejledning af unge og de-
res forældre, gør Vejledningscenteret 
brug af rollemodeller fra området til 
at holde oplæg i 8.-, 9.- og 10.-klasser 
samt lokale klubber. Vejledningscen-
teret har indtil nu 90 unge rollemo-
deller, og 70 forældreguides. De unge 
frivillige rollemodeller har ydet en 
stor indsats i folkeskoler og forskel-
lige uddannelsesinstitutioner i Århus. 
Rollemodellerne forsøger at give de 
unge håb og bakker dem op ved at få 
dem til at tænke positivt, så de bliver 
mere villige og motiverede til at tage 
en uddannelse. 
”Jeg er rigtig glad for kurset. Og jeg 
er stolt af, at jeg kan bidrage med at 
skabe positiv holdning blandt unge at 
tage en uddannelse”, siger Moham-
med Edwan.   

samarbejde med professionelle
De frivillige unge rollemodeller og de 
frivillige forældreguides er sammen 

med de professionelle uddannelses-
guider et centralt fundament i vejled-
ningsindsatsen for at få flere unge i 
uddannelse – og fastholde dem. Der-
med er de en vigtig brik i regeringens 
målsætning om, at 95 % af en ung-
domsårgang skal have gennemført en 
ungdomsuddannelse i 2015.
”Vi i vejledningscentret er meget stol-
te af, at så mange unge fra Gellerup 
involverer sig i en vigtig samfundsop-
gave, der består i at sikre unge med 
anden etnisk baggrund bedre mu-
ligheder for at starte og fastholde en 
uddannelse”, siger Ahmad El Ahmad 
projektleder for Vejledningscenteret. 
”Det er også værd at understrege, at 
Vejledningscenteret i Gellerup var 
førende i hele landet i oprettelse af et 
rollemodelkorps”, tilføjer han.

Bilal El Qasimi I lærinling hos AKV maskinfabrik Mohammed Edwani 2. g  på Langær gymnasium

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

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

tag et bIllede og læs bUdskab eller en mobIlHJemmesIde

brUg mobIltelefonen som stregkodelæser

Alle der har prøvet at købe dagligva-
rer kender kasseapparaternes ”biip” 
for hver vare, der skannes, og streg-
koden omsættes til varenummer. Her-
efter finder en computer pris og en 
varetekst at skrive på bonen.
En ny type stregkoder kan inde-
holde meget mere information og 
kan f.eks. bruges til at gøre din 
mobiltelefon smartere at bruge.  
 
naturen på stregkode
I løbet af sommeren vil naturen på 
Holmstrup Mark blive forsynet med 
disse stregkoder, der kaldes qr-streg-
koder (eller mobil-stregkoder), så man 
med et klik på mobiltelefonen kan få 
mere information og/eller opgaver 
om det sted, man er kommet til.
Systemet er allerede indført mange 
andre steder i landet af bl.a. bibliote-
ker og museer. Også i f.eks. i Århus 
Festuge har der været forsøg med qr-
stregkoder rundt omkring i den indre 
by.
 
avanceret teknik – simpel brug
Princippet er egentlig meget enkelt. 
Man peger mobiltelefonens kamera 
mod stregkoden, og vupti havner 
man på den hjemmeside, som streg-
koden henviser til. 

Nogle telefoner har allerede funktio-
nen indbygget, men ellers kan man 
via internettet hente et program og 
installere på telefonen. Og der er flere  
programmer at vælge imellem.
Mobiltelefonen skal selvfølgelig være 

af nyere dato, have indbygget kamera 
og tillade at man installerer et pro-
gram.
 
gratis system
Den todimensionelle stregkode er 
indtil videre ikke er så udbredt i Dan-
mark, men er meget populær i f.eks. 
Japan, hvor den blev opfundet allere-
de i 1994 til brug for industrirobotter. 
Systemet er ikke patentbeskyttet og 
er på den måde i familie med ”open 
source”. Det betyder at alle kan bruge 
det, hvis de har lyst, og de kan sam-
tidig se alle baggrundsoplysningerne. 
Der er mange, der tilbyder at lave et 
gratis stregkodebillede til dig, og stort 
set alle programmer til at læse streg-
koderne med er også gratis.
Til gengæld skal du typisk betale for 
at gå på internettet fra din mobiltele-
fon – afhængig af din abonnements-
type.

Hurtig respons
Qr-stregkoden kan indeholde godt 
4000 bogstaver (tegn) så der er plads 
til selv den længste webadresse, som 
ellers ville være næsten uudholdelig 
at indtaste fra mobiltelefonens tal-ta-

statur. Man kan også bruge stregko-
den til beskeder, e-mailadresser og 
oplysninger fra f.eks. ens visitkort. 
Der er plads til teksten fra godt 25 
sms-beskeder, så det er faktisk en 
smart lille opfindelse.
Forkortelsen QR står for Quick Re-
sponse (hurtigt svar), og ofte er det 
meget hurtigere bruge kameraet end 
at indtaste en lang adresse.

lav stregkoderne selv
Du kan sagtens selv bruge qr-stregko-
der. Har du f.eks. en hjemmeside eller 
en blog med en meget lang adresse, så 
få lavet en stregkode, som du kan dele 
ud eller trykke på dit brevpapir. Laver 
du en udstilling, hvor man kan finde 
mere på en hjemmeside, så lav en 
stregkode til hvert emne/kunstværk. 

En fotomontage på Hasle Bakkers hjemmeside viser, hvordan qr-stregkoderne 
forventes i brug.

Sådan ser Skræppebladets detaljerede 
adresseoplysninger ud som qr-stregkode. 
Du kan også se adresser i kolofonen side 
2.
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tur uden mobil
Du kan selvfølgelig også blot tage på 
tur i området mellem Hasle Bakker 
og Motorvejen. I det grønne område 

er der nu placeret meget tunge beton-
cylindre, der i løbet af sommeren for-
synes med stregkoder. 

Hvis ikke du har en mobiltelefon klar 
til qr-koderne kan du gå hjem og slå 
op på Skræppebladets hjemmeside. 
Vi har nok noget, der handler om det, 
du så i naturen. Og ellers modtager vi 
gerne opfordringer til emner.

LINKS

Hvad er QR: 
http://da.wikipedia.org/wiki/QR_Code
Eksempler på brug af qr:
http://www.flickr.com/groups/qrcodes/ 
Lav dine egne stregkoder f.eks. her: 
http://www.qurify.com
Hent en qr-reader f.eks. her: 
http://www.quickmark.com.tw 
eller
http://reader.kaywa.com (java)
Hasle Bakker nu under Idrætssamvirket: 
http://www.haslebakker.dk/

Indtil videre er tunge betoncylindre spredt ud over Holmstrup Mark -
klar til at få en qr-stregkode

smølfen I HolmstrUp er genopstået
Her mødes børn og Hænger Ud

af Jens Skriver

Smølfen i Holmstrup er igen blevet 
træfpunkt for alle interesserede børn. 
Det er vist 1½ år siden, den lukkede, 
men der blev ved med at dukke børn 
op foran lokalerne, som flere aktivi-
teter er fælles om. Beboerrådgiveren 
spurgte, om han skulle lukke dem ind. 
Da jeg var på besøg, var det først an-
den gang, aktiviteten var åbnet igen. 
”Rigtig dejligt at se børnene. De søde 
piger stod udenfor,” siger Annette 
Knight, som sammen med Svend Ove 
Boehm foreløbig passer stedet. ”Ind 
til videre er der dukket syv børn op, 
men alle børn, som har lyst til spille 
spil, sidde og snakke, mødes med an-
dre børn eller hænge ud, er meget vel-
komne. Her skal altid være to voks-
ne, men andre voksne er mere end 
velkomne. Vi sørger for saftevand til 

hver gang og ofte saltstænger. Resten 
af slikken kan købes.”

børnehøjde
 ”Det er godt nok billigt,” siger en 
dreng. Han har 20 kr. med, men finder 
ud af, at dem har han slet ikke brug 
for. I aktiviteten er der en playstation 

og billard, men alt skal undersøges. 
Børnene morer sig dejligt. ”Det er vig-
tigt med et mødested for børn,” un-
derstreger aktivisterne, ”og det skulle 
gerne hvile i sig selv.”

Hensigten
Annette forklarer: ”Der skal være 
et sted for børn. Det har vi manglet. 
Det var synd, da Smølfen lukkede. Vi 
håber flere forældre kommer til. Det 
eneste, det drejer sig om, er at børn 
kan være sammen”.  Svend Ove føjer 
til: ”Jeg synes, børn skal have et sted 
at slappe af uden nogen planlagte 
programmer.” 
Der er åbent hver torsdag kl. 18.30 til 
21. 
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af Sebastian Adorján Dyhr
foto af Helle Hansen

beboerHUset yggdrasIl lægger HUs tIl et nyt beboerInItIatIv, 
der InvIterer på kaffe og kage og naboHygge I CafÉen to gange om Ugen

CafÉ perlen er åbnet I gellerUp

Søndag den 8. marts åbnede Café 
Perlen i beboerhuset Yggdrasil med 
festlig lagkage, flag og perleplade-leg. 
En halvs snes frivillige pænt klædt 
på i stribede forklæder tog imod alle 
gæsterne, som kiggede forbi den hyg-

geligt indrettede café, der ligger på 
første sal i huset.
Her var duge på bordet, blomster, flag 
og lys. 
Og mange nysgerrige små og store 
beboere kiggede inden for og fik lag-
kage og kaffe og en snak om idéen 
med projekt.

Café Perlen har åbent hver tirsdag for 
12-15 (kun for kvinder) og torsdag 

13-16 (for alle) – og det er muligt at 
købe en kop kaffe eller the og et læk-
kert stykke kage. Og så kan man læse 
dagens avis i caféen eller tage sig en 
snak med naboen.
De frivillige medarbejdere i caféen 

håber, at kunne byde på forskellige 
foredrag og aktiviteter i caféens åb-
ningstid. Og arrangementerne vil så 
vidt muligt blive annonceret i Skræp-
pebladet – ellers kan man følge med 
på Café Perlens tjekkede hjemmeside 
www.cafe-perlen.dk

Vil du høre mere, eller vil du være fri-
villige i caféen, så kontakt Helle Han-
sen på 40718675.

Café perlens arrangementer

april
Torsdag den 2. april – Kom og mød 
din Meyer

Tirsdag den 7. april – Perleplads-
kunstværk for kvinder og døtre

Tirsdag den 14. april – kl. 13.00. Perle-
film ”Gellerupparkens rødder” – en 
film om da Gellerup blev bygget.

Torsdag den 16. april - kl. 14.00. Perle-
film ”Gellerupparkens rødder” – en 
film om da Gellerup blev bygget.

Tirsdag den 21. april – kl. 12.00 Besøg 
af Kvindehuset i Viby.

Torsdag den 23. april – kl. 14.00 Kom 
og mød din politibetjent – besøg af lo-
kalpolitiet.

maj
Kom til 1. maj morgenmad i Café Per-
len i beboerhuset Yggdrasil

Kl. 7.30 – 11.00 1. taler borgmester Ni-
kolai Wamman – ca. kl. 9.00
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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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tekst og foto af Kirsten Hermansen

I søvangens beboerHUs er der masser af rUm tIl fælles oplevelser

frIvIllIge kræfter skaber 
fælles aktIvIteter I beboerHUset

Alt er på frivillig basis.
Rammerne for dette arbejde blev lagt, 
da huset på Birgittevej 1a blev ledigt, 
efter at have været udlejet i mange år.
På et beboermøde besluttede man, at 
huset primært skulle bruges til udlej-
ning som festlokale for beboerne.
Der var dog masser af tidspunkter 
og rum tilovers, som har kunnet give  
plads til andre aktiviteter for bebo-
erne.

Der var fra begyndelsen en positiv 
indstilling til at få dette hus op at stå, 
og ildsjæle gik i gang med en renove-
ring af huset og lagde mange kræfter 
i dette arbejde.
Samtidig fik andre dannet et beboer-
husudvalg og planlagde aktiviteter, 
såsom søndagscafé og fællesspisning.

De frivillige beboere, der har engage-
ret sig i dette arbejde, oplever, at det 
alt sammen har givet dem en stor an-
svarlighed for det fælles hus.
Huset og dets aktiviteter er derfor 
blevet et supplement og ikke en kon-
kurrent til den allerede eksisterende 
Fritidsforening på Louisevej, der har 

faciliteter til at drive aktiviteter som 
billard, pool, bordtennis og dart.

Den månedlige fællesspisning er ble-
vet rigtig populær.
Skræppebladets udsendte besluttede 
sig for at møde et par af disse frivil-
lige ildsjæle netop den dag, hvor fæl-
lesspisningen stod på programmet.

Indenfor bliver man budt velkommen 
af  3 beboere, altså 3 af disse beboere, 
der gerne vil gøre en forskel, og som 
denne dag lægger er stort arbejde i at 
lave mad til et par og tredive beboere, 
der har  tilmeldt sig til fællesspisnin-
gen. 
Menuen står på brunkål med flæsk og 
frugt med råcreme til dessert.

Vi får en lille snak i en  kaffepause mel-
lem madlavning og borddækning:
De fortæller, at de er i alt ca. 10 frivil-
lige, der på skift laver mad til den må-
nedlige fællesspisning.
Menuerne er altid traditionelle dan-
ske retter – retter der kræver noget 
tilberedning, og som man ikke ret tit 
laver selv til 1 eller 2 mennesker.

Man var spændt på, hvordan det ville 
gå den første gang, man inviterede til 
fællesspisning, men det er gået over 
al forventning, og er nu den mest po-
pulære aktivitet i Beboerhuset. De be-
boere, der tilmelder sig disse fælles-
spisninger er både enlige og par, og 
de kommer selvfølgelig for at nyde 
den gode mad og ikke mindst selska-
bet.

De frivillige medhjælpere lægger stor 
vægt på, at beboerne skal føle sig vel-
komne, når de kommer i huset. Der 
bliver lagt vægt på hygge og en god 
atmosfære.
Det er også der, drivkraften ligger hos 
de frivillige hjælpere, er man enige 
om. De får til gengæld så rigeligt igen 
– både en god aften og et bredere so-

cialt kontaktfelt i forhold til de men-
nesker, de bor imellem.

Man håber, at også søndagscaféen og 
de annoncerede aktivitetsaftener kan 
tiltrække lige så mange beboere, og 
at der kan komme nogle spændende 
aktiviteter i gang, som beboerne selv 
skal skabe.
Det er bestemt ikke sådan, at der 
ikke er brug for flere frivillige. Alle er 
meget velkomne til at deltage i mad-
lavningen. Kontakt bare én fra bebo-
erhusudvalget, hvis du har lyst til at 
være med, der kan sagtens bruges 
flere ”hænder”.

Nu er pausen ved at være forbi, og 
jeg når  lige  at tage et par billeder, før 
man igen får travlt med de sidste for-
beredelser til maden, der skal serve-
res kl. 18.00.

Der er lagt op til en hyggelig aften,  
takket være de frivillige kræfter, der 
med stort engagement bruger deres 
kræfter og fritid på at skabe nogle 
gode rammer for fælles-oplevelser.

Ragnhild og Annelise har 
“køkkentjansen”

 “Inge er færdig med borddækningen”
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af Ulrik Ricco Hansen

lInJe bb får stoppested ved samtlIge afdelInger I brabrand bolIgforenIng

ny bUsrUte tIl alle beboere

Nu får alle beboere direkte forbind-
else til både City Vest, Musikhuset 
og samtlige andre beboere i boligfor-
eningen. Arbejdet med at anlægge 
nye busstop og ansætte chauffører 
starter allerede den 1. april, mens 
busserne på den nye linje først sættes 
ind i forbindelse med trafikselskabets 

overgang til ny køreplan den 28. juni. 
I første omgang bliver det gratis at 
tage bussen.
Ikke mindst beboerne i Lyngby-afdel-
ingen er glade, efter de har mistet by-
ens eneste busforbindelse, linje 116.
”Vi får en drøm af en buslinje, der gi-
ver direkte adgang til alt det, vi har 
brug for,” udtaler afdelingens for-
mand begejstret.

fysisk integration
Midttrafik og Brabrand Boligforening 
har sammen fået bevilget penge til 
den ny forsøgslinje. Bussen skal i før-
ste omgang køre fem år mellem samt-
lige afdelinger i boligforeningen, og 
derefter vil trafikselskabet overveje, 
om ordningen skal gøres permanent.
Det er den særlige fællespulje under 
Trafik- og Indenrigs-ministerierne til 
fremme for integration og bedre na-
bokontakt, der har bevilget de næsten 

50 millioner kroner, som Midttrafik i 
løbet af forsøgsperioden vil modtage 
som driftstilskud. 
Størstedelen af puljens midler er in-
tegrationsmidler fra EU, og lignende 
projekter kører allerede i bl.a. Paris, 
Milano og i et stort boligområde ved 
det tyske Ruhr-distrikt.

guidede busture
Den nye buslinje vil gøre det meget 
nemt for alle beboere at mødes og 
besøge hinanden. Projektet følges op 
med oplysningskampagner og får sin 
egen hjemmeside på internettet. 
Der ansættes en projektleder, der til 
daglig vil få skrivebord i Brabrand 
Boligforenings administrationsloka-
ler på Gudrunsvej 10. 
Projektlederen skal også stå for gui-
dede ture i turistsæsonen, hvor han/
hun vil stå forrest i bussen og fortælle 
om de enkelte afdelinger, boligfor-
eningen og de bygninger/landskaber, 
som bussen passerer forbi.
Hvis du er interesseret, kan du se 
jobopslaget på boligforeningens og 
Skræppebladets hjemmeside fra den 
1. april. Blandt de forventede kvalifi-
kationer er erfaringer fra turistbran-
chen.

bedre hverdag
Direktøren for boligforeningen er 
glad for, at projektet er gået igennem, 
og han roser de medarbejdere, som 
har været involveret i det lidt utradi-
tionelle samarbejde med Midttrafik.
”Vi har faktisk gang i mange projek-
ter, som ikke får særlig meget medie-
omtale. Jeg er stolt over, at vi nu kan 
tilbyde samtlige beboere et virkelig 
godt tilbud, som vil give alle en bedre 
hverdag,” siger han og understreger, 
at boligforeningen så sandelig be-
skæftiger sig med andet end helheds-
planen for Gellerup-området.

timedrift
Buslinjens drift er ikke helt på plads 
endnu, men Midttrafik forventer, at 
der kan være afgang hver time og 
hver anden time i weekenden. Ruten 
er ikke helt planlagt endnu, og redak-
tionen har ikke kunnet få oplysninger 
om, om der bliver kørsel i to retninger 
(som de andre linjer), eller der kun 
køres i en retning (som natbusserne).
Vi vil naturligvis følge udviklingen 
her på Skræppebladet.
Der er lagt op til at ruten genoverve-
jes efter et år. Måske skal der tilføjes 
stoppesteder ved f.eks. indkøbssteder 
som Anelystparken (Bilka).

gratis bus et år
Den nye busrute sættes i gang med et 
virkelig godt tilbud. Alle beboere vil 
modtage et særligt buskort, som kun 
gælder den nye busrute, og som vil 
give gratis buskørsel et år. 
Det særlige buskort gælder ikke de 
andre buslinjer, så her skal man løse 
billet som sædvanlig.
Til gengæld har Brabrand Boligfor-
ening afdelinger spredt ud over det 
meste af Århus, så mange får ikke 
brug for andre linjer. 
Det forlyder at repræsentantskabsmø-
det i maj vil forsøge at få gjort ordnin-
gen med gratis buskort permanent – i 
hvert fald i hele forsøgsperioden frem 
til 2014.

Visualiserings-foto fra projektets ansøgning. Alle afdelinger i Brabrand Boligforening 
får busstop på den nye rute.



brødtekst
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen. Alle fotos er fra Holmstrup Bassin 2009

den sorte pelIkanfUgl opHolder sIg for tIden ved HolmstrUp bassIn

skarven måske på veJ tIl HolmstrUp mark

Den seneste måneds tid har man dag-
ligt kunnet se mellem en og fem skar-
ver i den store sø Holmstrup Bassin 
midt på Holmstrup Mark. 
Selvom skarven ses i mange dele af 
landet som trækfugl og vintergæst, har 
der ikke i de seneste år været skarver 
på Holmstrup Mark flere uger i træk, 
så måske bliver den sommeren over. 

natur tæt på beboerne
Beboerne i Toveshøj, Bronzealder-
vænget, Holmstrup, Thorsbjerg og 
Odinsgård har kun få skridt fra afde-
lingen til naturen på Holmstrup Mark, 
der ligger som et grønt bælte mellem 
Jernaldervej og Edwin Rahrsvej. Vi 
følger området i en række artikler og 
ser nærmere på aktuelle dyr, planter 
og naturfænomener.

Her er fuglen
Grene fra oversvømmede træer strit-
ter op af vandet og minder om bund-
garnspæle. Det er her skarverne elsker 
at sidde og holde øje med vandet, for-
døje maden og få tørret deres vinger.
Du kan også se skarven, når den 
svømmer rundt i søen. Den minder 
lidt om en sort svane, men ligger lidt 
mere tungt i vandet. Nogle gange er 
det kun halsen og hovedet, der strit-
ter op.

Her er søen 
Holmstrup Bassin ligger mellem Bron-
zealdervænget og Tovshøjskolens 
sportsbaner. Den er dybere end nabo-
søen Holmstrup Markdam og er forsy-
net med en betonkant og rørforbindel-
se over mod Holmstrup Tørvegrav, der 
ligger helt op til Bronzealdervænget.  
Det er nær betonkanten skarverne of-
test opholder sig ovenvande.

ålekragen
Den store, sorte fugl med det 
blak kede ry kendes også under 
navne som storskarv, alminde-
lig skarv, ålekrage eller kormoran.  
Der findes mange forskellige skar-
ver, men det er storskarven, der 
er mest udbredt i Danmark. Stor-
skarver kan opdeles i to underar-
ter: storskarv og mellemskarv, og 
det er mellemskarven, der kan ses 
på Holmstrup Mark, og som også 
kan lide at yngle nær større søer. 

Jetsvømmende jæger
Skarvens jagtteknik minder lidt om 
pingviners: den ”flyver”/svømmer 
af sted under vandet og indhenter de 
fisk, som udgør al dens føde. Det er 
især mindre fisk og fisk af den type, 
der ikke anvendes som spisefisk af 
mennesker. 
Da der tidligere var mange ål, har den 
også spist en del af dem, og det har gi-
vet skarven sit dårlige ry som en fugl, 
der fjerner fangstmulighederne for de 
lokale fiskere.

En ung skarv er lys på brystet og brunlig på ryggen. 
Ornitologer kalder ungfugle for ”juvenile”.
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På Holmstrup Mark vil en mindre 
mængde ynglende skarver blot være 
et nyt og spændende indslag i natu-
ren.

kolonien i vorsø
Anderledes har det været på f.eks. 
den nu fredede ø Vorsø i Horsens 
fjord. I 1830 var der så mange skarver, 
at der i et enkelt asketræ kunne tælles 
100 reder. 
De lokale fiskere var rasende og gik 
på jagt efter de sorte fugle med kugler 
og gevær. Efter skarven nærmest var 
udryddet i Danmark, er Vorsø igen 
blevet hjemsted for en af landets stør-
ste kolonier.

skarven er fredet
Siden 1980 har skarven været fredet, 
men der har alligevel været en form 
for regulering af bestanden, f.eks. på 
de små øer Hirsholmene, der ligger i 
Kattegat mellem Sæby og Frederiks-
havn.
Her har man snydt skarven ved at 
sprøjte olie på æggene, så de ikke kan 
klække. På den måde bliver der ikke 
blev flere skarver, selvom de ruger 
hele sommeren.
Fiskerne må ikke skyde fuglene, men 
der er alligevel mange skarver, der er 
døde siden 1980 på grund af fiskere. 
Når der sættes fiskenet tæt på fuglene, 
bliver de fanget i nettet, når de selv er 
på undervandsjagt efter fisk – og så 
lider de druknedøden i fiskernes net.

ok for store fugle
Seneste vurderinger lyder på, at der 
efterhånden er et fornuftigt antal 

skarver i Danmark, og at der også er 
blevet et fornuftigt forhold mellem fi-
skere og de store, sorte fugle, der kan 
blive op til en meter fra næb til hale 
med et vingefang på op til 160 cm. 
Mellemskarven dog en anelse mindre.

skarven er sky
Da skarven er meget sky, kan det 
være svært at nærme sig den med ka-
mera eller gevær. Faktisk er skarven 
så sky, at der ifølge flere kilder nær-
mest aldrig er blevet skudt en skarv 
fra en båd. Til gengæld er det mange 
gange set, at skarven kan skræm-
mes væk fra et område, hvis den 
bliver forstyrret i forårsmånederne.  

måske ynglemuligheder
På Holmstrup Mark er der egentlig 
gode ynglemuligheder for en mindre 
skarv-koloni. Der er masser af fisk i 
søerne, og der er nærliggende træer 
at bygge reder i. F.eks. elletræerne 
ved Holmstrup Tørvegrav (de er dog 
stadig lidt små) eller læbæltet mod 
Tovshøjskolens boldbaner. Måske er 
der også muligheder i det store blan-
dede skovområde syd for Holmstrup, 
Thorsbjerg og Odinsgård, selvom 
skarven typisk bygger reder i rød-el, 
ask, eller bøg.

Efter en undervands-fisketur tørrer skarven sine vinger. 
Dette er en meget karakteristisk positur for skarver.

Skarven til venstre er stadig i helsort vinterdragt mens skarven til højre viser kendeteg-
nene for mellemskarv: hvid lårplet og hvide fjerspidser på hoved og hals. Stormmågen 
i midten er også på udkig, selvom det er regnvejr.

Skarven holder til i vandet og på grene. Med svømmehud 
mellem alle ”tæerne” er den meget dårlig til at gå på jorden. 
Til gengæld svømmer den lige så godt, som den flyver.
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Foråret er kommet
Nu er det blevet lysere og ikke nær så koldt. Det er dejligt. 
Jeg håber, at vi snart kommer til at se solen noget mere, for så bliver jeg så glad. 
I april er det også påske. og så er det tid til påskeæg. 
Jeg kan bedst lide dem, der er lavet af chokolade, uhmmm. men man kan jo også koge rigtige æg og så 
male dem bagefter.
Da jeg var Lille-otto, gemte min mor æg rundt omkring i græsset. Så skulle jeg finde dem og putte dem i 
min kurv. 
Her kan du hjælpe mig med at tælle æggene på min vej.
God fornøjelse.
Hilsen otto



Justitsminister Brian mikkelsen hilste 
på otto under et besøg i Gellerup
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kepler skal søge efter JordtvIllIng

Jens Skriver
Astronomiklub Capella

Jagten på lIv Uden for Jorden 
IntensIveres nok engang

Den 7 marts opsendtes satellitten Ke-
pler, der har til opgave at jagte exo-
planeter. Exoplaneter er planeter i 
andre solsystemer. Det er ikke mere 
end godt ti år siden, astronomerne 
blev i stand til at identificere plane-
ter i andre solsystemer. Nu kendes 
338 exoplaneter i 288 planetsystemer. 
De første blev opdaget ved, at deres 
stjerne rokkede en lille smule. Det var 
gasplaneter ligesom Jupiter, blot me-
get større, som befinder sig tæt på de-
res stjerner og der påvirker den stærkt 
med sin tyngdekraft. Disse exoplane-
ter er lettest at finde, men ikke nød-
vendigvis typiske.

satellitten kepler
Astronomerne håber på at finde en 
planet, som kan kaldes en tvilling til 
Jorden. Nu afsløres exoplaneter især 
ved, at stjernens lys i en periode bliver 
svagere, fordi en planet passerer forbi. 
Det er satellitten Keplers opgave i lø-

bet af de næste 3½ år at gennemsøge 
et afsnit af himlen for stjerner med 
svagt varierende lysstyrke.

I slægt med neptun
I januar blev opdaget en exoplanet, 
som minder temmelig meget om Nep-
tun. Neptun er 3,9 gange større end 
Jorden og 17,2 gange tungere. Denne 

planet er 4,7 gange større end Jorden 
og 25 gange tungere. Den befinder sig 
i nærheden af stjernebilledet Svanen, 
men er 120 lysår borte, så den vil al-
drig få besøg af mennesker. Den dy-
bere mening med planetjagten er at 
finde spor efter liv ligesom på Jorden 
og i den sidste ende viden om, hvor-
dan livet er opstået.

CAPELLA  
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
Niels Jørgensen,
Jernaldervfej 257B, 1.,
tlf. 86241620.

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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mange planer og IdÉer Undersøges

Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

fUld drøn på HelHedsplanen

Nu er der fuld drøn på udarbejdelsen 
af helhedsplanen for bydelen Gelle-
rup-Toveshøj. Beboerdemokratiet er 
oppe i høje omdrejninger: de to af-
delingsbestyrelser har indleveret en 
lang række forslag til skabelse af ung-
domsboliger, ældreboliger, sundheds-
center, ungdomshus, rådhusplads, 
kultur, moske og meget, meget mere. 
Nu skal der regnes på det hele – og 
det skal besluttes, hvor stor en andel 
af boligerne i området, som i fremti-
den skal være almene boliger, med-
ejerboliger, andelsboliger og ejerbolig-
er – og om der skal udpeges en blok 
til forsøg med salg af almene boliger. 
Samtidig ønsker vi en energimålsæt-
ning, så hele bydelen lever op til by-
rådets plan om et CO2-neutralt Århus. 
Vi skal gå i spidsen, når det gælder 
energibesparelser, vedvarende energi 
og kollektiv trafik.

nye rådgivere
Århus kommune og Brabrand Bolig-
forening har valgt to rådgiver-grup-
per til at hjælpe os med dette store 
arbejde. Det er Cowi sammen med 
Kjær og Richter og Effekt – og JWH-
arkitekter sammen med Creo-arkitek-
ter-Birk Nielsen. Disse rådgivere skal 
nu bearbejde de fire arkitekt-forslag, 
som er offentliggjort, og hjælpe os 
med at udarbejde de konkrete detaljer 
i Helhedsplanen. Et enkelt eksempel: 
Det er foreslået, at der skal bygges bo-
liger på sydgavlene i Gellerup. Hvad 
koster det, hvilke boliger skal bygges 
her? Alt dette skal beskrives, så alle 
de mange brikker i det store puslespil 
kan lægges i den samlede plan, der 
skal vedtages af byrådet og boligfor-
eningens repræsentantskab til februar 
næste år.
 
konkrete initiatiativer her og 
nu
Helhedsplanen er ikke bare fremtid 
på lang sigt. Der skal ske noget her og 
nu. Og det gør der også. Med bl.a. Me-
yer-projektet blev der taget fat på at 
forbedre bydelen. Der er allerede sket 

pæne forandringer i de grønne områ-
der – og det er hensigten, at arbejdet 
med arealerne skal fremskyndes. De 
store friarealer skal omdannes, så der 
bliver en flot sammenhængende grøn 
kile med bl.a. løbestier ned gennem 
Toveshøj og Gellerup – og så skal der 
skabes lokale friarealer i tilknytning 
til boligerne. Dette kan vi allerede nu 
begynde at skabe. Der skal også laves 
en social helhedsplan for bydelen. Det 
handler om bedre udnyttelse af områ-
dets mange menneskelige kræfter ved 
bl.a. at styrke foreningslivet og Sam-
virket for Gellerupparken og Toves-
høj (partnerskab mellem foreninger, 
boligforening, politi og Århus Kom-
mune). Vi har ansøgt landsbygge-
fonden om midler til bl.a. at skabe et 
”Foreningernes Hus”. Målet er også, 
at flere unge i området får en uddan-
nelse eller får et job ved bl.a. at styrke 
vejledningen af børn og unge. Den 
kommunale indsats på dette område 
skal styrkes.
 
gellerup Højskole
Højskolen har gennemført en række 
dagskurser med udgangspunkt i lo-
kalerne på Nordgårdsskolen. Nu 
planlægges inden for det kommende 
år oprettelsen af en højskole med 
overnatning og længere kurser, altså 
en rigtig klassisk dansk højskole. Den 
skal være åben for alle og være et til-
bud både for beboerne her i området 
og også fra andre bydele – og fra hele 
landet.
Integrationsministeriet har netop 
meldt ud, at højskolen på bestemte 
betingelser vil kunne få seks millioner 
kroner i tilskud i årene 2009-12. Med 
disse midler og et godt samarbejde 
med de århusianske boligforeninger 
og Århus kommune mener vi nu, at 
det vil være muligt at skabe den ny 
højskole.
 
tryghedsgaranti
Det skal endnu engang slås fast med 
syvtommersøm, at de store forandrin-
ger i bydelen bygger på en trygheds-

garanti, der sikrer, at ingen tvinges til 
at flytte fra området. Hvis lejligheder 
skal omdannes til andre formå, så skal 
beboerne have tilbud om en anden 
bolig i området. Denne garanti har vi 
aftalt med samtlige partier i byrådet 
og boligforeningen står inde for, at 
den overholdes.
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flere beboerUndersøgelser på veJ
tIlfredsHeden skal måles I bl.a. sonnesgården

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Først var det Rødlundparken i 2005 og 
de fem afdelinger i Hasselager 2006, 
der fik lavet en beboerundersøgelse. 
Resultaterne var både gode og positi-
ve, og flere afdelinger stillede sig i kø 
for at få lavet tilsvarende undersøgel-
ser, der kan vejlede afdelingsbestyrel-
ser, administration og repræsentant-
skab med flere. Blandt afdelingerne 
var Thorsbjerg på Holmstrup Mark 
og de to store afdelinger i Gellerup.

sidste år i gellerup
Sidste år blev en undersøgelse gen-
nemført i Gellerupparken og Toves-
høj i samarbejde med Det Boligsociale 
Fællessekretariat, og resultatet kan du 
bl.a. læse om i Skræppebladets de-
cember-nummer. I år er turen kommet 
til Sonnesgården, og herefter følger en 
undersøgelse i afdelingerne på Holm-
strup Mark, fremgår det af Brabrand 
Boligforenings Nyhedsbrev, der som 
noget nyt kan hentes af alle, der har 
adgang til internettet:

sonnesgården i år
Sonnesgården går nu i gang med en 
beboerundersøgelse. Det sker i sam-
arbejde med administrationen og 
iværksættes på samme måde, som 

de tilfredshedsundersøgelser, der er 
gennemført i Harlev og Hasselager. 
Første fokusgruppe-møde blev holdt 
i februar.

se resultatet fra tidligere
Resultatet fra beboerundersøgelser 
i Rødlundparken og Hasselager kan 

hentes fra Brabrand Boligforenings 
hjemmeside, http://bbbo.dk.
Resultat fra Gellerupparken og Tove-
shøj ligger hos Det Boligsociale Fæl-
lessekretariat i Århus, http://www.
bydele.dk.

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

Spørgeskemaerne kan udfyldes både med blyant og via internettet. 
Her ses et glimt fra et skema for Hasselager.
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af Herman Nielsen

om den forvredne polItIk, de mange stIllInger og den dårlIge samtale

gHettopolItIk og HelHedsplan

Jeg har været aktivt med i de efter-
hånden 15 år, hvor den statslige po-
litik har beskæftiget sig med de mul-
tietniske enklaver, som er det reelle 
udtryk for de almene boligområder, 
som populært og forkert kaldes ghet-
toer. Ved byudvalgets start skrev jeg 
artiklen ”Byudvalgets forslag er mere 
af det forkerte”, og her hvor Program-
bestyrelsen er færdig efter sine fire års 
arbejde, er en engageret indblanders 
overvejelser igen på sin plads.

ghettopolitik
Den nuværende regering fremlagde 
i maj 2004 Regeringens strategi mod 
ghettoisering, som den derefter ned-
satte programbestyrelse så har ar-
bejdet ud fra. Den har inden for sit 
kommissorium lavet godt arbejde, 
og det har da også været sympatiske 
og socialt indstillede medlemmer. 
På programbestyrelsens afsluttende 
konference spurgte jeg formanden, 
Jørgen Nue Møller, hvordan det kun-
ne være så ligetil at arbejde med den 
nuværende regerings politik, når nu 
han og andre politisk hørte til andre 
steder og ofte var meget kritiske over 
for en regering, som øger segregatio-
nen i landet? Nue Møller henviste til 
den omfattende konsensus om netop 
ghettodannelsen og dens negative 
konsekvenser. Det tema vil jeg afslut-
te med.
Hvad handler regeringens politik så 
om? Her er nogle centrale punkter.

ghettoisering – en barriere for 
integration 
Den almene sektor hjælper os, der 
langt fra har den gennemsnitlige ind-
tægt på 250.000 kr. årligt pr. voksen til 
alligevel at kunne bo godt. Det er net-
op sektorens berettigelse, at vi relativt 
fattige kun i meget ringe grad bliver 
hjemløse, sådan som det ellers går til 
rundt om i andre rige lande. Fordi der 
er generelle segregationsmekanismer 
i det danske samfund, og regeringen 

understøtter dem, bliver vores sektor 
over tid dårligere, understøttet af et 
folketingsflertals brug af vores reno-
veringsmidler. I stedet for politisk at 
reducere samfundets forskellige se-
gregationsmekanismerne er der blevet 
højkonjunktur i stillinger i ghettoerne, 
hvor de udstødte så på alle måder kan 
blive belært om at spise korrekt, hilse 
på deres nabo, stå op om morgenen, 
ta’ sig af deres børn osv. 
Da jeg deltog i programbestyrelsens 

afsluttende konference, hvor der 
vel var godt 200 deltagere, var jeg i 
gruppe med 60 andre for at høre om 
forholdene i København. Jeg var der 
som beboer og den eneste sådan, re-
sten var ansatte! Jeg havde kendskab 
til yderligere én beboer i en af de an-
dre grupper, så vi kan godt ha’ været 
de to eneste ud af godt 200 på konfe-
rencen. Programbestyrelsen har som 
motto haft ”for dialog og balance i 
udsatte boligområder”. Det er værre 
end absurd teater, men der er for nog-
le mange penge i det!

ghettoiseringen er ikke et resul
tat af frie menneskers frie valg  
Hvis vi nu, som forskerne foreslår, i 
stedet taler om multietniske enkla-
ver, så har rigtig mange beboere valgt 
dem – men voldsomt segregerede og 
marginaliserede mennesker er selv-
følgelig sjældent frie. Mange ønsker et 
større indslag af dansk etnicitet eller 
vil gerne bo et sådant sted, men har 
ikke pengene. Så nu bliver regerin-
gens næste udsagn rigtig interessant.

ghettoområderne er ikke dan
net, fordi nogen ønsker dem
De multietniske enklaver, der generelt 
og uberettiget omtales meget negativt 
i medierne, samler både grupper, som 
er på vej ud i det danske samfund på 
alsidig og egen vis, og grupper som 
søger beskyttelse mod en uønsket 
”dansk” omklamring. Set på denne 
måde er regeringens udsagn falsk, 
fordi både nogle indvandrere, mange 
danskere og bestemte politikere har 
brug for ghettoproblemerne og ghet-
tosnakken for profilering af egen po-
sition. Indvandrere for at varme sig i 
sammenholdet, og politikere for at fi-
ske stemmer hos danskere uden kend-
skab til indvandrere og med ærindet 
at fastholde absurditeten ”danske 
værdier”. Ghettoer er altså meget øn-
sket i den politiske debat, så mange 
danskere kan vide, hvor de ikke vil 
bo, og hvem de ikke vil ha boende i 
nærheden af sig.

Helhedsplan og samtale
Boligforeninger med afdelinger, der 
går under betegnelsen multietniske 
enklaver, er nu blevet pålagt ud fra 
regeringens ghettoplan og program-
bestyrelsens fortsættelse at udarbejde 
planer for omdannelse og ændrin-
ger svarende til måske flere mia. kr. 
i nogle områder, blandt i Århus hvor 
jeg hører til. Ansvar og økonomi er 
delegeret til kommuner og boligfor-
eninger, som selvfølgelig har proble-
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merne; men ikke har skabt dem, da de 
er landsdækkende og udmøntende 
sig lokalt. Problemformuleringerne 
er heller ikke etableret i et fællesskab 
men dikteret oppefra i det præsenta-
tive demokrati, sådan som Ole Thys-
sens så fint har formuleret det i den 
formulerede demokratikanon.

Helhedsplan og samtale burde i min 
forståelse være samvær og snak om, 
hvordan vi forstår vores nuværende 
globale finanskrise, og om vi mener, 
den skal forsøges løst ved at ophobe 
endnu mere gæld for at la’ efterspørgs-
len hos os rige i en situation med 
voldsomt overskud af tjenesteydelser 
og varer bringe os endnu fjernere fra 
en løsning af de miljøproblemer, som 
ikke kan tales væk; men kun ramme 

os så meget hårdere, jo længere vi ud-
skyder deres håndtering.

I en global situation med omkring 
50.000 kr. i gennemsnit til jordboerne 
(lidt sjovt og illustrativt svarende til 
huslejen i en almen bolig), omkring 
125.000 kr. pr. voksen i de multietni-
ske enklaver og minimum det dob-
belte af snittet i Danmark i program-
bestyrelsen (altså fire gange en ghet-
tobeboers), dér burde der ha’ været 
mere perspektiv i programbestyrel-
sens arbejde. Men i det perspektiv har 
der ingen hjælp været at hente. Nue 
Møllers snak om konsensus har vist 
sig at være de riges sammenhold mod 
de fattige. I gamle dage var der rige, 
socialt indstillede konservative, som 
ud fra medmenneskelighed prøvede 

at hjælpe de dårligt stillede. Men det 
var så også i gamle dage. 

Nu har det længe været på dagsorde-
nen (dagens agenda, som det så flot 
hedder), at økologi ikke er noget, vi 
har råd til, når pengene flyder; men 
omvendt, at økonomi er en under-
afdeling af økologien. Der må snart 
komme nogle rige, som forstår, at de 
ikke kan æde deres penge, når mad 
og vand slipper op grundet miljøøde-
læggelse.

af Herman Nielsen

Hvordan vI kan være anstændIge I både teorI og praksIs?

feJl + CHIkane + vegHed = ?

”Herman Nielsen opridsede sagen: En 
beboer får at vide, at hun ikke har væ-
ret i god tro, da hun hæver en check, 
som boligforeningen har fremsendt. 
Hun har dog ikke hævet checken. Be-
boeren har ikke fået en undskyldning 
af administrationen, hvilket Herman 
Nielsen mener hun burde have haft. 
Han mener, at boligforeningen skal 
give en officiel undskyldning – en bu-
ket blomster el.lign.
...
Herman Nielsen: mener stadig, at ad-
ministrationen skal være hurtigere til 
at give en undskyldning.”

Så lapidarisk er bestyrelsesreferatet. 
Ved … er der et bestyrelsesmedlem, 
der mener, at det er bedre at gi’ en 
undskyldning for meget end en for 

lidt plus en lang snak om konkret 
bøvl ved en huslejebetaling. Ingen af 
de andre i bestyrelsen forholder sig til 
sagen med at beskylde en beboer, der 
ved en fejltagelse har fået tilsendt en 
forkert check, som hun ikke har hæ-
vet, men som man fejlagtigt i admini-
strationen beskylder hende for at ha’ 
hævet og ikke kan ha været i god tro 
– altså svindler!

I den udstrækning, jeg overhovedet 
kender de indblandede ansatte, er det 
hjælpsomme og venlige mennesker, 
så jeg fatter ikke den skrigende mang-
el på en undskyldning og en lille er-
kendtlighed. Det er på den måde, 
mennesker kan komme over deres 
fejl, fordi andre mennesker så let tilgi-

ver, og så er sådan en ubehagelig sag 
ude af verden.

Men altså ikke hos os! Jeg finder det 
ufint igen og igen at sende mig i be-
styrelsen på de betingelser, som jeg 
afskyr, når der ikke samtidig i re-
præsentantskabet gøres noget for at 
ændre dem. Her var igen en oplagt 
anledning for bestyrelsen til at sige, 
hvad anstændighed er, hvordan den 
praktiseres, og at den skal praktise-
res. 
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af Inger Bloch

kommUnen Har Ikke råd

Ingen bUs

Sommetider kommer man til at ryste 
på hovedet over politisk spareiver! 
Man undrer sig over den hensyns-
løshed, der skinner igennem, når 
budskabet lyder: ”Der skal spares, og 
nogle må det jo nødvendigvis gå ud 
over”.

I mit eksempel går det ud over borg-
erne i Labing, Lyngby, Rætebøl og 
videre ind mod byen. Linie 116 må 
ikke køre den vej længere, selvom be-
boerne derude igennem 52 år har haft 
mulighed for offentlig transport.
Brabrand Boligforening har en mind-
re afdeling i Lyngby – og jeg selv har 
både familie og venner på strækning-
en – så jeg ved, at denne beslutning 
har medført både besvær, forøgede 
udgifter og for nogle: Forringet livs-
kvalitet!

På strækningen ligger en rideskole, og 
der er også opstaldet heste. De store 
piger kan nu ikke længere komme ud 
til hestene med bussen; Ved Lyngby-
gaard ligger det ny golfcenter. En af 
idéerne var, at man ville tilbyde ”tur-

kort”, så det blev overkommeligt for 
eksempelvis unge mennesker uden 
store midler at spille golf en gang 
imellem. En del af dem ville sandsyn-
ligvis have taget bussen til Lyngby, 
når de skulle derud – men det bliver 
der altså ikke noget af!

Både rideskolen og golfcentret kom-
mer til at mærke på pengepungen, at 
der ikke længere er offentlig transport 
til stederne.

Ruten blev omlagt midt i køreplans-
året, og Århus Kommune har givet 
det tilbud til de berørte beboere, at 
de kan køre med Midttur; de skal så 
ringe efter en vogn mindst 2 timer, før 
de skal af sted; hvis flere skal med, kø-
rer bilen omkring og samler op. Hver 
især betaler prisen: 7 kr. pr. kilometer, 
dog minimum 35 kr. til nærmeste by-
bus, og herfra skal betales den sæd-
vanlige takst til Århus Sporveje. Med 
et klippekort til 2 zoner, kan turen til 
Århus centrum og retur gøres for 93 
kr.  (Uden klippekort bliver prisen 106 
kr.) 

En bøvlet og dyr løsning!

Hvordan ligger det med politikernes 
gentagne opfordringer til at lade bilen 
stå og benytte offentlige transport-
midler for at spare på CO2-udslippet?
  
Ja – det hænger jo ikke rigtig sam-
men med, at man nærmest tvinger 
borgerne i omegnen af Århus til mere 
privatkørsel – evt. at anskaffe sig en 
ny bil for at få hverdagen til at hænge 
sammen for hele familien.

Århus vil gerne profilere sig som 
europæisk kulturby i år 2017!  – Fint 
nok – men hvis Århus bliver valgt til 
kulturby, kommer det til at koste flere 
hundrede millioner kr. – og hvorfor 
vil man bruge så mange penge til kul-
turby, når man ikke synes, at der er 
råd til offentlig transport til alle borg-
ere i kommunen?
Ja – det hænger jo heller ikke rigtig 
sammen!

Det er mit inderlige håb, at de an-
svarlige (magthavere) hurtigt finder 
en plausibel løsning, således at skat-
teborgerne på den omtalte strækning 
får deres offentlige transport igen 
uden store ekstraudgifter!
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nU er krIsen Her!  og vI fø
ler os måske lIdt magtesløse
Jeg vil imidlertid gerne opfordre le-
jere og beboerbestyrelser til at tænke i 
proaktive baner – det er 2009, og dels 
fortjener vi nutidssvarende lejlighe-
der og dels fortjener vi, at hjulene hol-
des i gang.

Nu sidder nogen nok og tænker 
”hvad er det for Anker Jørgensen-klo-
ning, der taler der” – men det mener 
jeg ikke. Det er en international mar-
kedsføringsøkonom, der taler, kan jeg 
oplyse.

 
Personligt har jeg hæftet mig ved, at 
vi her i Danmark altid har sat os for 
at investere og på denne måde ruste 
os til bedre tider. I 1970´erne byggede 
man blandt andet en masse almennyt-
tige boliger, i 1930´erne byggede man 
en Lillebæltsbro og så videre. Forde-
len ved denne proaktive tilgang er 
helt klart, at den økonomiske aktivitet 
stimuleres – samtidig med, at pengene 
holdes i landet og dermed ikke stifter 
udlandsgæld. Jeg har for mit vedkom-
mende stærkt overvejet at give min 
lejlighed en lille ansigtsløftning – det 
koster ikke noget på kort sigt, idet det 
betales billigt over huslejen.
Det er fra den almindelige befolkning, 
at udviklingen skal komme i Dan-
mark. Det er os, der skal vise rettidig 
omhu og gøre en forskel. Det kan vi 
også ved en koordineret aktion – lad 
os fra Gellerup  sende opfordringen 
videre til landets øvrige lejere.

Lad dette indlæg stå som et oplæg og 
en opfordring til at gøre en forskel. 
Man har i AGF et motto, der siger ”In-
gen må søge sit eget. Spredte skal vi 
styrte; men samlede skal vi stige!” Så-
dan skal vi tænke i Danmark og gøre 
vort bedste til en sammenhængende 
forandring

Sean Ryan Bjerremand
Lottesvej 12 – stmf
8220 Brabrand

en Hyldest tIl 
radIoens program 1
Vi lever i en medietid. Blandt medier 
er det nok tv og internet, der har den 
største tiltrækning blandt brugerne 
og blandt dem vel især de unge og 
yngre, som jo er flasket op med dem 
– ikke mindst via skolernes undervis-
ning.
 
Blandt medier vil jeg slå et slag for 
radioens program 1. Når jeg tænker 
tilbage, har jeg haft mange fine ople-
velser med netop denne radiokanal. 
Mine forældre anskaffede sig først 
fjernsyn i 1964 – nogle år efter at det 
blev almindelig udbredt. Så indtil da 
var det radioen, vi samledes, om især 
på lørdagsaftener, da der var under-
holdningsudsendelser såsom ”Kvit 
eller dobbelt” og lignende, som vi 
kunne samles om.

De helt store kunstneriske oplevelser 
havde vi, når der var noget i radiotea-
teret. Det var i denne periode en rig 
tid for den type udsendelser. Det var 
da de store ”gamle” skuespillere ofte 
var at høre i radioen: Poul Reumert, 
Clara Pontoppidan, Bodil Ibsen, Bodil 
Kjer, Mogens Wieth, Ingeborg Brams 
o.m.fl.
Vi oplevede bl.a. O’Niells ”Sorg klæ-
der Ekstra” og Ibsens ”Gengangere” 
som er nogle af de stykker, der mest 
har hæftet sig i min hukommelse.

Man havde også en programtype som 
radioromanen. Tankerne går tilbage 
til Paul Kerns oplæsning af Martin A. 
Hansens ”Løgneren”, Birgitte Price 
med Rifbjergs ”Anna (jeg) Anna”, 
Ove Sprogøe med Panduros ”Vindu-
erne” og senere hen Ghita Nørbys 
fremragende oplæsning af Herman 
Bangs ”Ved vejen”.
Det er noget af det, man savner i nyere 
tid – eller også er det mig, der ikke ser 
godt nok efter i programoversigterne. 
At sidde og lytte til det rummer på 
én gang en intimitet og noget magisk. 
Det er det talte ord, der er i centrum, 
og man danner sine egne billeder 
– man arbejder så at sige med stykket. 
Det giver en speciel dimension i ople-
velsen. Og radioteateret var også ofte 
et udklækningssted for nye og unge 

talenter, som senere blev kendte via 
teaterscenerne, film og tv.
Med fornøjelse tænker jeg også tilba-
ge på rubrikken ”Karlsens kvarter”, 
som var et lille frikvarter på lørdags-
aftener.

Men mens man med nostalgi tænker 
tilbage på disse programmer, så brin-
ger radioens program 1 også i dag 
mange interessante udsendelser. Ra-
dioen er vel overskygget af tv-mediet, 
men har sin trofaste lille skare af lyt-
tere som undertegnede. Som et alter-
nativ til tv-mediet hævder program 1 
sig stadigvæk smukt.

Nu har radioen fået en ny og flot kon-
certsal i Ørestaden, som jo desværre 
har overskredet budgettet. Men man 
må sige, at det er godt, at den blev 
bygget. Men der skal stadigvæk spa-
res og spares, nu især med den truen-
de internationale finanskrise lurende 
i baggrunden.
Man må så håbe, at det ikke går ud 
over radioens program 1, for så mister 
vi en del af alsidigheden i mediever-
denen og en vigtig kilde til under-
holdning, fornøjelse og eftertanke.

Førtidspensionist
Ib Skøt
Jernaldervej 265 A, st. tv.
8210 Århus V
tlf. 86 24 35 73
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1 - Hans Broges Parken

tekst og foto af Gunhild Weisbjerg

nyt fra klUb Hans broge

Julen varer jo som bekendt til påske, så 
derfor er det vel passende at komme 
med et lille referat om vores julefro-
kost, der blev afholdt den 24 januar.
Det var en rigtig dejlig fest, med et flot 
fremmøde, så mange som vi nemlig 
kunne være, nemlig, 30, hvis vi ellers 
kunne spise med kniv og gaffel. Og 
med kniv og gaffel indtog vi en over-

dådig menu. Jeres skribent er vidende 
om, at den ene af kokkene forlod Bra-
brand kl. 5 om morgenen for at køre 
til Grenaa og kokkerere, så vi kunne 
nyde friskstegte rødspættefileter og 
ænder. Vi har efterfølgende fået man-
ge tilkendegivelser om, at det var en 
rigtig vellykket fest, og vores ekspe-
riment med at lave bordplan, så folk 

blev mikset på kryds og tværs faldt 
også i god jord.
Og nu er det så forår, og vi er i gang 
igen. Vi har haft en spændende aften 
med  Børge Nielsen, vores  afdelings 
ekspert i lokalhistorie. Utrolig hvad 
den mand ved om gamle dage i Bra-
brand. Ekstra spændende for os, der 
ikke er barnefødt her i Brabrand.
I aften, hvor disse linjer affattes er der 
fokus på motion i vores motionsrum 
med fysioterapeut Lene Skeldal, som 
instruerer. Vi er utrolig heldige med, 
at vi har en ekspert som Lene, som er 
villig til at bruge så megen tid i vores 
regi. Husk, at Lene stort set træffes 
hver tirsdag aften sammen med an-
dre motionister i motionsrummet, og 
du også er velkommen som medlem 
af klubben.
Når disse linjer læses, er det samle-
de forårsprogram forhåbentlig hus-
standsomdelt.

Forårshilsner

genbrUgspladsen
glade børn og voksne fIk et godtr arrangement

af Inger Bloch

Vi er egentlig glade for vores gen-
brugsplads, og hvis alle anbringer 
affaldet i de rigtige containere og be-
holdere, kan vi spare et pænt beløb på 
afhentningen. Det fungerer stort set 
fint, men ikke helt!
Når der står PAP på en container, må 
der ikke lægges plastik i – f.eks. må 
man ikke pakke pap ind i plastikpo-

ser og lignende. Det er sket, at den 
store blå container til PAP ikke er ble-
vet tømt af renovationsfirmaet, fordi 
der var puttet plastik mellem pap-af-
faldet. 
I et sådant tilfælde skal vore folk til at 
sortere og bestille en ekstra tømning 
– og den koster 800 kr.  – Penge ud af 
vinduet!

Altså: Aftalen med renovationsfir-
maet om afhentning af affald kan kun 
opfyldes, hvis vi alle er omhyggelige 
med sorteringen og benytter de kor-
rekte beholdere til de forskellige ting!

vI Havde en deJlIg JUlefrokost

Julefrokosten blev kreeret af slagtermester Toreben Pedersen 
og køkkenchef Bent Videriksen
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1 - Hans Broges Parken

2 - Søvangen

et lærerIgt afdelIngsbestyrelsesmøde
med på møde I afdelIngsbestyrelsen en Helt almIndelIg tIrsdag aften

af Kirsten Hermansen

I kraft af min rolle som redaktions-
medlem i Skræppebladet fik jeg en  
invitation til at deltage på et afde-
lingsbestyrelsesmøde i Søvangen. 
Man sagde pænt ja-tak. Det kunne da 
være spændende at høre, hvad der 
foregår på sådan et møde og at lære 

bestyrelsesmedlemmerne nærmere at 
kende.
Det var en lærerig aften  – og selvføl-
gelig handlede meget netop denne af-
ten om badeværelsesrenoveringen. 
Mødet foregik ellers hyggeligt og af-
slappet. 

Vi fik hilst på hinanden – og ikke 
mindst – så fik vi en god aftale om, 
hvordan vi i fremtiden får formidlet 
nyt fra bestyrelsen til beboerne gerne 
via Skræppebladet.

fastelavn
glade børn og voksne fIk et godtr arrangement

tekst af Inger Bloch
foto af Henrik Nielsen

Igen i år blev den traditionsrige fastelavnsfest af-
holdt i Afdeling 1 – med tøndeslagning i garagegår-
den efterfulgt af hyggeligt samvær. Bestyrelsen og 
hjælperne havde dækket op i selskabs- og mødelo-
kale samt i cykelkælderen. Børnene var klædt rigtig 
flot ud – og stemningen var som sædvanlig fin!
Der var præmier til kattekonger og kattedronnin-
ger – og resultatet af tøndeslagningen blev:

Antallet af tilmeldte var rekordstort: 106, og besty-
relsen købte ind til de mange, forventede deltagere; 
FOR MANGE viste det sig! – Næsten 30 udeblev! 
Der blev mange boller og slikposer i overskud 
– ÆRGERLIGT!
Husk til næste år, at tilmeldingen til sådan et ar-
rangement, hvor der skal købes ind – naturligvis er 
bindende!

Aldersgruppe Kattekonge Kattedronning

 0 – 5 år  Andreas  Jacob
 6 – 13 år Nicolaj  Benedikte
14 – 38 år Henrik  Nina
39 – 100 år Kim  Azad
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2 - Søvangen

af Kirsten Hermansen
foto af Michael Jørgensen

Igen i år blev der afviklet tøndeslagning for børnene i Søvangen

Man vil lige minde beboerne om, at iflg. Afd. II´s ordensreglement, så skal
 Tørring af vasketøj på altaner foregå under brystningen

Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen i afd. II

tIl beboerne I søvangen

fastelavn I søvangen



xx - afdeling

Skræppebladet april 2009 - 29

2 - Søvangen

beboerHUset søvangen
arrangementer I aprIl

af Birthe Wisén

Søndagscafé d. 19. april kl. 14.00-16.30.
Pris for kaffe/the med brød 20.00 kr.
Der er tilmelding denne dag til fælles-
spisning d. 22.april.

Fællesspisning d. 22. april kl. 18.00
Menu: Forloren hare, hvide kartofler, 
sødt og surt, frugt-spejlæg m. fløde-
skum, kaffe /the, pris: voksne 50.00 
kr  –  børn under 12 år 30.00 kr.

Aktiviteter i april: 
Seniordans for alle, mandag d. 6. april 
kl. 19.00, pris 20.00 kr.

”De gratis glæder”
Så er det tid at kridte skoene og ta´ 
stokken i hånden. Foråret er kommet, 
og ”De glade vandrere” er atter på 
farten.

Vi lægger ud d. 20. april kl. 17.00, med 
start fra beboerhuset.
Mød op alle M/K’er.

Med hilsen fra beboerhusudvalget.

3 - Skovgårdsparken

af Birgit Fuglsang

nyt fra afdelIngen

Fastelavn
Fastelavnsfesten løb af stablen den 22. 
februar, som den bør ifølge kalende-
ren. Der var tilmeldt i omegnen af 120 
børn. Imidlertid ser det ud til, at frem-
mødet har været ringere, end det ple-
jer at være. Især ældste aldersgruppe 
svigtede i en grad, så der ved festens 
slutning var adskillige uafhentede ge-
vinster. Så mon ikke ældste og næst-
ældste gruppe bliver slået sammen til 
næste år? 

Ballonkunstneren med det borgerlige 
navn, Søren Riis, fik ikke ufortjent 
mange fans blandt børnene. 

Alt i alt en fin dag med hverken hagl 
eller sne, der kunne have ødelagt de 
mange flotte kostumer.

JUBILÆUMSGAVEN. Afdelingsbe-
styrelsen valgte en virkelig fornuftig 
gave, nemlig de to røgalarmer, som 
I nu – omsider og undskyld for det 
–  har modtaget.  

Sådan en lille dims kan redde liv. Så 
sørg for at få den sat op på loft eller 
væg. Det skulle kunne klares med 
tape med klæbestof på begge sider. 
Den kan også lægges på en reol. Glem 
heller ikke at vende batterierne, så 
+/- sidder rigtigt.

Fleksibel udlejning
Vidste du, at vi her i Skovgårdsparken 
opererer med såkaldt fleksibel udlej-
ning – også kaldet FORAN I KØEN 
– med henblik på, at beboerne i Skov-
gårdsparken bliver så forskelligartede 
som muligt. En god blanding om man 
vil.

Tildelingskriterierne kan selvfølgelig 
ses på Brabrand Boligforenings hjem-
meside, men som en særlig service i 
anledning af foråret bringes de her:

Skovgårdsparken
Studerende.
Studerende, der bor sammen, til 4-
rumsboligerne.

Personer i afdelingen ved skilsmisse 
eller samlivsophør.
Tilflyttere, der har fået arbejde i År-
hus.
Personer over 55 år uden hjemmebo-
ende børn.
Personer, der har boet i afdelingen, 
som flytter tilbage inden for 4 år.
Personer, der inden for de sidste 3 år 
har haft en overvægt af tilknytning til 
det ordinære arbejdsmarked.
Personer, der kan dokumentere læn-
gerevarende frivilligt arbejde (socialt, 
miljø, idræt).
Personer med en sundhedsfaglig eller 
miljømæssig uddannelse.
Personer med lokal tilknytning.
Derudover sidestilles par med børne-
familier til 4-rumsboligerne.

Så kender du for eksempel nogen, der 
skal flytte til byen, er Skovgårdspar-
ken ikke noget dårligt bud på en bil-
lig lejlighed i Århusområdet. Blok-
kene ser ganske vist grå og triste ud 
i  øjeblikket. Men en dag bliver de 
‘grønne’!

fastelavn og tIldelIngsregler
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22 - Sonnesgården

teater og fællesskab I en afdelIng

af Hans Esmann Eriksen
foto af Henning Reinholt

det er svært at være papfar
når sønnen Hedder JesUs

Fælleslokalet var pyntet op som tea-
tersal og draperet med de røde mid-
dagsduge, da aktivitetsudvalget i 
Sonnesgården indbød til teateraften.
Skuespilleren Hans Rønne opførte et 
engelsk skuespil ”Jesus my boy” af 
forfatteren John Dowie.
Hans Rønne ville prøve at opføre styk-
ket for et publikum, inden han skulle 
til Norge for at turnere med stykket, 
så Sonnesgårdens beboere var prøve-
klude og debatdeltagere en torsdag 
aften i sidste måned.
Jeg kunne ikke overvære selve opførs-
len og ankom midt i den efterfølgen-
de debat, hvor en eftertænksom stem-
ning, og intens debat prægede loka-
let. Derfor kan jeg ikke som en anden 
evangelist referer og tolke, hvad der 
faktisk skete, men koncentrere mig 
om, hvad en sådan oplevelse betyder 
for samværet i afdelingen.

at være alene og dog fælles
Normalt går man i teateret med fami-
lie og venner og diskuterer bagefter 
oplevelsen. Her opleves forestillingen 
sammen med bofæller, og den efter-
følgende debat gør det muligt at se 
nye vinkler på stykket og de menne-
sker, man bor sammen med. 
Ingenting kommer af ingenting – und-
tagen lommeuld – siger man. 
En oplevelse af fællesskab kommer af 
dialog og fælles aktiviteter. Vi er hel-
dige her i Sonnesgården, når vi både 
har lokaliteter til sådan en aften, sam-
tidig med at vi har frivillige, der har 
lyst og kræfter til at arrangere det.

det alvorlige ses lettere 
med et smil
Der er mennesker fra andre kulturer, 
der vil opleve stykket som blasfe-
misk, når man med et smil beskriver 

jomfrufødslen sammen med et af nu-
tidens kerneproblemer de skiftende 
familieforhold med mine dine og vo-
res børn.
Det var spændende at se, hvordan 
man kan indramme et rum med røde 
middagsduge og skabe en tidslomme 
og en stemning, der kunne få naboer 
til at tale om vigtige ting, så de lærte 
at se nye vinkler på hinanden.

 Det er svært at være Papfar
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fastelavn gellerUparken & tovesHøJ

Husk også at kigge ind på

www.gellerupparken.dk

foto af Ulla Bording Jørgensen, Meyerprojektet

4 - Gellerup & 5 - Toveshøj
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Af Hanne Miriam Larsen, beboerhuset Yggdrasil.

vI modtager med glæde stof, garn, knapper m.v.

efterlysnIng: materIaler tIl det kreatIve værksted

I Det Kreative Værksted i beboerhu-
set Yggdrasil (Dortesvej 35 A) laver vi 
kreative aktiviteter for kvinder – sy-
ning, filt, strik, hækling, stoftryk m.m. 
Det er gratis at bruge værkstedet, og 
alle kvinder er velkomne til at være 
med.

Hvis du har materialer, du ikke selv 
kan bruge – for eksempel rester af stof 
og garn, knapper, strikkepinde eller 
andet – så tager vi gerne imod gaver 
til Det Kreative Værksted.

Har du noget, du gerne vil forære os, 
eller har du spørgsmål til, hvad vi 
kan bruge, så kom forbi i Værkste-
dets åbningstider: tirsdag klokken 10-
13, onsdag klokken 10-14 og torsdag 
klokken 14-17. Du kan også ringe til 
Hanne Miriam Larsen på tlf. 86 25 10 
16 i åbningstiden.

Af Hanne Miriam Larsen, beboerhuset Yggdrasil.

kom f.eks. og få InspIratIon tIl at sy pUder

forår I det kreatIve værksted

Det Kreative værksted byder velkom-
men til alle kvinder der har lyst til at 
sy, filte, strikke, hækle, filte eller an-
dre kreative aktiviteter. Her kan du 
få hjælp til at reparere tøj eller lære at 
strikke, og du kan få inspiration til at 
lave nye ting til dig selv, til børnene 
eller hjemmet.

I april kan du få gode idéer til hvordan 
du kan sy nye puder, og vi laver også 
forårspynt, gækkebreve og påskekort 
med papir, karton, perler og garn.

I april er værkstedets åbningstider: 
tirsdag klokken 10-13, onsdag klok-
ken 10-14 og torsdag klokken 14-17. 
På visse dage kan der være undtagel-
ser, nærmere oplysninger kan ses på 
opslag i Yggdrasil.

Det Kreative Værksted holder til i be-
boerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A.

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

der Indkaldes Herved tIl generalforsamlIng I brabrand bolIgforenIngs frItIdsforenIng

af Fritidsforeningen

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

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
 • Fritidsforeningens årsberetning til 
godkendelse
 • Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes 
årsberetning til orientering
3. Aflæggelse af regnskab til godken-
delse

 • Fritidsforeningen
 • Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte 
(FAS)
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af en parlamentarisk revisor 
og en revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer skal 
være skriftlige og sendes til forman-

den Inga Andersen, så de er fremme 
senest 14 dage før generalforsamling-
en. 
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af Svend Erik Sørensen

nyt fra gellerUp pensIonIstklUb

forårsfest & banko

Onsdag den 15 april kl. 12.00.
forårsfest
Det er her, du selv kan medbringe 
maden. Den kan også købes i caféen; 
og på grund af helligdagene skal det 
helst bestilles omkring onsdag den 1 
april.
Som sædvanlig giver klubben 1 øl el-
ler vand og 1 snaps til at skylle ned 
med. Der er også gratis kaffe og kage.

Håber at se rigtig mange.

Onsdag den 29 april kl. 14,00.
banko spil
Med de sædvanlige pæne præmier, 
kaffe og brød kr. 10,00.

 
PS. Husk Løvspringsturen den 13. 
maj.
Den gå i år til Borbjerg Mølle Kro, pri-
sen er så lav, at I ikke skal sige det til 
andre: kr. 200,00. 

fælles tUrnerIng med andre bolIgforenInger

af Poul Knudsen, formand, Boligforeningspetanque Aarhus

petanqUe I bolIgforenInger

Har du/I lyst til at spille petanque 
sammen med andre hold fra di verse 
boligafdelinger, så har du/I chancen 
for at være med i Bolig forenings pe-
tanques turnering, som starter i maj.
I mange år arrangerede det nu he-
dengangne Fritidssamvirket pe tan-
que-turnering for interesserede bo-
ligforeninger/afdelinger. Efter Fri-
tidssamvirkets ”bortgang” har vi i 
foreningen Boligforeningspetanque 
videreført disse turneringer, som hvert 
år afsluttes med et stort og hyggeligt 
finalestævne (omkring 1. september). 
I 2008 var vi 22 hold (med 2 spillere) 
fra 6 forskellige afdelinger af VA og 
Brabrand Boligforening, men vi kan 
sagtens være mange flere, og vi ser 
frem til nye bekendtskaber fra andre 
afdelinger og boligforeninger.
Foruden den ”store” turnering bliver 
der afholdt et eller to stævner, hvor 
man deltager som enkeltperson og 
bliver sat sammen med én eller to fra 
andre afdelinger/hold.

Har du/I brug for yderligere op-
lysninger angående regler, turnering 
m.v. så kontakt undertegnede

Poul Knudsen, tlf. 86937249  
mail : jette-poul@webspeed.dk
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generalforsamlIng I forenIngen allan fIskers venner

Udsigten 17, 8220 Brabrannd 

Den 17. april. kl. 16.30
Dagsorden i flg. vedtægterne

af Conny Jepsen, referent

22. febrUar 2009

referat fra ordInær generalforsamlIng 
toUsgårdens venner

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godken-
delse
3. Foreningens regnskab til godken-
delse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter
 På valg er:
 Svend Aage Pedersen, Bente 
Christiansen, Conny Jepsen
 Alle modtager genvalg 
 Suppleant: Torben Fogh
6. Valg af parlamentariske revisorer
 På valg er Inga Bech
 Suppleant: Ove Abildgaard
7.  Eventuelt

Der mødte 32 medlemmer op.

Ad. 1. Bente Christiansen blev valgt 
som dirigent
Conny Jepsen som referent

Ad. 2. Esben Trige fremlagde bestyrel-
sens beretning.
Bl.a. om beboerhusenes situation, le-
jekontrakt med BB, vedligeholdelse,   
bestyrelsens arbejde, frivillige, godt 
samarbejde med husmanden, belæg-
ningsprocent, udadvendte aktiviteter, 

folkekøkken og it-stue. Opfordring til 
at stille som frivillig.
Beretningen blev enstemmigt god-
kendt.

Ad. 3. Esben Trige gennemgik regn-
skabet.
Regnskabet er kommet ud med un-
derskud, bl.a. pga. investeringer i  nyt 
komfur og udvidelse af emhætte, en 
del mindre reparation af maskiner, 
små anskaffelser, henlæggelser (af-
skrivninger) på inventar og tilbagebe-
taling af for meget tilskud i 2007
Regnskabet blev enstemmigt god-
kendt.

Ad. 4. Der var ingen forslag kommet.
Forslag om kontingent stigning til kr. 
75,-. Forslaget betragtes som stillet og 
behandles på næste ordinære general-
forsamling

Ad. 5. Valg til bestyrelsen
Stemmeudvalg: Karsten Nielsen, Bent 
Hansen, Mustafa Demir
Der blev udleveret 35 stemmesedler
Opstillede kandidater og sådan for-
delte stemmerne sig:
Svend Pedersen  24 stemmer, valgt
Conny Jepsen 35 stemmer, valgt
Bente Christiansen 35 stemmer, valgt
---------------------------------------

Gökhan Alici 11 stemmer
Solveig Pedersen 0 stemmer.

Suppleanter: 
Kisser Eberhard 23 stemmer, valgt
Grete Hansen 21 stemmer
---------------------------------
Gökhan Alici 15 stemmer
Selahattin Demirtas 11 stemmer

Ad. 6. Parlamentarisk revisor 
Inga Bech, valgt
-------------------------------
Solveig Pedersen, suppleant.

Ad. 7.  Eventuelt
Spørgsmål: kan der ikke laves gymna-
stik eller lignede i Laden? Bestyrelsen  
undersøger muligheden f.eks. i sam-
arbejde med sundhedsplejerskerne 
(mor/barn gymnastik), oplysnings-
forbund etc. Måske også andre mulig-
heder

Herefter takkede Bente Christiansen 
for god ro og orden.



HeadlIne
sUbHeadlIne

brødtekst

af skribent
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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

CAFÉ VITA
I Café Vita sælges der hver dag 
kaffe, kage, vand, smørrebrød, lune retter og varm mad. 

Caféen holder åbent:Mandag fra kl. 10.00 til 18.30Tirsdag-fredag fra kl. 10.00 til 15.30
Torsdag fra kl. 10.00 til kl. 19.30Café Vita leverer også mad ud af 

huset.

Livsværkstederne, postboks 1522, 
City Vest, Gudrunsvej 7, 8220 Brabrand,

Gellerup Badet

I påsken holder Gellerup Badet åbent 
alle dage fra 10-15, og der er stadig 
kvindesvømning onsdag og lørdag 
15-18. 

Der er mulighed for at tilmelde sig 
babysvømning på www.by-bevaegelse.
dk, og det forgår fredag formiddag mel-
lem 9.30-11.30. 



HeadlIne
sUbHeadlIne

brødtekst

af skribent
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Maden bliver severet fra 
kl. 17.00 til kl. 18.00

Priser
Voksne 30 kr.
Børn 12 kr.

Kan du lide at lave mad
Kom og berig vores folkekøkken 
med dine færdigheder. Vi har friske 
råvarer og friske medarbejdere. Du 
må lave engelsk, arabisk, somalisk, 
chilensk mad m.v. Vi kan godt lide 
forandringer. Er du den, der har lyst 
til det, er det alletiders mulighed for 
at berige dig selv og Ladens Folke-
køkken med lækker »ikke-dansk« 
mad. Arbejdet er frivilligt, så hygge 
og samvær er lønnen.

Bestilling
Af hensyn til planlægning bedes du 
tilmelde dig på de dertil ophængte 
bestillingssedler, meget gerne dagen 
før. Du kan tilmelde dig på tlf. 86 25 
91 58. Bemærk, at mad, der er bestilt, 
skal afhentes inden kl. 18.00, ellers 
bliver den solgt til anden side.

Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6 B
Tlf. 86 25 91 58

Madplan for april 2009
  
Onsdag 1 Lasagne
Torsdag 2 Frikadeller med ovnkartofler
  
  
Mandag 6 Bøf med bløde løg
Tirsdag 7 Minestronesuppe med brød
Onsdag 8 Ingen mad Lonnie ferie

Påske lukket
  
Tirsdag 14 Svinekoteletter med kartofler og 
rødkål
Onsdag 15 Sorte gryde
Torsdag 16 Fisk
  
  
Mandag 20 Gryderet med oksekød
Tirsdag 21 Skinke med grøntsager
Onsdag 22 Sydhavskylling
Torsdag 23 Forloren hare
  
  
Mandag 27 Karbonader med grønærter
Tirsdag 28 Stegeben med surt
Onsdag 29 Stribet fiskefars
Torsdag 30 Kylling

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 15-17.30 til 
nedsat entré (voksne 10,-, børn 5,-)
Lørdag 10-15. Kvindesvømning 15-18
Søndag 10-15

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:    37,-
Voksne 12-turskort:  370,-
Børn⁄Pensionister  17,-
Børn⁄Pens 12-turskort  170,-
Voksne månedskort  300,-
Børn/Pens månedskort 150,-
Voksne 3-månedskort  825,-
Børn⁄pens 3-månedskort  400,-
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

PÅSKEn

I påsken holder Gellerup Badet åbent 
alle dage fra 10-15, og der er stadig 
kvindesvømning onsdag og lørdag 
15-18. 

Der er mulighed for at tilmelde sig 
babysvømning på www.by-bevaegel-
se.dk, og det forgår fredag formiddag 
mellem 9.30-11.30. 
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i Marts var
»TANDFE«

Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Malak Nader Abdul Magid
Gudrunsvej 26, 5. th
8220 Brabrand

Sabrina Fancello
Karensvej 25
8220 Brabrand

Hidaya Haj Sassi
Bentesvej 21, st. 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 16. april 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: 
Troels Bo Knudsen, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@gmail.com

Afdeling 6, Holmstrup: 
Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24/afdeling6@stofanet.dk

Afdeling 7, Hasselhøj:
Jacob Aaby Jensen, tlf. 27 49 72 54 / j_aabye@ofir.dk

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

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

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

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

Afdeling 15, Hasselengen:
Poul Erik Nielsen, tlf. 21 94 71 66
facilon@stofanet.dk

Afdeling 16, Voldbækhave:
Søren Erichsen, tlf. 30 32 81 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
esmann@stofanet.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@gmail.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 april

Ma. 6. 19.00: Seniordans for alle i Søvangen    side  29

On. 15. 12.00: Forårsfest Gellerup Pensionistklub   side  34

Fre. 17. 16.30: Generalforsamling Allan Fiskers Venner  side  35

Sø. 19. 14.00: Søndagscafé Søvangen     side  29

On. 22. 18.00: Fællesspisning Søvangen     side  29

On. 29. 14.00: Banko Gellerup Pensionistklub    side  34

Forårets afdelingsmøder - se hvor og hvornår på side 13

aktiviteter i maj

To. 28. 19.00: Generalforsamling Fritidsforeningen   side 33


