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lederen

af Ulrik Ricco Hansen

Monster-planen for Gellerup oG toveshøj

I slutningen af maj mødes medlemmer af afdelingsbestyrel-
ser og foreningsbestyrelsen med udvalgte ansatte for at dis-
kuteres foreningens status og fremtid på overordnet niveau.
De pengetunge sager plejer at få mest opmærksomhed: 
byggeriet på havnen, de store renoveringer af Søvangen og 
Skovgårdsparken. Og så selvfølgelig den næsten altdomine-
rende helhedsplan for området omkring Gellerupparken og 
Toveshøj.

Selvom helhedsplanen kun gælder for to afdelinger, påvirker 
den hele boligforeningen. Dels skal der bruges massevis af ti-
mer og ressourcer, dels vil både aktiviteter, politik og praksis 
smitte af på de andre afdelinger. 

Helhedsplanen er så stor og uoverskuelig, at den kan virke 
som et flerhovedet monster med fangarme i alle retninger. 
Mange skal involvere sig – om ikke andet så på den måde, 
at de ikke protesterer alt for meget. Derfor lanceres planen 
endnu som noget, der stadig er på tegnebrættet med flotte 
farvebilleder fra arkitekternes computere – glansbilleder 
med lyset på den rigtige måde, nyudsprungne buske og gla-
de beboere.

Glansbillederne er vigtige som illustration på, hvor store fy-
siske ændringer der sandsynligvis vil ske i området med dets 
bygninger, veje og anlæg. 

Det er straks sværere at fortælle, hvilke store ændringer der 
vil ske i beboernes dagligdag. Der skal flyttes rundt på in-
stitutioner og skabes mange arbejdspladser og mange nye 
boliger, hvor beboerne ikke er medlem af Brabrand Boligfor-
ening. Der kommer massevis af nye mennesker til området, 
så hvordan sikres det, at der ikke opstår nye konflikter eller 
gruppesammenstød?
Hvilke sociale aktiviteter og tiltag vil helhedsplanen satse 
på? Det står der kun lidt om i arkitekternes seneste forslag.

Der er nok at tage fat på for repræsentantskabet, der også 
skal tage stilling til, om boligforeningen vil sælge jord, hvor 
der kan bygges en stormoske og islamisk kulturcenter. Igen 
er det mere de sociale perspektiver end bygningerne, som 
giver mest debat.

Informationsniveauet kunne sagtens være større. På Skræp-
pebladets hjemmeside er ”Fuld drøn på helhedsplanen” ikke 
overraskende den mest læste artikel.

Du kan stadig nå at være med i debatten. Henvend dig til 
din afdelingsbestyrelse med dine argumenter. Hvis du vil se 
eksempler på helhedsplanen i praksis, så kig på Meyer-pro-
jektet, Vejledningscenteret og Gellerup Højskole.



Forside: Ny legeplads i Gellerup
foto: Helle Hansen

Indhold

4
her er alle ens!

af Jeanette Westh

Kvindegymnastik fire gange 
om ugen, foregår blandt andet i 
kælderen under Gellerup Kirke.

 6 bloggen bringer beboernyheder
 Lokal nyhedsdækning på bladets blog.

10 borgmester til 1. maj i Café perlen
 Majfest og fællesspisning i Yggdrasil.

11 dagmarprisen 2009
 Gellerupscenen har fået pris for forestilling.

13 Gellerup fællesråd støtter kulturen...
 Rådet søger nye medlemmer til bestyrelsen.

14 en ordblinds bekendelser
 Alle kan skrive, og Skræppebladet hjælper.

15 Ingen beboer-busrute fra 1. april
 Historie om BB-rute var fup.

16 lidt af det, der skjuler sig på himlen
 Astronomiklubben om Løven og Saturn.

17 stor fest i Gellerup...
 Kæmpe Legeplads indvies officielt den 5. maj.

18 det gode naboskab
 Samarbejde på Marken.

19 Gellerup invaderes af 1000 
 frivillige hænder
 Kæmpe hovedrengøring i Gellerup og Toveshøj.

20 Grønærten gør brug af frivillige hænder
 Skal have malet og bygget hegn.

20 billeddagbog over en 
 badeværelsesrenovering i søvangen
 En lille billedreportage.

21 allan fiskers nødhjælp ramt af krisen
 Metalpriser skaber usikkerhed.

22 Maj måned i det kreative værksted
 Kom til håndarbejde i Yggdrasil.

23 unge4unge modtog pris
 Fik årets Kriminalpræventive pris 2009.

24 sommerudflugter
 Tag med på tur til Legoland, Ree Park eller  
 Tivoli Friheden.

25 klummerne
 Denne gang om modeluner.

26 læserbeve
 Om idyl, der forsvandt brat.

32 aktiviteter
 Pensionistklub, Lektiehjælp, Otto m.m.1 - Hans Broges Parken   side  27

4 - Gellerupparken   side  27
6 - Holmstrup    side  29
5 - Toveshøj    side  30

9
bøger i lange baner

af Emmy Hartvig

Fælleshuset i Sonnesgården 
har indrettet et bibliotek, flittigt 
benyttet af beboerne.

5
brabrand bokseklub har 
fået tre nye gulddrenge

af Helle Hansen

Klubben har igen fået nye 
danmarksmestre i junior-
rækkerne.

12
Gellerupbadets venner 
har sejret sig ihjel

af Helle Hansen

Gellerupbadet er reddet, men 
støtteforeningen lukker ned.



4 - Skræppebladet maj 2009

tekst og foto af Jeanette Westh, PR-medarbejder i Gellerup Kirke

Indtryk fra en oMGanG Glad GyMnastIk I Gellerup

her er alle ens!

Det er torsdag formiddag, og deltager-
ne i dagens kvindegymnastik er efter-
hånden ved at indfinde sig i kælderen 
under Gellerup Kirke. Da jeg ankom-
mer, sidder syv kvinder omkring et 
stort aflangt bord og småsnakker med 
hinanden på sprog, jeg ikke forstår. 
Den eneste lyshårede kvinde tilstede 
er Ingrid Videbech, der står for gym-
nastikken. Hun giver mig lov til at 
være med og forklarer mig, at det her 
er stedet at starte, hvis man ikke tid-
ligere har dyrket gymnastik, da gym-
nastikken primært foregår siddende 
og under hensyntagen til den enkelte 
deltagers niveau. Der er gymnastik 4 
formiddage om ugen forskellige ste-
der i og omkring Gellerup, som en del 
af et kommunalt projekt, der har til 
formål at yde vejledning om sundhed 
til flygtninge/indvandrere af ikke-
vestlig herkomst. 

noget at stå op til
Ingrids forklaring afbrydes, da en af 
de faste deltagere ringer for at sige, 
at hun er syg og ikke kan komme 
i dag. ”Nå det var synd! Jeg håber 
vi ses i morgen”, siger Ingrid og af-
slutter samtalen. ”Hun havde ellers 
mailet mig en liste over alt, hvad hun 
har spist i den forgangne uge” siger 
hun, mens hun lægger mobilen fra 
sig. Kort efter kræver en insisterende 
ringetone, at hun tager den op igen. 
”Bare bliv der! Jeg kommer og henter 
dig”, siger Ingrid til kvinden i den an-
den ende af røret og hopper ud af dø-
ren for at finde en vildfaren deltager. 
Få minutter senere er hun tilbage med 
endnu en kvinde. 
Det lader sig ikke fornægte, at, ud-
over Ingrid og jeg og en medarbejder 
fra Gellerup Kirke, er kvinderne om-
kring bordet, helt i overensstemmelse 
med formålet, af ikke-vestlig her-
komst. Tre er fra Tyrkiet, tre fra Irak, 
én fra Marokko og én fra Libanon. De 
er alle sammen mødre, og har boet i 
Danmark mellem 9 og 27 år. Alders-
fordelingen er stor. På min forespørg-
sel gætter Mariam på 24 på, at hun er 

den yngste og skyder den ældste til 
at være omkring 45 (hvilket vist er et 
høfligt gæt). 
Mariam deltager på alle holdene. Hun 
er arbejdssøgende og overbeviste selv 
kommunen om, at hun ville havde 
større gavn af at starte hver dag med 
gymnastik frem for at skulle møde op 
på jobcentret og skrive ansøgninger 
dagen lang. ”Gymnastikken giver mig 
noget andet at stå op til end at skulle 
sidde hele dagen foran en computer, 
samtidig får jeg energi og overskud til 
at skrive et par ansøgninger, når jeg 
kommer hjem.” 

sov godt – råd til at overkomme 
søvnbesvær
Mariam har også haft stor gavn af den 
kost- og livsstilsvejledning, som Ing-
rid giver inden selve gymnastikken. 
I dag handler det om at sove godt. 
Ingrid peger Mariam ud og spørger, 
om hun ikke vil dele sin erfaring med 
at få bugt med søvnbesvær. Det vil 
Mariam gerne, og hun fortæller om, 

hvordan hun har fulgt Ingrids råd om, 
at undgå sukker og koffein og i stedet 
spise et let måltid bestående af müsli 
og banan og måske et glas mælk før 
sengetid. Ingrid understreger at især 
kaffe kan ødelægge den gode natte-
søvn: ”En kop kaffe og man sover ikke 
ordentligt i op til otte timer efter”, 
advarer hun. Kvinderne ser dog ikke 
videre forskrækkede ud over denne 
information (som jeg personligt godt 
kunne have været foruden!) 
Til gengæld lader det til, at de fleste 
af dem kender til det med at ligge i 
sengen og bekymre sig for børnenes 
fremtid, familien i hjemlandet osv. og 
derfor ikke kunne sove. Mariam har 
også på dette punkt fulgt Ingrids råd 
om at ”parkere bekymringerne” ved 
at skrive dem ned i en lille bog, og 
har oplevet, at det har hjulpet. Ingrid 
foreslår også, at man tænker på tre 
gode ting, inden man sover. ”Hjælper 
det?!”, er der en, der spørger, og sæt-
ter ord på en skepsis, der spores hos 
flere af kvinderne, der tilsyneladende 

Gymnastiktimen i Gellerup Kirke torsdag formiddag foregår på et niveau, 
hvor alle kan være med. Ingrid Videbech i forgrunden.
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af Helle Hansen

den lokale bokseklub freMavler IGen nye danMarksMestre I junIor-rækkerne

brabrand bokseklub har fået 
tre nye GulddrenGe

De Danske Junior-mesterskaber i 
boksning, som blev holdt i Hinnerup 
den 16.-17. april, blev en stor succes 
for Brabrand Bokseklub, BBK, som 
kunne drage hjem til Tovshøjhallen 
med tre guldmedaljer og en sølvme-
dalje.
16-årige Ali Amer Mahmoud vandt 
flot guld i fluevægt (57). Han har gået 
til boksning i seks år og startede, den-
gang klubben holdt til i Gellerup Ba-
det. Dengang mødte Skræppen også 
Ali, der løb rundt som en skygge efter 
mesterbokseren Reda Zam Zam, som 
altid har været Alis store idol.
Men nu har den unge bokser bokset 
sig selv ud af Redas skygge. Og i Hin-
nerup var det ham, der stod øverst 
på skamlen, da der blev delt medal-
jer ud. Til stor glæde for træner Jan 
Thieleman og ikke mindst klubfor-
mand Nina Prinds, som er stolte over 
deres unge bokseres indsats.
Mohammed Sadik vandt guld i Ban-
tamvægt (51) og Michael Ngyyen 
vandt guld i Letvægt (60), mens Ayup 
Sedigh flot vandt sølv i 64 kilo-klas-
sen.

I weekenden den 25.-26. april sender 
BBK også seniorbokseren Michael 
Aziz af sted til Danmarksmesterska-
berne i Gilleleje. Læs i næste nummer 
af Skræppebladet om, hvordan det 
gik ham. Og læs mere om Jan Thiele-
man og hans bokseklub, som langt 

om længe er flyttet tilbage til Toves-
højskolen under ordnede forhold.

Bokseformand Nina Prinds sparrer 
med klubbens nye Danmarksmester 

Ali Amer Mahmoud.

For Mariam Isho, 24 år og arbejdsløs, er gymnastikken noget at stå op til.

kender alt for godt til natlige bekym-
ringer. ”Der kan jo ikke ske noget ved 
at give det et forsøg... hvis man ikke 
gør noget anderledes, sker der ikke 
noget andet”, opmuntrer Ingrid, og 
hendes budskab lader til at trænge 
igennem: ”Når du snakker, får man 
lyst til at prøve”, lyder det anerken-
dende fra en af de unge piger. 

Glad gymnastik
Mariam sætter pris på at komme til 
gymnastikken, fordi ”her er en fast 
person, man kan komme til og spørge 
om sine problemer og få redskaber 

til at løse dem”. Under vejledningen 
blev der da også spurgt om alt fra et 
svært forståeligt digt til bivirkninger-
ne af anti-deppresiver. Da jeg spørger 
Mariam, hvorfor hun kommer her og 
ikke i det lokale fitness-center, svarer 
hun: ”Her er alle ens, ingen kigger 
ned på hinanden, og der tages hen-
syn til den enkeltes behov.” Det sidste 
udmønter sig også i, at selve gymna-
stikken foregår på en måde, hvor den 
enkelte skan sætte sit eget niveau – og 
måske endnu vigtigere: med smil og 
til tider et godt grin, når en øvelse 
sætter motorikken på prøve.
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen m.fl. på blog.skraeppebladet.dk

taG del I den lokale nyhedsdæknInG på skræppebladets bloG

bloGGen brInGer beboernyheder

På Skræppebladets hjemmeside kan 
du være med til at skrive og kom-
mentere lokale nyheder, idéer og me-
ninger. Det er let at oprette sig som 
bruger, logge ind og skrive løs.
Fra redaktionen forsøger vi at samle 
op på bl.a. det, de andre medier skri-
ver om livet i Brabrand Boligforening 
og beboernes nærområder. 

Du får her resume/indledningen på 
udvalgte blog-indlæg fra midt i marts 
til midt i april. Som på bloggen er det 
nyeste først og datoen er angivet i pa-
rentes.

Cykellygte-lys skal oplyse 
ved Isbjerget
Der skal bruges færrest mulige penge 
på at oplyse veje og gader i den nye 
århusianske bydel på havnen, hvor 
bl.a. Brabrand Boligforenings nye af-
deling, Isbjerget, bygges. Det er den 
såkaldte LED-teknologi som skal bru-
ges i gadebelysningen på de Bynære 
Havnearealer. (16/4)

Gratis ferie i århuskolonien for 
børn i 3.- 6. klasse
Det er ved at være sidste udkald, hvis 
du eller dit barn skal med på som-
merferie i Århuskolonien til sommer. 
Alle børn i 3. - 6. klasse kan søge om 
at få et 12-dages gratis ophold med 
spændende fritids- og sportsaktivite-
ter i Århuskolonien, der ligger på Ahl 
Strand ved Ebeltoft. (11/4)

krimi: tv-serie fra århus
Bl.a. det vestlige Århus er med når 
kameraerne snurrer til en ny tv-serie 
bygget over krimier fra forfatteren El-
sebeth Egholm. Den Vestdanske Film-
pulje har støttet udviklingen af serien, 
som bliver den første tv-serie i mange 
år, der produceres i Århus. (10/4)

nystartet bande 
bag børnehaveafbrænding
Sidste efterår blev børnehaven Viben 
midt i Gellerupparken brændt af. I 
disse dage afholdes retssag mod de 
tiltalte unge. To af de tiltalte i sagen 
etablerede en bande få uger før bran-
den. (9/4)

du får skræppebladet uanset 
nye nej-tak-mærker
Beboerbladet i Brabrand Boligfor-
ening, Skræppebladet, omdeles til alle 
husstande i boligforeningen uanset, 
hvordan postkasser og brevsprækker 
er mærket. Den 27. april indfører Post 
Danmark en ny mærkningsordning. 
(7/4)

afdelingsbestyrelse 
overtrumfes
Efter den nye boligaftale kan der ind-
føres en myndighed, der står over 
afdelingsbestyrelsen ved f.eks. større 
renoveringer og helhedsplaner. Dette 
vil sikkert blive overvejet af Brabrand 
Boligforening og Århus Kommune i 
forbindelse med helhedsplanen for 

Gellerupparken og Toveshøj. Det kan 
reelt betyde, at det ikke er beboerne 
og beboernes valgte bestyrelser, som 
har det sidste ord at skulle have sagt. 
(5/4)

annoncér efter bedre lejere
Ny boligaftale: Det bliver nu lovligt 
at annoncere efter andre lejere end 
dem, der står på venteliste. Hvis det 
formodes, at der er mange på f.eks. 
kontanthjælp, der venter på at få til-
budt en lejlighed, kan boligforenin-
gen indrykke annoncer for at lokke en 
anden type lejere til, f.eks. nogle med 
fuldtidsarbejde. (5/4)

boligforeningen blev ikke 
brændt af
Brabrand Boligforenings administrati-
on i Tovsgården blev udsat for brand-
attentat. Heldigvis blev ilden opdaget 
af en kvik vagt, inden den nåede at 
brede sig. Kældervinduet var slået 
ind og den ukendte gerningsmand 
havde sat ild til en båndrulle og til ar-
kivpapir på en palle. (3/4)

bb-nyt: sundhedsforsikring 
til alle ansatte
Brabrand Boligforening har for an-
den gang udsendt sit nyhedsbrev, så 
det er tilgængelig for alle på boligfor-
eningens hjemmeside. Her står bl.a. 
om en ny sundhedsforsikring for alle 
ansatte, så de kan komme hurtigere 
i behandling (og hurtigere tilbage på 
arbejde). Ordningen dækker f.eks. 
psykologhjælp, kiropraktor og fysio-
terapeut. (3/4)

jp/stiften: læs om hunde 
på skræppens blog
“Er det en aprilsnar?” spurgte Jyl-
lands-Postens journalist, der ringede 
op til Skræppebladets redaktør. Han 
ville gerne have bekræftet Skræppe-
bladets nyhed på bloggen om, at hun-
de på Holmstrup Mark skal have et 
ekstra hundetegn med et kulørt num-
mer, der tydeligt viser afdelingen.

Visualisering af den nye afdeling Isbjerget 
på Havnen. Pressefoto fra isbjerget.com
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Både Jyllands-Posten og Århus Stift-
stidende har bragt historien efter at 
have læst nyheden på Skræppebla-
dets Blog.(3/4)

kulørte hunde 
på holmstrup Mark
I Odinsgård er de gule, i Thorsbjerg 
røde og i Holmstrup er de blå. Hun-
dene i de tre boligafdelinger på Holm-
strup Mark ved Jernaldervej har fået 
nye hundetegn med tydelige tal i hver 
sin farve: Så er det lettere at se, hvor 
hundene hører til. (2/4)

helhedsplanens vejlednings-
center åbner lektiecafé
Helhedsplanen for Gellerupparken 
og Toveshøj er for længst gået i gang. 
Bl.a. er der oprettet et vejledningscen-
ter under Brabrand Boligforening, og i 
går åbnede det en ny lektie-cafe, hvor 
byrådsmedlem Rabih Azad-Ahmad 
klippede snoren i Vejledningscentrets 
lokaler i Gellerupparken. Lektieca-
féen holder åbent to gange om ugen. 
(31/3)

Mufti og ærkebiskop 
fra jerusalem i Globus1
I går mødte omkring 500 personer 
op i Globus 1 ved siden af Gellerup-
parken for at høre på både Muftien 
og ærkebiskoppen fra Jerusalem. De 
religiøse overhoveder for muslimer 
og kristne er begge palæstinensere, 
og markeringen af “Jordens Dag” var 
arrangeret af palæstinensiske forenin-
ger. (30/3)

håb om mere 
alment nybyggeri
Lovændring på vej: De seneste fem år 
er der næsten ikke påbegyndt alment 
nybygger, bl.a. fordi det har været 

svært at opføre almene boliger un-
der det minimumbeløb pr. kvadrat-
meter som er fastsat af Folketinget. I 
går indgik V, K, O og B en aftale, som 
forhåbentlig sætter gang i byggeriet 
af 4-5.000 nye almene boliger om året. 
(27/3)

unge 4unge hædret 
med flot pris
Frivillige unge, der hjælper andre 
unge i Gellerup under navnet “Un-
ge4Unge” modtog i går Det Krimi-
nalpræventive Råds pris på 50.000 kr. 
Prisen blev overrakt af justitsminister 
Brian Mikkelsen i København, og den 
uddeles hvert år til et lokalt kriminali-
tetsforebyggende projekt. (26/3)

svært for lejere at få r
enoverings-tilskud
Regeringen har afsat 1,5 milliarder 
kr. til renoveringsprojekter hos pri-
vate. Husejerne har langt større mu-
ligheder for at søge tilskud end lejere. 
Tilskudsordningen til renoveringer 
betyder en åbenlys diskriminering af 
lejere i forhold til private ejere af par-
cel- og rækkehuse, fordi lejerne kun 
kan få til de indre råderetsarbejder. 
(26/3)

Mangler penge til 
at købe grund til Isbjerget
Betalingsudsættelse: Brabrand Bolig-
forening og Tækker Group har bedt 
Århus Byråd om udsættelse af beta-
lingen. Onsdag aften vedtog byrådet 
at give udsættelse med betaling og 
overtagelsesdag til 15. december.
Nabobyggeriet på havnen, Light-
house, der skulle være Danmarks 
højeste hus, har også haft problemer 
med at finde penge til at købe grun-
den for og har  to gange måttet bede 
byrådet om udsættelse af betalingen 
for grunden. (25/3 + 26/3)

Wammen: jeg er lige her
I et svar på byrådspolitiker Bünyamin 
Simsek kritiske læserbrev om borgme-
sterens tavshed og Brabrand Boligfor-
ening, der flygter fra helhedsplanen, 
svarer borgmester Nicolai Wammen 
positivt på spørgsmålet “Hvor er 
Wammen?” 
“Jeg er lige her – sammen med alle 
de andre, der vil noget godt for byde-
len.” (25/3)

simsek: boligforening flygter 
fra helhedsplan
Byrådsmedlem for Venstre Bünyamin 
Simsek raser i et læserbrev i Jyllands-
Posten og Århus Stiftstidende over, at 
Brabrand Boligforening og borgme-
ster Nicolai Wammen udmeldinger 
eller mangel på samme i forhold til 
helhedsplanen.
“Brabrand Boligforening ved vi ef-
terhånden, hvor vi har. Den er flygtet 
over alle bjerge, når det gælder om at 
lave en ambitiøs helhedsplan for Gel-
lerupparken og Toveshøj [...] (25/3)

nu får du varmepenge-check
Efter halvandet års tovtrækkeri om 
udbetaling af de 575 millioner kroner, 
som århusianske varmeforbrugere 
har betalt for meget, har byrådet en-
delig besluttet sig. Alle forbrugere får 
tilsendt en check på 3.000 kroner pr. 
husstand i gennemsnit. Pengene ud-
sendes om et halvt års tid. (24/3)

Karen Jespersen. 
Pressefoto fra Velfærdsministeriet

Boligforening flygter fra Helhedsplan) 
Billedtekst: Bünyamin Simsek. 
Pressefoto fra b-simsek.dk

Nicolai Wammen.
Pressefoto fra wammen.dk
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retssag startet om 
børnehavebrand
Sidste år i oktober nedbrændte bør-
nehaven Viben midt i Gelleruppar-
ken, og i denne uge startede retssagen 
mod seks unge mænd med indvan-
drerbaggrund i alderen ca. 18-21 år. 
Alle nægter sig skyldige i branden, 
som har betydet skader for 5,5 millio-
ner kroner. 
Det er Brabrand Boligforening, der 
ejer den nu nedbrændte bygning, og 
det var Århus Kommune som havde 
lejet sig ind i lokalerne. (22/3)

politi-statistik: 
Gellerup meget kriminelt
Gellerup-firkant er boligområde med 
mest kriminalitet: Politiet har i denne 
måned offentliggjort statistik over 
hele Danmark på en ny måde. Hele 
landet er inddelt i firkanter på 1 x 1 
km. Firkanten med Gellerupparken er 
det boligområde, hvor der er flest an-
meldelser: 599 i 2008 og 613 i 2007.
Kun i centrum af Århus er der flere 
anmeldelser. Firkanten med halvde-
len af Fredriksberg og Strøget topper 
med tallene 1691 i 2007 og 1690 sidste 
år.(21/3)

vanvidskørsel gennem 
holmstrup i nat
Over græsplæne, ad gangsti, gennem 
bom-anlæg og pergola, videre over 
mark og fortsættende ad cykelsti (også 
med bomanlæg) i rasende fart. Dette 
var den meget alternative rute for en 
mørk Opel-lignende bil med flere per-
soner i, da bilen midt i nat lidt over kl. 
04 rasede gennem bebyggelsen Holm-
strup på Jernaldervej. (20/3)

skræppeblad-møde i City vest
Skræppebladets redaktion har holdt 
møde om Skræppebladets fortid, nu-
tid og fremtid i Livsværkstedernes lo-
kaler i City Vest
Redaktionsmedlemmerne diskutere-
de meget engageret om bladet og især 
bladets fremtid. (19/3)

Gellerup er populært 
udflugtsmål for politikere
Ritt Bjerregaard besøger Gelleruppar-
ken i dag: Afdelingen er et meget po-
pulært udflugtsmål for politikere fra 
København og Folketing, og området 
er ikke plaget af den omfattende ban-
dekrig, som for tiden kun raser i Kø-
benhavn. Da der sidste år var mange 
påsatte brande i hovedstaden, Oden-
se og Århus var Gellerup hårdt ramt, 
men en flerstrenget indsats har givet 
området ro. (18/3)

arbejdet er gået i gang 
på Isbjergets grund
Håndværkere og store maskiner er 
gået i gang med at sikre havnegrun-
den, som den nye afdeling Isbjerget 
skal opføres på. Der opsættes såkaldt 
spunsning, som er store jernplader, 
der bankes ned ved siden af hinanden 
og kan holde på jorden, når der se-
neres sættes i gang med udgravning 
til bl.a. Isbjergets parkeringskælder. 
(17/3)

hassel-enhed delt i to
Det tidligere så fasttømrede fælles-
skab mellem Brabrand Boligforenings 
afdeling 7 Hasselhøj og afdeling 15 
Hasselengen er nu afsluttet. Afdelin-
gerne er gået hver til sit, selvom de 
dog stadig er nødt til at samarbejde 
om et fælles beboerhus.
Også det fælles beboerblad, Hassel-
Nyt, er lukket både som web-magasin 
og som uddelt blad. Bladet dækkede 
både afdeling 7, 15 og 21. (14/3)

Ritt Bjerregaard. Pressefoto fra.ritt.dk

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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tekst og foto af Emmy Hartvig, Afd. 22/Sonnesgården

bøGerne saMler beboerne I fælleshuset

bøGer I lanGe baner

Når du kommer ind i fælleshuset i 
Sonnesgården, vil du opdage, at vi 
her har indrettet et bibliotek med 
mange bøger og læsepladser.
Biblioteket benyttes flittigt af Son-
nesgårdens beboere og indgår som en 
helt naturlig del af de mange mulig-
heder, som beboerne efterhånden har 
skabt for hygge og socialt samvær.
Vi bliver ofte spurgt om, hvordan vi 
har fået opbygget et bibliotek, og sva-
ret er faktisk ganske enkelt: Sonnes-
gården er et relativt nyt byggeri, hvor 
rigtig mange af beboerne (+ 55 år) 
kommer fra hus, hvor man har haft 
mere plads til mange bøger. Hvorfor 
så blot kassere, når mange andre kan 
få glæde af dem? Derfor blev hver 
enkelt lejlighed bedt om at ”donere” 
mindst 3 bøger til fællesbiblioteket 
og det resulterede i, at vi allerede fra 
starten havde rigtig mange bøger – og 
vel at mærke bøger for enhver smag.
Initiativet blev naturligvis bakket op 
af afdelingsbestyrelsen, og der blev 
sat reoler op i vort fælleshus, ligesom 
der blev indkøbt nogle magelige stole 
og et par små-borde. En ”bibliotekar” 
sørgede for at få bøgerne stillet på hyl-
derne i alfabetisk orden, ligesom den 

nævnte ”bibliotekar” modtog stadig 
nye bøger til samlingen, der efterhån-
den rummer alt fra kriminalromaner 
til bibliografier og opslagsværker, li-
gesom videofilm, enkelte dvd´er og 
cd´er har fundet vej til hylderne.
Arbejdet som bibliotekar er ikke sær-
lig tidkrævende, idet vi ikke registre-
rer bøger eller lånere. Man låner den 
bog, man nu har lyst til, og man sætter 
den selv på plads efter endt læsning!

Fordelene ved eget bibliotek er helt 
åbenlyse: du kan f.eks. hente en bog 
sent om aftenen, hvis du opdager, at 
du er udgået for læsestof, og du kan 
beholde bogen, så længe du ønsker 
det. Du får hverken bøder eller rykke-
re, og skulle du finde en bog, som du 
gerne vil beholde, sker der såmænd 
heller ikke noget ved det. Vi ved, at de 
fleste alligevel afleverer mange flere, 
end der beholdes!
Biblioteket har hos os bl. a. medført, at 
vi – en flok læseheste – har startet en 
litteraturklub, hvor vi har en littera-
turkyndig, der vejleder os. Vi mødes 
vinteren igennem hver 14 dag, hvor vi 
analyserer, drøfter og diskuterer den 
bog eller den novelle, som vi har læst. 
Og her går bølgerne højt!
For øjeblikket er vi i gang med at læse 
noveller fra ”Septemberfortællinger” 
som Uffe har foreslået, men ellers 
vælger vi i gruppen, hvad vi vil læse. 
Det har været ældre litteratur, men 
også mange af de helt unge forfattere 
har vi stiftet bekendtskab med.
Vi har nogle rigtig dejlige og indholds-
rige eftermiddage, hvor vort bibliotek 
naturligt er stedet, hvor vi mødes!
Så har man lyst, er det bare at få stillet 
reolerne op og gå i gang med indsam-
ling af bøger!
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af Helle Hansen

beboerCafeen I Gellerup InvIterer både tIl 1. Maj-fest oG tIl fællesspIsnInG I yGGdrasIl

borGMester tIl 1. Maj I Café perlen 

De aktive frivillige i Café Perlen 
sprudler af idéer til initiativer og akti-
viteter i Yggdrasil-caféen, der er åben 
for alle beboere i Gellerupparken og 
Toveshøj samt andre, der måtte have 
lyst til at kigge indenfor.
Her kan man købe en tår kaffe og få 
sig en sludder med naboen eller gen-
boen og samtidig spise et stykke læk-
kert kage. Eller man kan også bare 
sidde og læse i avisen. 
I maj står caféen for at genoptage en 
gammel tradition i Gellerup med et 1. 
maj-morgenarrangement, hvor både 
borgmester Nicolai Wammen og Keld 
Albrechtsen har sagt ja til at komme 
og holde tale.
Senere i maj er Café Perlen aktiv både 
ved sommeråbningsfesten ved KiG 
tirsdag den 5. maj – og ved den store 
Act-dag lørdag den 23. maj, hvor 300-
500 unge kommer og give en hånd til 
Gellerup.
Torsdag den 28. maj holder Café Per-
len længe åben og inviterer til fælles-
spisning. Menuen er en overraskelse 
– og det koster kun 20 kroner at spise 
med. Husk dog, at du skal melde dig 
til spisningen senest tirsdag den 26. 
maj.
Vil du vide mere om Café Perlen, der 
ligger på 1. sal i Beboerhuset Yggdra-
sil, Dortesvej 35A – 
Så kontakt Helle Hansen – tlf. 40718675 
– e-mail: hhmh65@hotmail.com

Café Perlens arrangementer i maj

Normal åbningstid i Café Perlen
Tirsdag klokken 12-15 – kun for kvinder
Torsdag klokken 13-16 – åben for alle

Fredag den 1. maj – klokken 7.30-11.00
Borgmester til 1. maj i Café Perlen i Beboerhuset Yggdrasil
Café Perlen inviterer alle til 1. maj-morgen-kom-sammen. I løbet af morgenen vil der 
blive holdt 1. maj-taler af blandt andet borgmester Nikolai Wammen (S) og næst-
formand i Brabrand Boligforening og EU-kandidat for Junibevægelsen, Keld Al-
brechtsen.
Det vil være mulighed for at købe kaffe og rundstykker.
 
Tirsdag den 5. maj – Café Perlen holder lukket 
I stedet fIytter caféen ned til sommeråbningen, indvielse af den nye store lege-
plads ved Klubberne i Gellerup. Festen finder sted fra klokken 14-20. Her vil Café 
Perlen sørge for, at der bliver serveret kaffe, te og kage til alle

Torsdag den 7. maj kl. 14.00 - Kom og mød din Meyer

Tirsdag den 12. maj - Almindelig Café Perlen – med kaffe og kage

Torsdag den 14. maj - Almindelig Café Perlen – med kaffe og kage

Tirsdag den 19. maj klokken 13.00 
Foredrag af Gunhild Weisberg - ”Pige-kom-sammen”

Torsdag den 21. maj - Kr. Himmelfarts Dag – Café Perlen er lukket

Lørdag den 23. maj – Café Perlen med til Act-Event i Gellerup
Café Perlen hjælper med forplejning af alle de frivillige hænde med kaffe, kage 
og te... 
Læs mere om den spændende Act-dag på ww.act-evnt.dk 

Tirsdag den 26. maj - Almindelig Café Perlen – med kaffe og kage

Torsdag den 28. maj – Fællesspisning i Café Perlen
Udvidet åbningstid fra kl. 13-19.30
Hyggelig fællesspisning klokken 17.30. 
Husk: Tilmelding til spisning senest tirsdag den 26. maj – pris pr. kuvert 20 kroner.



Skræppebladet maj 2009 - 11

af Sebastian Adorján Dyhr
foto: pressefoto Gellerupscenen

GellerupsCenen har fået prIs for forestIllInG

daGMarprIsen 2009

Gellerupscenen og dramatikeren Kirsten Thonsgaard 
modtog 1. april 2009 Dagmar-prisen for forestillingen 
”DAGMAR - Skal kvinder beSTEMME”. 

Byrådsmedlem Camilla Fabricius overrakte prisen, 
et kunstværk af Astrid Gjesing, til instruktøren Lisbet 
Lautrup Knudsen og dramatikeren Kirsten Thonsgaard 
på Kvindemuseet i Århus, hvor forestillingen har spillet 
i september 2008 og marts og april 2009.

Prisen er indstiftet af foreningen Dagmars Døtre og ud-
deles hvert år. Dagmars Døtre arbejder med ligestilling 
og sætter fokus på en række kvindepolitiske temaer.

”Vi er meget stolte over at have modtaget prisen, som 
er den første i Gellerupscenens 25 årige levetid” udtaler 
Lisbet Lautrup Knudsen. ”Indtil nu er det kun vores tid-
ligere spillere, der har fået priser f.eks. Maibritt Saerens 
og Tina Dickow, men nu kan Gellerupscenen også bry-
ste sig med at være et prisvindende teater”.
 
”Dagmar – skal kvinder beSTEMME” handler om unge 
piger, der er gået ind på Kvindemuseet for at se et por-
træt af Dagmar Pedersen, den første kvinde der blev 
valgt ind i Århus Byråd. Mens de står og taler om bil-
ledet, træder Dagmar ud af rammen og  blander sig i 
deres samtale, og diskussionen bredes ud til nutidens 
kvinder og deres kamp for at gøre sig bemærket i po-
litik.

Forestillingen ”Dagmar – skal kvinder beSTEMME” er 
blevet til i samarbejde med Kvindemuseet og er sponso-
reret af: NORDEA, Købmand Ferdinand Sallings Fond, 
FO, LO og Århus Festuge.

aCt I århus oG Gellerup I kr. hIMMelfartsferIen
Har du brug for hjælp til havearbejde, rengøring, indkøb, malerarbejde eller andet i Kr. Himmelfartsfe-
rien, så kommer der flere hundrede friske ACT-deltagere, som gerne vil hjælpe dig helt gratis.
Indtast din opgave på www.actevent.dk

Bor i Gellerup eller Toveshøj og vil gøre brug af den gratis hjælp som ACT-deltagerne tilbyder, så kan du 
få besøg om lørdagen. 
Resten af afdelingerne i Brabrand Boligoforening kan benytte sig af ACT-tilbuddet fredag den 22. maj.
Læs mere i artikel på side 19.
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af Helle Hansen

Gellerupbadets venner har sejret sIG Ihjel
svøMMebadets støtteforenInG lukker ned. Gellerup badet er reddet 

oG fuldt af lIv, oG I freMtIden venter endnu en oMfattende renoverInG 
tIl Glæde for alle vandGlade Mennesker

I foråret 2001 så det sort ud for Gelle-
rup Badet. Nu afdøde rådmand Niels 
Eskildsen havde underskrevet badets 
dødsdom, som gik ud på, at badet 
skulle lukkes – og de kommunale ak-
tivitetsmidler i stedet skulle overføres 
til den nye multihal.

Meldingen fik dengang en lille flok lo-
kale aktive mennesker, hovedparten 
ældre svømmere fra badet, til at mø-
des for at finde ud af, hvad de kunne 

stille op med den beslutning. Første 
møde blev holdt i Skræppebladets 
lokale, og det skulle vise sig at blive 
starten på støtteforeningen Gellerup-
badets Venner. 
De svømmeglade mennesker var eni-
ge om, at de ville kæmpe for at redde 
badet, så de gik i gang med at samle 
underskrifter og skrive læsebreve. 
Der blev arrangeret et borgermøde i 
Beboerhuset Laden og lokalpolitiker-
ne blev kontaktet. Det var op til kom-
munalvalget i november 2001.

reddet på stregen 
og farvel til springbassin
Badevennernes store benarbejde bar 
frugt. Og Gellerup Badet blev reddet 
på stregen ved nogle politiske for-
handlinger med Brabrand Boligfor-

ening, der ejer badet. Århus Kommu-
ne overtog i den forbindelse hele drif-
ten af svømmebadet. Og alt var godt 
– troede badevennerne, som i april 
2002 officielt stiftede støtteforeningen 
”Gellerupbadets Venner” med næsten 
80-årige Henning Larsen, som ildsjæ-
len i front. 
De efterfølgende år kæmpede støtte-
foreningen for at skabe mere aktivitet 
i badet. Gellerupbadets Venner lavede 
sjove aktivitetslørdage for områdets 

børn, arrangerede svøm-langt-stæv-
ner, hvor deltagerne kunne svømme 
sponsorkroner ind, som skulle være 
med til at skaffe en længe ønsket sau-
na til badet. 
I 2005 gennemgik badet en større re-
novering for fem millioner kroner, 
her i blandt andet en udskiftning af 
de gamle pumper. Desværre var der 
ikke penge til at sætte springbassinet i 
stand, så det blev tømt for vand. 

I farezonen igen
Efter renoveringen gik det fremad 
med badet, som fik indrettet en fæl-
lessauna på bassinkanten. Og der var 
masser af AGF-svømmeundervisning, 
svømning for kvinder og seniorsvøm-
merne strømmede til fra hele Århus.

Men så i 2006 skulle Århus Kommune 
spare igen. Gellerup Badet røg med 
i sparekataloget. Og så måtte bade-
vennerne atter en gang på gaden og 
samle underskrifter. 
Det var utroligt snert, at badet blev 
lukket i den omgang. Men heldigvis 
kunne borgmester Nikolai Wammen 
i september 2006, dagen efter at det 
endelig punktum var blevet sat i spa-
rerunden, møde op til flagstangsind-
vielsen ved GLOBUS1 og fortælle, at 
Gellerup Badet som den sidste ting i 
forhandlingerne overhovedet var ble-
vet flyttet fra negativlisten og over på 
den positiv siden. Og derfor har vi 
stadig Gellerup Badet i dag.

klatrecenter og fælleslokale
Det gabende fire meter tomme hul i 
Gellerup Badet fik medlemmerne af 
Århus Klatreklub til at drømme. Og 
de gik gang med at lave et projekt, 
som skulle omdanne det tidligere 
springbassin til en 14 meter høj klat-
rehule. Det blev til Danmarks største 
klatrecenter, som blev indviet i no-
vember sidste år.
Og det gamle cafeterialokale, som lig-
ger i svømmehallens vestlige ende, 
havde siden 2002 huset Brabrand 
BokseKlub – BBK. Pladsen var alt 
for trang til de mange boksere, som 
strømmede til træning hos Jan Thiele-
mann. Sidste år i august kunne den 
succesfulde bokseklub endelig langt 
om længe vende tilbage til Tovshøj-
skolen under ordnede forhold, som 
hører sig en bokseklub til.
Det rømmede bokselokale er for tiden 
ved at blive sat i stand og vil fremover 
komme til at fungere som mødelokale 
for Gellerup Badets mange brugere.

Godt samarbejde 
og lys fremtid
Så alt er godt i Gellerup Badet. Og der 
lød nærmest kun ros i beretningen fra 
formand Kitty Palstrøm de Pauli, da 
Gellerupbadets Venner den 26. marts 

Gellerupbadet i 2005 før renovering. Arkivfoto
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2009 holdt ordinær generalforsamling 
i Gellerup Badet.
”Det har været et forrygende år for 
Gellerup Badet.  Der er blevet byg-
get klatreklub både ude og inde. Der 
er åbnet op omkring bygningen ved 
at fælde buske og træer, og der er la-
vet dejligt mange p-pladser og kom-
met overvågning. Gymnastikbassinet 
er blevet renoveret. Væggene i hallen 
er blevet lydisoleret. Bokselokalet er 
snart færdigt er til at blive taget i brug 
af badets brugere.
Receptionen har fået nyt og venligere 
”ansigt” med ovenlys, køkken og eget 
kontor til bademesteren. Og så har 
støtteforeningen holdt et dejligt po-
sitivt møde med den nye ledelse af 
svømmehallerne og vi har ligeledes 
fået en god ny daglig leder”.

klar til brugerråd
Den efterfølgende debat på general-
forsamlingen fik medlemmerne af 
støtteforeningen til at indse, at deres 

arbejde var fuldført. Og med udsig-
ten til en endnu større ombygning 
af badet for adskillige millioner kro-
ner inden for en kort årrække, mente 
medlemmerne ikke, at der var mere at 
komme efter.
Foreningens formålsparagraf ”Støt-
teforeningen Gellerupbadets Venners 
formål er at arbejde for at bevare Gel-
lerup Badet og derefter være en aktiv 
samarbejdspartner i bestræbelserne 
på at få gang i masser af aktiviteter i 
svømmehallen”, er opfyldt.
Generalforsamlingen enedes der-
for om, at det var tid til at nedlægge 
støtteforeningen. Et enkelt medlem 
protesterede dog, fordi han mener, at 
støtteforeninger er gode. Alle andre 
gav ord på, at Gellerupbadets Venner 
hurtigt kan genstiftes, hvis der skulle 
vise sig behov for det.
I stedet opfordres Gellerup Badet og 
Århus Kommune til at tage initiativ til 
at skabe et brugerråd i svømmehallen, 
så dialogen mellem brugere og svøm-

meledelse ikke går tabt. Og Gellerup-
badets Venner er sikker på, at det vil 
give badet mange gode gevinster.
Så nu er der indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling i Gellerupbadets 
Venner tirsdag den 19. maj med det 
punkt på dagsordnen at lukke støtte-
foreningen, som nåede sit mål.

Støtteforeningen 
Gellerupbadets Venner
Indkalder til 
ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 19. maj kl. 19.00 
i Gellerup Badet.

Dagsorden:
Lukning af Støtteforeningen 
”Gellerupbadets Venner”.

Venlig hilsen bestyrelsen

af Helle Hansen

fællesråd søGer nye aktIve MedleMMer tIl bestyrelsen 
ved GeneralforsaMlInGen 26. Maj

Gellerup fællesråd støtter kulturen 
I lokaloMrådet

Det lokale fællesråd i Gellerup har 
brug for flere nye kræfter. Det for-
løbne år har været præget af, at besty-
relsen af forskellige årsager har været 
ramt af en del fravær, men det har dog 
ikke forhindret fællesrådet i at bakke 
op omkring lokale kulturinitiativer 
som blandt andet ”Blok Party Light-
koncerterne” og et stort kulturmøde i 
GLOBUS1. 
Gellerup Fællesråd er det lokale tale-
rør over for Århus Kommune. Særligt 
i forbindelse med Teknik og Miljø, 
som både omfatter trafikplaner og 
kommuneplaner. Et par gange i løbet 
af året bliver Fællesrådet inviteret til 
fællesmøder på rådhuset, hvor der 
diskuteres aktuelle og relevante pro-
blemstillinger ofte med deltagelse af 
de lokale byrådspolitiker.
Gellerup Fællesråd har sammen med 
Brabrand Fællesråd i det forløbende 

år deltaget i en møderække omkring 
den kommende trafikplan. Og der er 
nu blevet lavet en prioritering, hvor 
Sigridsvej og ikke mindst krydset ud 
for Netto har højeste prioritet.
 
Medlemskab af fællesrådet
Lokale aktører så som foreninger, in-
stitutioner samt enkeltpersoner med 
bopæl, tilhørsforhold eller andet en-
gagement området kan optages som 
medlem. Det samme gælder virksom-
heder i det lokale erhvervsliv.
Institutioner og virksomheder skal 
betale 200 kroner om året. Frivillige 
foreninger 100 kroner, mens person-
ligt medlemskab koster 50 kroner om 
året.
Tilmelding hos kasserer: Conny Jep-
sen tlf. 2881 9415 – e-mail: connyjep-
sen@gmail.com – Læs mere på www.
gellerupfaellesraad.dk

Generalforsamling 
i Gellerup Fællesråd

Der indkaldes til generalfor-
samling i Gellerup Fællesråd
Tirsdag den 26. maj  Kl. 19.00
I GLOBUS1, Gudrunsvej 3A

Dagsorden iflg. vedtægter.

Venlig hilsen bestyrelsen.
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af Hans Esmann Eriksen

erfarInGer Med at skrIve

en ordblInds bekendelser

For ½ år siden valgte jeg at gå ind i 
Skræppens redaktion, fordi vores lo-
kale redaktionsmedlem gennem 5 år 
valgte at trække sig tilbage.
Jeg har valgt at skrive denne artikel 
for at fortælle om de erfaringer og den 
læring, jeg har opnået ved at melde 
mig som redaktionsmedlem. Det er 
også mit håb, at artiklen kan inspirere 
beboere der endnu ikke er en skrive-
kugle til at komme i gang.

Min baggrund
Jer er ordblind. I min skoletid var 
dansk stil mit hadefag. På trods af en 
ihærdig indsats opnåede jeg aldrig 
bare acceptable karakterer for mit 
skriftlige arbejde. Mange stavefejl og 
et utal af kommafejl, så selvtilliden på 
det skriftlige område kunne ligge på 
et meget lille sted.
Min uddannelse inden for matematik 
og som ingeniør blev valgt, fordi det 
handlede mere om tal, som jeg ikke 
var blind overfor.
Som ung deltog jeg en del i organisa-
torisk arbejde. Der fandt jeg ud af at 
mit mundtlige sprog virkede, så jeg 
lærte at formulere tanker og menin-
ger, men når de skulle ned på skrift, 
var der altid brug for hjælp.
Arbejdet som ingeniør kom til at 
handle mere om mennesker og or-
ganisationer end om matematik og 
vanskelige formler. Det betød igen og 
igen et behov for skriftlig kommuni-
kation. Det lykkedes trods alt, fordi 
gode sekretærer hjalp med stavning 
og kommaer. Min skriveblokering 
medførte, at jeg ofte formulerede mig 
kort og overskueligt. På et tidspunkt 
opdagede jeg, at en stor del af mit 
arbejde blev skriftligt – ansøgninger, 
memoer rapporter og så videre. 
Udviklingen af computere gjorde det 
lettere, fordi korrektur kom til, men 
jeg kæmpede stadig med at skrive. 
Nu er jeg ikke længere på arbejdsmar-
kedet, så der er blevet tid til at arbejde 
med det, jeg har lyst til.

erfaringer med at skrive
Det er stadig svært at skrive, men 
hvis man ikke øver sig, bliver det ikke 
bedre. Ved at melde mig ind i redak-
tionen blev der anledning til at skrive 
om forskellige emner, hvor det blev 
muligt at eksperimentere med skrive-
formen.  Når man skriver rapporter 
og ansøgninger, ligger fokus meget 
på det faglige indhold. Hvis man vil 
skrive artikler og debatindlæg, bliver 
læserens oplevelse af teksten pludse-
lig mere væsentlig. En faglig tekst bør 
helst være klar og tydelig, mens en 
artikel i et blad gerne må være spæn-
dende og indbyde læseren til at læse 
og tænke videre. Det bliver pludse-
ligt muligt at bruge et mere farverigt 
sprog, som kan få læseren til at tænke 
ud over det direkte skrevne. Det har 
det været en stor oplevelse at flytte 
sig fra at skrive, så læseren fokuserer 
på det faglige indhold, til at prøve at 
skrive sådan, at læseren for mulighed 
for, at tænke med på de tanker og op-
levelser, man selv går og tumler med.

en frivillig skribent
Når man melder sig som frivillig, er 
det vigtigt at tænke over, hvad man 
selv ønsker at få ud af indsatsen, 
uden at egeninteressen går ud over 
den organisation, man bliver en del 
af, eller det emne man skriver om. 
Som frivillig skribent i Skræppen får 
man mulighed for at udtrykke sine 
egne meninger og holdninger, men 
kun til en vis grad. Hvis læseren op-
lever, at emnet ikke er alsidigt belyst 
eller indholdsmæssigt korrekt, så fal-
der værdien af det, der bliver skrevet 
væsentligt. 
Derfor er efterkritikken af det skrevne 
væsentlig, mens man skriver, og efter 
det er skrevet. Mens jeg skriver, vi-
ser jeg teksten til andre, og efter det 
er skrevet, er jeg glad for, at andre 
kommenterer indholdet og formen. 
God kritik er selvfølgelig dejlig, men 
en skarp kritik kan medføre, at man 
tænker over, hvordan det kan blive 
bedre.

Skræppebladet et talerør for beboere
Medlemmerne i Skræppens redak-
tion vælges på de årlige afdelingsmø-
der. Der er andre muligheder for at 
komme til at skrive. Hvis du har en 
historie eller en mening, så bare kom i 
gang. Kontakt et medlem af redaktio-
nen, så skal vi nok hjælpe dig. Det kan 
være et læserbrev, en artikel eller et 
indlæg på bloggen på hjemmesiden. 
Alle har og skal have mulighed for at 
skrive i bladet.
Når man ser på beboersammensæt-
ningen i boligforeningens afdelinger, 
er der store grupper, der ikke kommer 
til orde og ikke bliver læst. Jeg tænker 
her specielt på de mange ikke etniske 
danskere. Der er selvfølgelig ofte et 
sprogligt problem, men det kan løses. 
At skabe integration er ikke bare at 
tale om det, men også at skrive, så an-
dre kan forstå det. Man behøver ikke 
kun at skrive om det, vi er uenige om, 
men også om det, vi kan blive enige 
om.
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af Ulrik Ricco Hansen

skræppebladets hIstorIe oM bb-lInjen var ren fup 
– Men I lynGby er der stadIG InGen bus

InGen beboer-busrute fra 1. aprIl

Der findes ikke buslinjer mellem bo-
ligforeningsafdelinger i Paris, Milano 
og ved Ruhr-distriktet, og der findes 
ikke særlige EU-penge til den form for 
projekter. Derfor findes der heller ikke 
en særlig fællespulje under Trafik- og 
Indenrigsministeriet til fremme for 
integration og bedre nabokontakt. 
Og der er ingen formand i afdeling 
Lyngby, der kan glæde sig over den 
nye linje. Den lille afdeling 18 i Lyng-
by har kun en kontaktperson og ingen 
afdelingsbestyrelse.
Det betyder alt i alt, at der ikke kom-
mer en ny bybusrute med stoppe-
steder ved samtlige afdelinger i Bra-
brand Boligforening. 
 
fik vi dig?
Hvis du hoppede på historien, vil det 
glæde os. Og hvis du gennemskuede, 
at det var en aprilsnar er vi også glade 
i redaktionen. (Vi griner dog stadig 
over den som hoppede på limpin-
den… ha..ha)
1. april er det eneste tidspunkt, hvor 
bl.a. medier med fuldt overlæg kan 
forsøge at snyde og narre med falske 
historier. 
Det gamle ordsprog om, at ”hvis det 
lyder for godt til at være sandt – ja, 
så ER det for godt til at være sandt” 
(og dermed en løgn), holder stadig i 
de fleste tilfælde.

lyngby uden bus
Den tragiske bagside af historien er 
desværre god nok. Beboerne i lands-
byen Lyngby vest for Århus har mi-
stet den sidste busforbindelse, efter 
linje 116 ikke længere kører gennem 
byen.
Inger Bloch har i sin klumme i april-
udgaven på glimrende vis opridset 
problemstillingen, der betyder, at 
landsbyens beboere uden bil er hen-
vist til at ringe til Midttrafik, der så 
sender en slags samkørselstaxa, der 
kører hen til f.eks. nærmeste busstop. 

Kommunen betaler halvdelen af reg-
ningen, men det er stadig temmelig 
dyrt at bruge ordningen. 
Et hurtigt indkøb i Bilka kunne tidli-
gere klares med et enkelt klip på klip-
pekortet til 11,50 kr. Nu løber udgiften 
op i mindst 70,- kr. som er minimum-
prisen med den nye ordning ”Midt-
tur”.

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

løven oG saturn

lIdt af det, der skjuler sIG på hIMlen

Forleden så jeg en aften på østhimlen 
en gammel kending. Det var stjer-
nebilledet Løven, der ligger på Dy-
rekredsen og hører til på vinter- og 
forårshimlen. Det kendes ved, at for-
parten ligner et omvendt spørgsmåls-
tegn, og at det godt kunne ligne en 
siddende løve eller sfinx. Langt dets 
klareste stjerne er Regulus, der udgør 
forpoterne.

saturn med måner og ringe
Men neden under Løven så jeg en 
anden klar stjerne, der ikke plejer at 
være der. Jeg tænkte straks på plane-
ten Saturn, og et kik  på Tycho Brahe 
Planetariets hjemmeside bekræftede 
det.
Da Galilei som den første brugte en 
kikkert til astronomiske undersøgel-
ser, iagttog han, at der var noget mær-
keligt ved Saturn. Det var ligesom, 
den havde ører. Noget senere fastslog 

Cassini, at det drejede sig om et ring-
system. Det består af løse stenblokker. 
De andre store gasplaneter Jupiter, 
Uranus og Neptun har også ringsyste-
mer, men de er meget mindre og svæ-
rere at iagttage. Saturn har officielt et 
hav af måner. For tiden angives 35. 
Men for iagttageren forekommer det 
besynderligt, at klippeblokker med 
et par kilometers diameter umiddel-
bart kan opnå status af måne. Saturn 
har en stor måne, Titan, og den er til 
gengæld den næststørste måne i sol-
systemet og større end planeten Mer-
kur. Cassini opdagede Titan allerede 
i 1655.

sådan ser saturn ud for tiden
Jorden og Saturn bevæger sig ikke 
rundt om Solen i helt det samme 
plan. Derfor ses Saturns ringsystem 
i forskellige positioner. For godt en 
halv snes år siden blev det set helt 

fra oven. Saturn lignede i en kikkert 
næsten et spejlæg. I år er situationen 
den modsatte, hvor ringene ses som 
en tynd kant.
Rumobservatoriet Hubble har derfor 
kunnet fotografere månepassager for-
bi Saturn. Herved har astronomerne 
også en mulighed for at opdage nye 
måner.

CAPELLA  
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
Niels Jørgensen,
Jernaldervfej 257B, 1.,
tlf. 86241620.
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stor folkefest I Gellerup 
Med IndvIelse af kæMpe leGeplads 

tIrsdaG den 5. Maj taGer Gellerup hul på sol oG soMMer 
Med en kæMpe GrIllfest ved klubberne I Gellerup 

af Legepladsen og Klubben

Kaninlegepladsen i Gellerup er for-
svundet, dyrene er flyttet til Troldhø-
jen og Toveshøj og i stedet er Lege-
pladsen genopstået som en kæmpe 
legeplads med masser at herlige ud-
fordrende legeredskaber for både små 
og store legebørn.
Det gode forårsvejr har betydet, at le-
gepladsen allerede er blevet indviet i 
stor stil af områdets mange børn, men 
først på tirsdag den 5. maj foretages 
den officielle indvielse i forbindelse 
med årets åbnings-grillfest for ”Sol og 
Sommer”.
Her inviteres alle børn og forældre, 
nye og gamle medlemmer, samar-
bejdspartnere og andet godtfolk fra 
Gellerup og Toveshøj til en hyggelig 

eftermiddag og aften med godt sam-
vær.
Det foregår på det nye legeområde 
bag Klubberne i Gellerup, KiG, og Le-
gepladsen, Dortesvej 45 og 47.

Program for ”Sol og Sommers”–
åbningsfest Program: 
Kl 14 - 16 - Forskellige aktiviteter og 
underholdning på legepladsen
Kl.17.30 -Officil åbning af legepladsen
Kl 17.30 - 18.30 - spisning
Kl 18.30 - 20 hygge, underholdning og 
boldspil
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af Linda Adamsen

saMarbejde I forMIndre Grad efter flere uenIGheder på “Marken”

det Gode naboskab

Lederen i sidste nummer af Skræppe-
bladet understreger, at det er vigtigt at 
engagere sig i beboerdemokratiet i sin 
lokale afdeling, både når det går godt, 
og når det gode naboskab skranter.

De tre afdelinger på Holmstrup Mark 
– Holmstrup, Odinsgård og Thors-
bjerg – er et godt eksempel på, at en 
stærk vilje til samarbejde på trods af 
store forskelligheder betaler sig. Her 
har naboskabet over en periode æn-
dret sig fra et samarbejde, der næsten 
kørte af sig selv, og hvor fællesar-
rangementer såsom bankospil, mo-
tionsgymnastik og fitness var en del 
af hverdagen. Ikke mindst den fælles 
genbrugsplads har i flere år stået som 
et lysende eksempel på, at et sam-
arbejde mellem naboer kan fungere 
godt, når der er frivillige, der er parat 
til at yde en stor indsats.

Alligevel har der de sidste par år ul-
met uenigheder mellem bestyrelserne, 
og under en række møder om en fæl-
les ansøgning om tilskud fra Lands-
byggefonden til bl.a. bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet og bevarelse af 
Værestedet for psykisk syge og andre 
udsatte grupper, kom det mere og 
mere op til overfladen, at der var store 
uenigheder bl.a. om, hvordan man så 
på udviklingen i området, især med 
hensyn til hvor store problemerne 

med ungsdomskriminalitet var, og 
hvordan der skulle sættes ind.

ulige indsats
I sommeren 2008 blev Brabrand Bolig-
forenings 60-årsjubilæum fejret i fæl-
lesskab mellem beboerne i de tre af-
delinger, blandt andet med optræden 
af Cirkus Tværs. Festen blev en stor 
succes, men der var efterfølgende stor 
uenighed om, hvordan planlægnin-
gen var forløbet, og hvem der havde 
ydet mest, og ikke mindst hvem, der 
burde have ydet mere.

Der var i det hele taget vokset en stor 
uenighed frem mellem Holmstrup-
afdelingen på den ene side og Thors-
bjerg og Odinsgård på den anden.

Alligevel ønskede ingen, at det man-
geårige samarbejde skulle tabes på 
gulvet, og der blev derfor indkaldt til 
et fællesmøde i starten af april for de 
tre afdelinger på Holmstrup Mark.

konstruktive løsninger
Bo Sigismund, som er ikke-boligha-
vende medlem af Brabrand Boligfor-
enings repræsentantskab, havde ind-
vilget i at deltage i mødet som uvil-
dig ordstyrer, og han styrede med en 
sund blanding af fasthed, diplomati 
og humor diskussionerne gennem til 
tider høje bølger, så hvert punkt på 

dagsordenen til sidst mundede ud i 
konstruktive løsninger.

Helt konkret blev man enige om at 
ophæve samarbejdet om det fælles 
beboerblad NySofus, som for fremti-
den udelukkende udkommer i Holm-
strup. Odinsgård ønsker primært at 
kommunikere via sin hjemmeside, og 
Thorsbjerg vil udvide sit Nyhedsbrev, 
som hidtil er udkommet en gang i 
kvartalet. Fælles informationer og ny-
heder vil blive givet gennem Skræp-
pebladet.

Der var også enighed om at fort-
sætte det hidtidige SSP-samarbejde 
samt banko, gymnastik og fitness. 
Genbrugspladsen vil også fortsætte 
uændret. Det årlige julegløgg-arran-
gement fortsætter som hidtil, og man 
blev endog enige om, hvem der skulle 
arrangere julefrokosten i 2009.

Så på trods af de stærke meningsud-
vekslinger sluttede mødet i en hygge-
lig og positiv stemning, og alle delta-
gerne gik hjem med en forvisning om, 
at det gode naboskab stadig består 
– at det er godt at tage konflikterne i 
opløbet, mens problemerne er over-
skuelige.

Et samarbejde mellem Århus Kom-
munes Fritidscenter 11, der dækker 
Gellerup og Toveshøj, og Gellerup 
Kirke giver alle mulighed for at ople-
ve flot afslutning på KiG’s store som-
meråbningsfest tirsdag den 5. maj.
Det sker, når Gellerup Kirke får besøg 

af OPGANG2 turnéteater, der viser 
forestillingen Danish Dynamite, med 
skuespilleren og rapperen Chadi Ab-
dul-Karim i hovedrollen.
Forestillingen Danish Dynamite er et 
hverdags-drama om livets og kærlig-
hedens trængsler. Den havde urpre-

miere under Århus Festuge 2007 og 
var derefter på turné samme efterår, 
hvor den spillede 51 gange for om-
kring 6500 tilskuere med stor succes. 
Forestillingen spiller kl. 20.00. Der er 
gratis adgang.

dansk dynaMIt I Gellerup kIrke
slut soMMeråbnInGsfesten tIrsdaG den 5. Maj af Med GratIs teater I Gellerup kIrke
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af Helle Hansen

kæMpe hovedrenGørInG I Gellerup oG toveshøj kr. hIMMelfarts lørdaG, 
hvor beboerne kan få hjælp tIl at rydde op på terrassen oG I resten af oMrådet

Gellerup Invaderes af 1000 frIvIllIGe hænder

Lørdag d. 23. maj i Kristi Himmel-
farts-ferien bliver ærmerne smøget op 
på flere hundrede frivillige unge, som 
har meldt sig til at bruge en hel dag 
i Gellerup og Toveshøj på at hjælpe 
området med at løse en masse prak-
tiske opgaver. 
Initiativet hedder ACT, og det er en 
stor fælleskirkelig event, der løber 
af stablen i Århus i hele Kristi Him-
melfarts-ferien, hvor unge fra hele 
Danmark mødes i Århus for at være 

med til at tjene borgerne i Århus og på 
den måde vise næstekærlighed på en 
praktisk måde.
Om fredagen er det alle århusianerne, 
som kan nyde godt af tilbuddet om at 
få en hjælpende hånd med for eksem-
pel havearbejde, rengøring, malerar-
bejder eller noget helt fjerde. Mens de 
unge om lørdagen koncentrer deres 
indsats til at være rettet mod de to bo-
ligområder Gellerup og Toveshøj.

havearbejde og containervask
Lederne bag ACT-dagen har holdt 
indledende møder med repræsentan-

ter for Gellerup og Toveshøj, og her 
er idéer til opgaver, som kan løses, 
begyndt at spire frem. Og bliver blot 
halvdelen ført ud i livet, så kommer 
der til at ske masser af ting og sager i 
løbet af lørdag den 23. maj.
Haveforeningen Grønærten har budt 
ind på, at den gerne vil have malet 
hegn ved haverne på Gudrunsvej, 
mens der skal gang i en hel hegnspro-
duktion til de små nyttehaver på Ben-
tesvej og Dortesvej. Og der skal også 

graves haveslanger ned.
Meyerne og driftsafdelingen møder 
også ind på ACT-dagen og er med til 
at styre nogle af de mange frivillige 
hænder, som både skal være med til 
at rense bækken i Gellerupparken, va-
ske containergården, overmale graffiti 
og male bord- og bænkesæt.

blomsterdag for alle
En af de vildere id∑er, som er ved at 
blive forberedt, er en ny blomsterdag 
à la Smuk Dagen i Gellerupparken 
sidste forår, hvor beboerne fik en al-
tankasse med blomster.

I dette års udgave vil den aktivitet 
kræve, at beboerne forinden tilmelder 
sig Blomsterkasse-arrangementet, så 
der bliver overblik over, hvor mange 
blomster, der skal købes ind. 
Det vil så blive en opgave for nogle af 
de frivillige hænder at være med til at 
tilplante alle blomsterkasserne, som 
beboerne kan komme og hente i løbet 
af lørdagen. 
Blomsterdagen kommer til at foregå 
på festpladsen i Gellerup. Og der vil 
blive rundsendt tilmeldingssedler til 
alle beboere i løbet af maj måned.

sjov og leg med børnene
Noget af det, som Gellerup og Toves-
høj har rigtig meget af, er børn. Så en 
af idéerne går på, at de frivillige unge 
skal lave en masse aktiviteter med 
børnene i løbet af dagen.
Det kommer til at ske i samarbejde 
med KiG og Unge4Unge, og det bliver 
helt sikkert ikke kedeligt. Der er både 
idéer om, at både fodboldturnering, 
orienteringsløb og andre spil og lege 
skal på programmet i løbet af dagen.

tilmelding – hvis du har brug 
for hjælp
Hver enkel beboer kan også komme 
med sine helt egne opgaver og bede 
de unge om hjælp. For eksempel til at 
få slæbt skrammel ned fra altanerne. 
Eller måske ryddet op på terrassen i 
stueetagen.
Individuel tilmelding kan ske på 
www.actevent.dk.
Her skal man beskrive opgaven og 
fortælle, hvor man bor.
Inden den 22. maj vil beboerne blive 
kontaktet af ACT-koordinatorerne, 
som vil aftale nærmere om tidspunkt. 
De unge vil være i Gellerup og Toves-
høj hele lørdagen fra kl. 11 – 16.
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af Kirsten Hermansen 
foto af Leo Johansen

bIlled-daGboG over en 
badeværelsesrenoverInG I søvanGen
fra start tIl slut

Fra et hul i jorden til et lækkert nyt 
badeværelse

En beboer i et hus i Søvangen har for-
eviget hele arbejdet omkring sin ba-
deværelsesrenovering.

Her er et udvalg af  disse billeder.

Der er nok nogle beboere, der nu kan 
tænke tilbage, og ”mindes” da boli-
gen i en tid var berøvet den daglige 
komfort i form af toilet og bad.

Grønærten Gør bruG af frIvIllIGe hænder 
haveforenInGen I Gellerupparken skal både Male oG byGGe heGn 

på aCt-daGen lørdaG den 23. Maj

af Helle Hansen

Haveforeningens Grønærten byder 
ind på at sætte de frivillige unge hæn-
der fra ACT-Event på arbejde lørdag 
den 23. maj, hvor foreningen ønsker 
at få malet træværket omkring ha-
verne på Gudrunsvej og samtidig få 
bygget nye hegn og låger til de haver, 
som har brug for det på Dortesvej og 
Bentesvej.
Foråret er kommet tidligt i år til stor 
glæde for havefolket, som er godt i 
gang med at dyrke de små nyttehaver 
mellem blokkene. Haveforeningen fik 
på forårets generalforsamling udvidet 
bestyrelsen til fem personer, hvilket er 
godt, for der er nok af udfordringer at 
tage fat på. Ud over hegn og låger, er 
et stort projekt om jordforbedring i de 
små haver undervejs til efteråret, når 
sommerens høst er i hus.
Og så kæmper haveforeningens med-
lemmer igen i år om at blive vindere af 
”Bedst dyrkede have”-konkurrencen, 
som hvert år kåres i haveafsnittene på 
Bentesvej, Dortesvej og Gudrunsvej.

ny formand og nye ansigter
Grønærtens bestyrelse består af for-
mand: Anja Spalding, næstformand: 
Ali Khalil, kasserer: Helle Hansen og 
medlemmer: Imad Saleh og Khaled 
Mansour. Suppleanter: Ømer Sahin 
og Mahmoud Demirtas
Gellerupparkens beboersekretær Vi-
beke Dam Hansen, der sidder i Yg-
gdrasil, Dortesvej 35A, fungerer som 
Grønærtens kontaktperson. Her kan 
interesserede havelejere blive skre-
vet op til en have, som det koster 75 
kroner om året at leje + 25 kroner i 
indmeldelse. Kontakt tlf. 86 25 10 17 
e-post: viha@bbbo.dk

Grønærtens mødekalend er 2009-2010
Medlemmer af Grønærten har mulig-
hed for at møde Grønærtens bestyrel-
se i klublokalet på Dortesvej 13 i kæld-
eren – der er åben for henvendelse fra 
havelejere klokken 18.00-18.30.

Tirsdag den 18. august kl. 18.30 - Be-
styrelsesmøde 
Torsdag den 8. oktober kl. 18.30 - Be-
styrelsesmøde  
Tirsdag den 17. november kl. 18.30 - 
Bestyrelsesmøde 
Onsdag den 13. januar kl. 18.30 - Be-
styrelsesmøde 
Generalforsamling torsdag den 25. fe-
bruar kl. 19.00 i Yggdrasil

 4. dag – Nu er rørføringen til bruser, 
håndvask og toilet etableret, det ser indviklet 
ud – man må håbe at de har monteret det 
rigtigt

 1. dag – Så er det gamle og veltjente bade-
værelse revet ned



Skræppebladet maj 2009 - 21

af Helle Hansen

styrtdyk på MetalprIser skaber usIkkerhed oM MulIGheden 
for at sende ContaIner tIl letland

allan fIskers nødhjælp raMt af fInanskrIsen

Gellerups Østjyde Allan Fisker og 
hans flotte nødhjælpsarbejde, som 
kommer fattige børn og familier i Let-
land til gode, er hårdt ramt af den ver-
densomspændende finanskrise.
Det er især de faldende priser på me-
tal, som skaber stor usikker om, hvor-
vidt Støtteforeningen for Allan Fisker 
denne sommer har råd til at sende en 
container fyldt med kasser med tøj 
med fragtskib til Riga i Letland.
”Tidligere kunne man få op til 20 kro-
ner pr. kilo rustfrit stål, men afregnin-
gen er lige nu faldet til 80 øre kiloet,” 
fortæller Allan Fisker, der plejer at 
kunne skrabe en god indtægt ind til 
støtteforeningen ved at samle metal, 
som han kan sælge videre.

støttebeløb velkomne
Støtteforeningen for Allan Fisker har 
netop overstået sin årlige generalfor-
samling. Her kunne formand Gunhild 
Weisbjerg fortælle, at der i løbet af 

sidste år blev sendt to container fyldt 
med kasser med tøj og andre fornø-
denheder af sted til Estland. En udgift 
på godt 20.000 kroner pr. container.
Ved årsskiftet var støtteforeningens 
egenkapital helt nede at vende på 722 
kroner. Det beløb er dog medio april 
kommet op på godt 8.000 kroner ved 
hjælp af forskellige donationer og an-
dre bidrag. Men der er stadig langt 
til de mindst 20.000 kroner, som skal 
til for igen at få en container sendt til 
Estland.

stor fattigdom
I Allans store kælder på Bentesvej er 
der allerede ved at være pakket godt 
to-tredjedel af det antal bananpapkas-
ser, der kan være i en 40-fodscontai-
ner. Og Allan håber, at det snart lyk-
kes at få flere penge samlet ind til at 
betale for fragten.
”Jeg har modtaget en e-mail fra min 
kontaktperson på børnehjemmet i 

Riga. Og her står, at de takker meget 
for den hjælp, mine kasser med tøj be-
tyder. Folk i Letland er virkelig fattige 
og hårdt ramt af følgerne af finanskri-
sen, og mange har oplevet en lønned-
gang på 30 til 70 procent i de sidste 
mange måneder” siger Allan Fisker, 
der også tager ud og holder foredrag 
for at skaffe penge til hjælpearbejdet.

Medlemskab og støttebeløb
Vil du eller din forening støtte op 
omkring Allan Fiskers flotte nød-
hjælpsarbejde, så kan du melde dig 
ind i støtteforeningen. Det koster 100 
kroner om året – beløbet indbetales til 
konto: 9895 - 0001527282 i Sparbank 
Vest, City Vest afd. Du er selvfølgelig 
velkommen til at indbetale mere. 

Læs mere på www.allanfisker.dk

25. dag – Endelig – Nu kan man bruge 
håndvask og toilet, og  på den 30. dag -  er 
det helt færdig til brug – Den dag var næ-
sten bedre end ”juleaften”.

18. dag – Så er murerne i gang med opsæt-
ning af fliser – det ser svært ud, men det 
begynder at ligne et badeværelse

9. dag – Og det nye gulv bliver også lagt. 
Endelig ikke betræde.
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Af Hanne Miriam Larsen, beboerhuset Yggdrasil.

Maj Måned I det kreatIve værksted

I beboerhuset Yggdrasil (Dortesvej 
35 A) byder Det Kreative Værksted 
velkommen til alle kvinder, der har 
lyst til at arbejde med syning, filtning, 
strikning, hækling eller andre krea-
tive aktiviteter.

I maj kan du få hjælp til dine egne sy-
projekter, eller du kan lære at sy en 
pude til sofaen, en amme-pude eller 
andet, du har lyst til. Du kan få hjælp 
til at gå i gang med at hækle eller 
strikke eller få inspiration til tasker, 
puder eller andre små ting, der kan 
strikkes eller hækles. Hvis det bliver 

godt vejr, tager vi strikke- og hækletø-
jet med ud i solen.

Det er gratis at bruge Det Kreative 
Værksted, og du behøver ikke at have 
erfaring med kreativt arbejde for at 
være med.

I maj måned er værkstedets åbnings-
tider: tirsdag klokken 10-13, onsdag 
klokken 10-14 og torsdag klokken 14-
17. Værkstedet er lukket 21. maj på 
Kristi Himmelfartsdag.
Derudover kan der på visse dage 
være undtagelser fra åbningstiderne, 

nærmere oplysninger kan ses på op-
slag i Yggdrasil.

Hvis du har rester af stof og garn el-
ler andre kreative ting, som du ikke 
selv kan bruge, så modtager vi meget 
gerne ’gaver’ til brug i værkstedet.

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

koM oG lav dIt håndarbejde I hyGGelIGt selvskab

træt af fInanskrIsen?
så koM ud på GellerupsCenen oG få et Godt GrIn!

af Sebastian Adorján Dyhr

Gellerupscenens Teaterskole spiller 
DE TRE MUSKETERER af Thomas 
Malling.

Historien handler om den unge 
d’Artagnan, der drevet af sine 
ambitioner om at blive musketer tager 
til Paris uden andet end sit ukuelige 
mod og sin faders kårde. I Paris møder 
han musketererne Athos, Porthos og 
Aramis, som tager ham under deres 
vinger, og sammen hvirvles de ind i 
et politisk rænkespil af dimensioner. 
De fire må gå grueligt meget 
igennem, før det lykkes d’Artagnan 

at få sin musketerkapp – og endda af 
Dronningens egen hånd.

Så langt er Alexandre Dumas og 
Thomas Malling enige, men hvor 
romanen lægger vægt på spændingen, 
lægger Thomas Malling vægt på 
grinet, så komikken står i højsædet i 
denne forestilling.
I Thomas Mallings version bliver det 
berømte musketer motto: ”En for alle 
– og alle for en”, til ”En for alle – og 
enhver for sig selv”.

Medvirkende: Elever fra Gel le rup-
scenens Teaterskole
Iscenesættelse: Tine Høst 

spilleperiode:
Torsdag d.  30/4 kl. 19.00
Lørdag d.      2/5   kl. 16.00
Tirsdag d.      5/5   kl. 19.00
Onsdag d.     6/5   kl. 19.00
Torsdag d.     7/5   kl. 19.00

Billetpris:   40 kr.

Billetbestilling:  86 25 03 66 (hverdage 
mellem 12 og 16)



Skræppebladet maj 2009 - 23

unGe4unGe ModtoG årets 
krIMInalpræventIve prIs 2009

prIsen på 50.000 kroner skal bruGes tIl en stor happenInG for Gellerups unGe  

tekst og foto af Helle Hansen

Justitsminister Brian Mikkelsen over-
rakte den 30. marts Den Kriminal-
præventive Pris 2009 til Unge4Unge 
ved et arrangement i Politikens 
Hus i København, hvor Det Krimi-
nalpræventive Råd holdt årsmøde.  
”Projektet er et fint eksempel på, at 
unge virker som positive rollemodel-
ler for udsatte unge, og at det nytter at 
inddrage lokalbefolkningen i det kri-
minalpræventive arbejde,” lød Brian 
Mikkelsens begrundelse for prisover-
rækkelsen. Ministeren har selv tidli-
gere hørt om de unges arbejde, da han 
var på besøg i Kontaktstedet i begyn-
delsen af marts.
”På færgen sad vi og skrev på en 
takketale, hvis det nu skulle blive 
os,” fortæller Ivan de Lima, der er 
projektleder for Unge4Unge. Og det 
var ikke skønne spildte kræfter, for 
ved årsmødet kunne justitsmini-
ster Brian Mikkelsen afsløre, at Un-
ge4Unge var modtagere af prisen.  
Den Kriminalpræventive Pris bliver 
hvert år uddelt til et lokalt projekt, 
der laver et godt kriminalpræven-
tivt arbejde. Og Unge4Unge fik deres 
pris, fordi de frivillige mellem 15 og 
24 år viser deres jævnaldrende alter-
nativer til kriminalitet, og fordi de er 
opsøgende i Gellerup og bybusserne, 

så beboerne kan føle sig trygge. Og er 
der problemer med hærværk og bran-
de, så møder de unge op til et koordi-
neret beredskab, lød begrundelsen for 
prisoverrækkelsen.

ros til samarbejdspartnerne
Det er Østjyllands Politi, der har 
ind stillet Unge4Unge til prisen. 
”Og vi er meget glade for prisen, og 
Nadia huskede i takketalen også at 
nævne alle vores gode samarbejds-
partnere. Det er både lokalpolitiet, So-
cialcenter Vest, som har skabt mulig-
hederne for Unge 4 Unge, Klubberne 
i Gellerup, Brabrand Boligforening, 
Midttrafik, Bazar Vest og så selvfølge-
lig Østjyllands Politi, som havde ind-
stillet os til prisen,” fortæller Ivan de 
Lima, der godt er klar over, at det også 
forpligter at modtage sådan en pris.  
”Nu skal vi jo hjem og vise, at vi også 
kan leve op til rosen. Vi har rigtig 
mange ting om ørerne, og vi oplever 
hele tiden, at folk river i os, fordi de 
vil ud at tale med os, eller også invi-
terer de os til at komme ud at holde 
oplæg,” siger Ivan, der tilføjer, at 
Unge4Unge til sommer også skal 
deltage i en stor konference i Prag, 
hvor de skal holde en workshop for 
de europæiske socialchefer, og de 

unge arbejder i den sammenhæng 
for tiden med at lave en introduk-
tionsfilm om Unge4Unges arbejde.  
De 50.000 kroner, som følger med pri-
sen, skal ifølge Ivan de Lima bruges 
til efter sommerferien at lave en stor 
happening eller koncert i Gellerup 
til glæde for alle områdets børn og 
unge. 
 

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

østjyllands politis indstilling

”Østjyllands Politi kan helt tilslut-
te sig indstillingen og kan tilføje, 
at de unge i netværket er en sær-
deles positiv og engageret gruppe 
i samarbejdet med politiet – både 
i forbindelse med uroligheder og 
i dagligdagen. Der er tale om et 
tidligere projekt, som nu er i fin 
drift, og som i høj grad er med til 
at give andre unge et forbillede og 
et signal om, at der er sunde og 
klare alternativer til blot at tilslut-
te sig kriminelle eller utilpassede 
unge på gaden – og netværket har 
dermed tillige en kriminalitets-
forebyggende vinkel, som taler 
sit eget klare sprog gennem deres 
indsats og resultater”.
J. Ilum politidirektør og 
Leif Kristensen vicepolitiinspektør
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tIl leGoland, ree park oG tIvolI frIheden 
lørdaG, den 20 junI 2008 

soMMerudfluGt 

Turene bliver arrangeret som en fami-
lieudflugt. Det vil sige, at billetter kun 
kan købes af voksne, ligesom børn 
og unge under 18 år kun kan deltage 
sammen med forældre. 

priser
Legoland  
enhedspris kr. 100,00 
børn under 3 år gratis

Ree Park 
enhedspris kr. 100,00
børn under 3 år gratis
dog max 2 børn u 3år

Tivoli Friheden 
entre + turbånd kr. 100,00 ,
entre alene kr. 35,00
børn u. 4 år, entre gratis, 
men turbånd kr. 35,00 

transport
Bus til Legoland se nedenfor. 

Bus til Ree Park:
der bliver udsendt besked om tid og 
sted efter salg af billetter. 

Tivoli Friheden:
du sørger selv for transport. Friheden 
åbner kl, 11.30. 

billetsalg:
Billetsalg: for alle Boligforeningens 
afdelinger foregår på Gellerup biblio-
tek 
tirsdag, den 2. juni kl. 10.00 – 15.00 
onsdag, den 3. juni kl. 10.00 – 15.00 
torsdag, den 4. juni kl. 10.00 – 15.00 

afgang: 
afdeling Lego   sted 
1    8.20 Udsigten v/ garagerne 
2 & 3    8.30 Ingasvej 66, Selskabslokale 
4, & 5    8.30 Bazar Vest, Edwin Rahrsvej 
6, 11, 12, & 19   8.20 Dagli` Brugsen, Holmstrup 
7, 15, 21, 23 & 24  8.00 Fælleshuset, Hasselhøj 203 
8    8.10 v/ selskabslokalet 
10    8.00 Fælleshuset, Rødlundvej 8 
14    8.00 Borumtoften 6 16 8.05 Mølleparken 27 
17    8.10 Højriisparken, Truevej 46 
18    8.15 Lyngbygaardsvej 37 B 
22    8.10 Fælleshuset, Sonnesgade 
Der køres hjem fra Lego og Ree Park præcis kl. 17.00 

Tilmelding til Tivoli Friheden 

navn:_______________________________entre + turbånd:_________entre alene:___________ 

adresse:_____________________________ børn u. 4 år, entre + turbånd:____ vedlagt kr._____ 

Tilmelding til Legoland 

navn:_______________________________børn fra 3 år og voksne_________børn under 3 år___ 

adresse:_____________________________________kørestole antal:_______vedlagt kr._______ 

Tilmelding til Ree Park 

navn:_______________________________børn fra 3 – 11 år:_____________børn under 3 år:___ 

adresse:_____________________________fra 11 år & voksne:____________pensionister:______ 

Kørestole antal:_______________vedlagt kr._______

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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Af Inger Bloch

”Grøn er vårens hæk, kåben kastes væk”

Modeluner

Som der så rigtigt står i den gamle 
forårssang, ”kaster vi kåben væk”, 
når foråret kommer. Men spørgsmålet 
bliver så: ”Hvad vil vi nu iføre os?
De fleste af os skæver nok til ”hvad 
der er moderne”, selvom vi er helt på 
det rene med, at tøj skal være behage-
ligt, funktionelt, praktisk og selvføl-
gelig også gerne lidt pænt.
Mændene har det tilsyneladende let-
test – mange af dem mener, at de har 
strakt sig vidt, hvis de ifører sig en lys 
skjorte – eller (helt vildt) en ny T-shirt! 
(I fuglenes verden er det ellers han-
nerne, der ”pynter sig” mest, men det 
er en helt anden historie).
Vi kvinder vil gerne være lidt mere 
med på moden og udsende visse sig-
naler; og de unge mennesker og de 
større børn har ganske bestemte me-
ninger om, hvordan de vil se ud; her 
har modeindustrien i hvert fald større 
indflydelse end forældre, der f.eks. 
protesterer mod, at deres sønner vil 
have bukser, der hænger faretruende 
lavt om hofterne, så der er udsyn til 
underbukserne.
Hvordan drengene egentlig klarer 
sig i den mundering, kan man undre 
sig over: Det må være ret vanskeligt 
at kravle op i et træ eller sparke til en 
bold? – Og pigernes bukser kan ikke 
blive stramme nok, og bare maver 
ser vi også endnu – selv i gråvejr; den 
mode er dog (heldigvis) ved at være 
lidt på retur.

I mine unge dage
Nu er der jo ikke så meget nyt i, at vi 
lader os påvirke af de ny tendenser; 
klædedragtens historie viser os, at vi 
altid har været præget af tøjmoden.
Når jeg ser tilbage på min egen ung-
dom, var vi piger i bluser med bådfor-
mede udskæringer, stramme – stram-
me bælter i taljen og nederdele med 
stor vidde, der blev løftet af under-
skørter, som vi stivede med kartoffel-
mel. På fødderne havde vi spidse sko 
med stilethæle (gerne 13 cm. høje).

Om aftenen, når vi tog bælterne af, 
havde vi tit ondt i maven, men det 
gjorde skam ingenting, når bare vi var 
moderne! På den tid var herrebukser 
syet med opslag forneden; når vi var 
ude at danse med vores højhælede sko 
på, skete det tit, at en stilethæl lige fik 
fat i et bukseopslag – og så lød der en 
kedelig ritsj-ratsj lyd. (Jeg tror faktisk, 
at jeg har en  hel del bukseopslag på 
samvittigheden).
Efter tiden med de stramme bælter 
og stilethælene fulgte en periode med 
SÆKKEKJOLER. Heldigvis varede 
denne mode ikke længe. Jeg anskaf-
fede mig selv en af slagsen, men den 
var så kedelig, at en af mine brødre 
udtalte at ”sådan en kjole kræver en 
broche, for at man kan se, hvad der er 
for og bag”.

Cowboybukser
Ét klædningsstykke har overlevet 
de vild este modepåfund: COW BOY-

BUKS ERNE. – ja bevares, i tidens 
løb har de da været både smalle og 
brede – i tomat-eller gulerodsfacon - 
med og uden svaj osv., men de er her 
endnu, og jeg tror, at de er kommet for 
at blive! Cowboybukserne er for alle 
– både store og små; jeg selv fik mine 
første cowboybukser for 50 år siden – 
og jeg har da benyttet cowboybukser 
lige siden – det er vi vist rigtig mange, 
der har.

til fest
For nylig modtog jeg invitation til en 
familiefest her i maj måned; nu går 
jeg og spekulerer over, hvad jeg mon 
skal tage på?  Skal det være min ny-
delige nederdel og bluse fra sidste år 
– eller skulle man vove at springe ud 
i et eller andet smart og moderigtigt? 
- Jeg kunne jo f.eks. komme trippende 
til festen i leggins og stiletter samt en 
ballonformet, lårkort kjole i skinnen-
de stof (?)
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MarIehønen
Pr. 1/6-08 lejede jeg et stykke jord af 
Århus Kommune på 1260 m2. Nærme-
re bestemt den tidligere haveforening 
Mariehønens jord. De var blever sagt 
op et halvt år tidligere. De var vist 
blevet for gamle, som kommunens 
repræsentant sagde. Jeg har hørt, at 
skud fra brombærrene voksede ud 
over stien. Det gør de ikke mere!
Som enelejer var det min holdning, 
at det skulle være “en åben have”, 
hvor folk kunne komme og spise et 
par jordbær. Snart havde jeg fire søde 
piger som faste gæster. Jeg var ærlig 
talt lidt betænkelig. Små piger. Den 
ene bar slør og gik i muslimsk skole i 
week-enden. Syntes deres forældre, at 
det var ok? Jeg sagde til dem, at deres 
forældre var velkomne til at komme 
på besøg. Der kom ingen.
Pigerne elskede at gnaske jordbær og 
knoklede løs med et smart mælkebøt-
tejern, som jeg havde købt. En af dem 
hjalp mig med at brede 200 m2 plastic 
ud, som skal gøre jorden ukrudtsfri til 
foråret.
 

Men idyllen varede kun kort.I de før-
ste 5 uger var der næsten dagligt hær-
værk og tyverier. Jeg er endda blevet 
paset op på stien udenfor og truet 
med at blive slået ihjel.
Så var det slut med den åbenhed. Nu 
er haven blokeret af brombær, som 
også kaldes “økologisk pigtråd”. Til 
foråret laver jeg en havelåge, som der 
skal en bulldozer til at forcere.

Jeg har fjernet alt løsøre fra haven. Jeg 
har fået stjålet en ny le til 400 kr, 2 gre-
be, et nyt høgenæb og en ny grensav. 
Derudover te, kaffe m.m. En cigaret 
blev skoddet ned i min olivenolie.
Låsen til haveskurfet blev konstant 
brudt op.
 
Flemming Storvang,
Holmstrup.
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1 - Hans Broges Parken

arbejder I afdelInGen

af Inger Bloch

forår I afdelInG 1

Der er ikke så meget at fortælle fra af-
delingen i øjeblikket.
Der har været foretaget flere under-
søgelser vedrørende fugtproblemer 
og skimmelsvamp på Udsigten – og 
en rapport om forholdene og råd om 
udbedring er på vej.
Arbejdet med udskiftning af faldstam-
mer og fjernelse af badekar i blokkene 

er næsten færdigt – der mangler kun 
en enkelt halv opgang; dette arbejde 
er udsat til juni af hensyn til børneha-
ven – de kan så bedre sende børnene 
ud i det fri, mens det værste står på.

at nyde foråret
Bænke og borde ved blokkene er ble-
vet sat i stand og malet, så nu er der 

gode muligheder for at sætte sig og 
nyde synet af de grønne plæner, de 
blomstrende buske og træer –  og lytte 
til fuglenes sang, når man har vandret 
omkring i vores dejlige område. En 
herlig årstid!

4 - Gellerupparken

forældre opfordres tIl at snakke Med deres børn oM ulovlIG knallertkørsel

af Sebastian Adorján Dyhr

knallertkørsel på stIer forbudt I Gellerupparken

Hasarderet knallertkørsel med høj 
fart og ofte uerfarne knægte bag sty-
ret, gør færdsel på stier i Gellerup-
parken farlig. Afdelingsbestyrelsen 
har for nylig sendt brev rundt til alle 
beboerne med en opfordring til at få 
dem til at tale med deres børn om, at 
knallerter skal køre på vejen og ikke 
på stierne i Gellerupparken. 
”Det er nogen gange nærmest livsfar-
ligt for gående at færdes på stierne, 
når en knallert kommer kørende med 
alt for meget fart på,” siger afdelings-
formand Helle Hansen og fortsætte:

”Og mange gange ser man, at der er 
børn under 16 år, der kører rundt på 
knallerterne, uden styrthjelm og ofte 
med en eller to personer bag på knal-
lerten. ” 
Det er selvfølgelig forbudt. Og Lo-
kalpolitiet oplyser, at det gør en stor 
indsats for at stoppe den ulovlige 
knallertkørsel. Foreløbig er det dette 
forår allerede lykkedes at konfiskere 
næsten en halv snes knallerter i områ-
det. Men der er lang vej endnu.
”Afdelingsbestyrelsen har indkaldt til 
et møde for at snakke med politiet og 

kommunen om, hvordan vi kan lave 
fartbegrænsninger på stier og korrekt 
skiltning, så politiet kan håndhæve 
forbuddet,” fortæller Helle Hansen, 
der sammen med resten af afdelings-
bestyrelsen opfordrer alle forældre i 
Gellerup til at snakke med deres børn 
om ikke at køre på knallert, før de er 
gamle nok – og så holde maskinen 
ude på vejen, hvor den hører til.

Husk også at kigge ind på

www.gellerupparken.dk
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4 - Gellerupparken

af Sebastian Adorján Dyhr

beboerne skal slukke sMøGen Inden de træder ud på trappen. hård krItIk af ryGere

ryGnInG forbudt I opGanGene

Da rygeloven trådte i kraft for halv-
andet års siden, blev det samtidig 
ulovligt for beboerne og deres besø-
gende at ryge i opgangen, fordi det er 
en arbejdsplads for boligforeningens 
ansatte. Men det forbud er tilsynela-
dende gået mange beboeres næse for-
bi, så derfor bliver forbuddet nu gjort 
klart ved skiltning med ”Rygning 
forbudt”-skilte ved alle indgangsdøre 
samt i elevatoren.
”Vi oplever dagligt, at der ligger skod-
der smidt rundt på trappeafsatser. 
Det tyder jo på, at nogen har røget på 
trappen. Og der skal vi have stoppet. 
At nogle beboere overhovedet smider 
skodderne på trappen, er også noget 
forbandet svineri. Det er simpelthen 
et tegn på, at nogle desværre er fuld-
stændig ligeglade med, at opgangen 
rent faktisk er vores alle sammens 
fælles entré ind til vores lejligheder. 
Og det er absolut for dårligt, at man 

behandler sit bosted med så lidt re-
spekt,” raser afdelingsformand Helle 
Hansen.

”Jeg fatter simpelt hend ikke, hvad 
der går gennem rygernes hoveder. De 
er bestemt ikke hensynsfulde”.
Med ”Rygning Forbudt”-skiltningen 
håber afdelingsbestyrelsen, at alle be-
boere fremover vil være med til at sige 
fra over for deres rygende naboer og 
bede dem om at flytte deres rygning 
et andet sted hen.
”Og jeg synes bestemt, at man skal 
ringe på døren og gøre naboen op-
mærksom på, at man ikke er tilfreds 
med deres opførsel, hvis det er en 
daglig oplevelse, at der bliver drysset 
med skodder i opgangen,” opfodrer 
Helle Hansen.

af Sebastian Adorján Dyhr

Gellerupparken vIl have beboerne tIl at rydde op på stue-terrasserne Inden 1. junI

oprydnInG på terrasser I stueetaGer 
oG ned Med altanGardInerne

”Nogle steder ligner terrasserne det 
rene slum. Og det er direkte en over-
trædelse af vores ordensregler, at 
nogle beboer har banket brædder, net 
og hegn op på ydersiden af terrasse-
afskærmningen,” siger afdelings-
formand Helle Hansen og tilføjer, at 
mange af de store altangardiner, som 
nogle beboer har sat op yderst på 
stuealtanerne, også er forbudt ifølge 
ordensreglerne.

Afdelingsbestyrelsen vil nu have ryd-
det op. Og sammen med driftsafdelin-
gen iværksættes i maj en kampagne, 
som skal få beboerne til at rydde op 
inden 1. juni.
”Hvis ikke beboerne selv kan klare 
det inden 1. juni. Så må driften gå ind 
og bringe forholdene i orden på bebo-
ernes regning,” fortæller Helle Han-
sen, som dog har en idé om hjælp til 
de beboere, som har brug for det.

”Lørdag den 23. maj kommer der 
hundredvis af frivillige unge for at 
hjælpe med at gøre rent i Gellerup. Så 
gæler det bare om, at de beboere, som 
har problemer med svineri på deres 
terrasser beder de unge om hjælp. 
Man kan læse mere på www.actevent.
dk,” siger afdelingsformanden.
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6 - Holmstrup

tekst og foto af Jens Skriver

reGnskabet blev Ikke Godkendt, oG holdnInGen tIl vIdeoovervåGnInG 
var afventende på beboerMødet I holMstrup

beboerMøde Med vIdtrækkende beslutnInGer

39 beboere var mødt op, og mødet 
blev afviklet på et par timer, men flere 
beslutninger var ret vidtgående. 
Afdelingsbestyrelsens beretning blev 
enstemmigt godkendt. I sin fremlæg-
gelse henviste Edvin Juhl til den ud-
sendte skriftlige beretning og frem-
hævede tre løbende sager. Sagen om-
kring administrationen af B-ordnin-
gen var ikke ny. Tidligere blev B-ord-
ningen håndteret i en lempelig form, 
men næsten med aftensvarsel var det 
blevet ændret i november 2007. Af-
delingsbestyrelsen havde besluttet at 
opkræve mindre til B-ordningen og i 
stedet for indsætte det resterende be-
løb på konto 116 til fælles vedligehol-
delse. Administrationen havde ikke 
fulgt indstillingen, og nu havde af-
delingsbestyrelsen taget kontakt med 
foreningsbestyrelsen om sagen.
Den næste sag tog afsæt i, at der ikke 
mindst i 2007 havde været problemer 
med rodløse unge. Derfor var Lands-
byggefonden blev søgt om aktivitets- 
og lønmidler til forebyggelse og støtte 
af aktiviteter. Der blev givet forhånd-
stilsagn om 1,3 mill. kr. over to år til et 
nålestiksprojekt. Det er blevet ændret 
til et femårsprojekt, hvilket har ført en 
langstrakt ansøgningsproces med sig. 
Thorsbjerg og Odinsgård havde op-
rindeligt været med i projektet, men 

er faldet fra. Derfor søger Holmstrup 
alene. Til sidst omtaltes som sædvan-
ligt sagen om varmemålerne. Som 
bekendt har der været alvorlige pro-
blemer med de varmemålere, der blev 
installeret for 10 år siden af Siemens. 
Siemens var imidlertid billigst med 
et tilbud på nye målere, som blev in-
stalleret sidste år, men de havde store 
problemer med at til slutte målerne. 
Derfor fik beboerne ikke afregning for 
forbrug i et par måneder.

regnskabet forkastes
Edvin fremlagde også regnskabet, 
som han ikke helt kunne gennem-
skue. Der var jongleret med tallene 
på en måde, der måtte skyldes regn-
skabsrod i administrationen. Den 
havde ikke fulgt en opfordring til at 
komme og give en forklaring. På den 
baggrund anbefalede Edvin, at regn-
skabet blev forkastet. Kun en beboer 

kunne godkende regnskabet, der blev 
stemt ned med stort flertal.

videoovervågning
Kim Birk, der var stærkt plaget af 
hærværk mod sin bil, havde stillet 
forslag om, at der straks blev etableret 
videoovervågning af parkeringsarea-
lerne med videre. Dette er ikke umid-
delbart lovligt. Afdelingsbestyrelsen 
havde stillet forslag om, at spørgs-
målet blev debatteret med henblik på 
en eventuel videoovervågning, når 
Folketinget gav lov. Meningerne var 
delte. Flere var i tvivl om virkningen. 
Elly Lindved mente, at pengene kun-
ne anvendes på en anden måde. Bo-
ligforeningens næstformand Keld Al-
brechtsen oplyste, at ingen forskning 
viser, videoovervågning har nogen 
effekt. ”Det er en medieskabt historie, 
at alle i Brabrand Boligforening skulle 
ønske det,” understregede han. Deref-
ter blev afdelingsbestyrelsens forslag 
vedtaget med et stort flertal.

øget tilgængelighed
Til sidst fremlagde Herman Nielsen 
og Hilkka Troensgaard et forslag om 
øget tilgængelighed i Holmstrup. Det 
gik i korthed ud på, at der søges om 
midler til opstilling af elevatorer i en 
eller flere af A-rækkerne. Forslaget og 
indkaldelser til møder bliver uddybet 
i SOFUS.
Under eventuelt blev nævnt, at der 
ikke bliver problemer med Stofakabe-
lanlæget til efteråret, og at der stadig 
vil komme analoge signaler.

valget
Valget til afdelingsbestyrelsen gav følgende resultat:
Lars Eg    73 stemmer, genvalgt
Rudolf Bay  68 ” ”
Annette Haugaard Knight 63 ” ”
Elly Lindved 57 ” ”
Simon Holse 28 ” 1. suppl.
Karen Hammer-Sørensen 21 ” 2. suppl.
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5 - Toveshøj

af Helle Hansen

usIkkerhed oM reGnInGen for et GaMMelt varMereGnskab 
fIk beboerne tIl steMMe nej tIl årsreGnskabet for 2008

toveshøj saGde nej tIl reGnskabet

25 lejemål var repræsenteret, da der 
den 21. april blev holdt beboermøde 
på Toveshøj.
Her bød afdelingsformand Troels Bo 
Knudsen og indledte mødet med at 
holde bestyrelsens beretning for det 
seneste halve år.
Det har været et halvt år, hvor der 
blandt andet har været holdt et eks-
traordinært beboermøde med forslag 
om at melde afdelingen ind i Lejernes 
Landsorganisation, LLO. Forslaget 
blev nedstemt af beboerne. Der har 
været holdt julefest og fastelavnsfest. 
Og der planlægges både en sommer-
fest og en efterårsfest. Stor ros til af-
delingsbestyrelsen festarrangør Jacob 
Christensen for det.
Formanden fremhævede også samar-
bejdet med afdeling 4, især omkring 
samarbejdet med helhedsplanen, 
både den fysiske og den boligsociale. 

Helhedsplanen trækker dog ud, fordi 
man ønsker at være grundige. Håbet 
er, at behandlingen af helhedsplanen 
ikke rammer ind i valgkampen og bli-
ver viklet ind i partipolitikken. 
 
Ingen blokke står til nedrivning
”Nogle politikere vil rive blokke ned, 
men det er der ikke besluttet noget om 
endnu, og det er slet ikke diskuteret i 
afdelingsbestyrelsen. Det har vi skre-
vet rundt til beboerne, samtidig med 
at vi har understreget, at alle beboer 
er sikret en tryghedsgaranti, så de kan 
blive i området, hvis de ønsker det”, 
fastslog Troels Bo Knudsen.
Der har været lavet en beboerundersø-
gelse, der har givet stof til eftertanke. 
Både omkring kriminalitet og usik-
kerhed blandt beboerne. Og der er 
tydeligt behov for nye initiativer både 
fysisk og boligsocialt. Sidstnævnte er 

undervejs med et nye Foreningernes 
Hus, en fritidspatrulje, som skal lave 
aktiviteter for børn og unge.
Det er også søgt midler til at lave for-
søg med et nyt driftssamarbejde, som 
skal være med til at gøre beboerne 
mere tilfredse og sikre en bedre og 
mere effektiv drift i afdelingen.

sundhed og cykelværksted
Et sundhedsprojekt i samarbejde med 
andre udsatte bydele i Århus er også 
på vej. Det handler blandt andet om 
en sundhedscafé, der kan rådgive 
om forebyggelse, og så skal der laves 
forskellige kampagner for at sikre, at 
områdets beboere får et sundere liv.
Toveshøj har også fået sit eget cykel-
værksted i kælderen på Janesvej 43. 
Her er Hasse Vind daglig leder. 
Meyerne har i vinter gennemført 
”Trin for Trin”-kampagnen for renere 
opgange. Det har givet resultater, men 
der er stadig mange opgaver i den 
forbindelse. I sommer er der fokus på 
pænere skraldeøer.
Området mod Bazar Vest er et stort 
problem for Toveshøj, fordi der end-
nu ikke som lovet er blevet opsat et 
hegn. Det betyder, at basarens gæster 
nogle gange parkerer helt oppe på To-
veshøjs græsplæne. Forsøg på at lave 
forhindringer med kampesten har 
ikke løst problemet.
Skraldsuget har i et par år været i styk-
ker i to blokke, men nu er der endelig 
lys for enden af røret. Reparationerne 
går i gang efter sommerferien. 
”Postkasserne skal ned i stueetagen 
inden nytår. Og vi har nedsat et ud-
valg, der kigger på forskellige mulig-
heder”, afsluttede Troels Bo Knudsen 
beretningen

knallert tilbagevendende 
problem
Den efterfølgende debat bød kun på 
få indlæg. Der var stor utilfreds med 
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langsommeligheden med at få ordnet 
skraldsuget. Kritik af Bazar Vests ind-
stilling med hensyn til parkerede biler 
på græsplænen. Forslag om at stille 
flere krav til basaren.
Knallertkørsel med al for høj fart er et 
tilbagevendende problem, som skaber 
stor fare for både børn og voksne. Der 
er behov for flere tilbud til de unge, 
der sker for lidt, og det er med til at 
give mere kriminalitet.

kradse spørgsmål til 
regnskabet
Henning Bay Thomsen fremlagde af-
delingens regnskab. Og han stillede 
sig meget kritisk over for de bogførte 
tal på konto 119 900, som viser at der 
er sket et stort overtræk på 355.000 
kroner i forhold til det budgetterede. 
Han kommenterede også, at der er et 
underskud på trappevask. Og så kri-
tiserede han afdelingens overskud på 
godt 575.000 kroner var blevet hen-

lagt til udgifter vedrørende helheds-
planen.
Derefter startede en større debat om-
kring regnskabet. Der var en del op-
klarende spørgsmål, som både mø-
dets dirigent Keld Albrechtsen og for-
eningens nye regnskabschef Mogens 
Clingman Thygesen forsøgte af svare 
på og forklare. 
Usikkerheden handlede om opgørel-
sen af et gammelt varmeregnskab fra 
2005/2006, hvor der er opkrævet for 

lidt for el, vand og varme. Det kom 
frem, at foreningsbestyrelsen først 
den efterfølgende aften ville få en re-
degørelse omkring spørgsmålet ved-
rørende varmeregnskabet.

afstemning om afstemning
Da beboermødet var klar til at træffe 
en beslutning, udviklede debatten sig 
til en diskussion om procedure for 
afstemning, Henning Bay Thomsen 
ønskede en skriftlig afstemning. Men 
dirigenten var ikke enig heri. Så var 

det nødvendigt at kigge i vedtægter-
ne, men det gjorde ikke forsamlingen 
meget klogere, ud over at det var op 
til afdelingsmødet at beslutte. 
Så blev det holdt en afstemning om, 
hvorvidt afstemningen om regnska-
bet skulle foregå ved en skriftlig af-
stemning. Den afstemning foregik 
ved håndsoprækning, og Henning 
Bay Thomsen var den eneste, der øn-
skede skriftlig afstemning. 
Afstemningen om regnskabet foregik 
derefter ved håndsoprækning. Og det 
blev til en klar afvisning af regnska-
bet. Der var kun to, der stemte for 
regnskabet.

nye ansigter i bestyrelsen
Næste punkt på dagsordnen var valg 
af medlemmer til afdelingsbestyrel-
sen.
På grund af flere fraflytninger var et 
par suppleanter indtrådt i bestyrel-
sen, de var derfor også på valg. Så be-
boermødet skulle i alt vælge fem nye 
medlemmer. Otte beboere stillede op 
til valget.
Valgt blev afdelingsformand Troels Bo 
Knudsen (41), Jacob Christensen (31), 
Anet Sällsäter Christiansen (27), Hen-
ning Bay Thomsen (24) og Abdullahi 
(23), mens Lene Sandberg Jensen (20) 
blev 1. suppleant. Derudover består 
bestyrelsen af Hasse Vind og Ilham 
Mohamed, der ikke var på valg.
Umiddelbart efter afdelingsmødet 
konstituerede den nye bestyrelse sig 
med Troels Bo Knudsen som formand 
og Jacob Christensen som næstfor-
mand. Næstformanden blev også 
valgt til FAS. Og Christian Andersen 
blev valgt som Toveshøjs repræsen-
tant på Skræppebladet.
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Gellerup pensIonIstklub
aktIvIteter I Maj

af Svend Erik Sørensen / Bestyrelsen

Onsdag den 13 maj “ Løvspringstu-
ren”, som i år går til Borbjerg Mølle, 
hvor vi skal spise en lækker middag.
 
Borbjerg Mølle er et rigtigt spænden-
de sted med meget flot natur, og fra 
folk, som har været, ved vi, at man 
også får noget godt at spise.

Der er golfbane, dyrepark, stor sø og 
meget mere, og der er møllemuseum, 

så der skulle være lidt for enhver 
smag.
 
Når og hvis man kan løsrive sig, skal 
vi også drikke vores eftermiddags-
kaffe der.
 
Efter en forhåbentlig god og oplevel-
sesrig dag begynder vi så hjemturen,
 

O.B.S. der er jo morgenkaffe og rund-
stykker med i bussen. Så husk, gør 
som i plejer og bed om godt vejr.
 
Derefter holder vi så sommmerferie 
til onsdag den 16 september, hvor vi 
traditionen tro har “Banko Spil”.
 
Så herfra er kun at ønske alle en rig-
tig god sommer.

Har du brug for Hjælp til lektierne?
Så mød op i lektiecaféen i beboerhuset på Stenaldervej 77, 8220 Brabrand

Lektiecaféen holder åbent hver onsdag kl. 16-18

I lektiecaféen sidder der unge fra
>> Red Barnet Ungdom <<
klar til at hjælpe dig med lektierne

Udover hjælp til lektierne vil der også blive arrangeret sjove aktiviteter i 
lektiecaféen

Alle børn og unge er velkomne! 

Hilsen >> Red Barnet Ungdom <<
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der Indkaldes herved tIl GeneralforsaMlInG 
I brabrand bolIGforenInGs frItIdsforenInG

GeneralforsaMlInG

Torsdag, den 28. maj 2009 kl. 19.00 i 
Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B

dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning 
a. Fritidsforeningens årsberetning til 
godkendelse
b. Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes 
årsberetning til godkendelse 
3. Aflæggelse af regnskab til godken-
delse:
a. Fritidsforeningen
b. Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte 
(FAS)
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forsalg  *

6. Valg af bestyrelse  og suppleanter
7. Valg af 1 parlamentarisk revisor og 
en revisorsuppleant
8. Eventuelt

På valg er:
Inga Andersen 
 (modtager genvalg)
Adam Hansen 
 (modtager ikke genvalg)
Kirsten B. Hansen  
(modtager genvalg)
 Anette Kjærsgård
 (modtager genvalg)
Inge Rasmussen 
 (modtager genvalg)

* Indkomne forslag til generalforsam-
lingen

Ændring af vedtægter for Fritidsfor-
eningens aktivitetsstøtte. (FAS)

Nuværende § 7 stk. 3
Medlemmer uden for Brabrand Bo-
ligforening kan optages på betingel-
ser, som de enkelte aktiviteter selv 
fastsætter, dog må dette antal ikke 

overstige 1/3 af det totale medlems-
tal. 

Ændres til:
Medlemmer uden for Brabrand Bo-
ligforening kan optages på betingel-
ser, som de enkelte aktiviteter selv 
fastsætter, dog må dette antal ikke 
overstige 50 % af det totale medlems-
tal. 

Begrundelse: at der skabes sammen-
hæng med de i Fritidsforeningen 
vedtagne regler for tilskud.
(for at opnå tilskud skal mindst 50% 
af medlemmerne være beboere i Bra-
brand boligforening og være medlem 
af BBF.)

forslagsstiller: på vegne af FAS´s be-
styrelse Kirsten B. Hansen

nyt fra laden
loppeMarked, aktIvIteter oG udlejnInGsprIser

af  Lonnie og Bestyrelsen

d. 13/6 er der atter loppemarked i 
Laden. Det er som sædvanligt mu-
ligt, at købe sig til en stand for sølle 
100,- Henvend dig i Laden, hvis det 
har interesse.

fra d. 1/5-2009 ser bestyrelsen sig 
desværre nødsaget til at hæve lejen 
i laden.
Priserne vil fremover i weekenderne 
være 
Sal:                   
Leje; 2700,-  Depositum; 2000,-
Kaffestue:                 
Leje; 1500,- Depositum; 1000,-

Hele underetagen:   
Leje; 3500,- Depositum; 2000,-
Hverdagspriser: 
Sal:  
Leje; 1700,- Depositum; 2000,-
Kaffestue: 
Leje; 1000,- Depositum; 1000,-
Hele underetagen: 
Leje; 2200,- Depositum; 2000,-

Mandag d. 11/5 og torsdag d. 14/5 
holder vi arbejdsdage i laden. Der 
er masser af store og små opgaver 
der skal løses bl.a. inden for rengø-
ring, vedligeholdelse, gardinvask og 

forplejning af de arbejdende i løbet af 
dagen.
Kom og vær med til at gøre dit lokale 
beboerhus lidt smukkere og ha’ en 
god dag med de andre brugere af 
huset.

Sidst men ikke mindst; Ladens besty-
relse holder møde den første mandag 
i måneden. Kl. 18.45 er det muligt 
som bruger af huset, at komme med 
ris/ros/forslag omkring Laden.
På gensyn i Laden
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af Vibeke Dam Hansen, beboersekretær afd. 4

tak for en flot Indsats

otto saMlede oG sorterede affald 
Med børnehavebørn

Tirsdag den 21. april var Otto og Me-
yerne sammen med børn fra Idrætsbør-
nehaven ved Globus1 ude for at samle 
affald i Gellerup.
Der var indkøbt handsker i børnestør-
relse, og børnene fik instruktion i at 
undgå farligt affald, før de begyndte at 
samle.
Etter affaldet var samlet, blev det sorte-
ret i brændbart, jern, dåser, glas og bat-
terier i forskellige containere på en af-
faldsø.
Otto-sangen blev sunget, og alle børn 
fik udleveret et diplom.

De følgende dage gentog seancen sig 
med børnehaverne Mejsen, Skræppen, 
Spiren, Mælkevejen, Det nye børnehus 
og Naturbørnehaven. 

Uge 17 var valgt til landsdækkende af-
faldsindsamlingsuge af Danmarks Na-
turfredningsforening. Børnehaverne 
havde derfor mulighed for at melde 
antal indsamlede kilo og dåser ind til 
Danmarks Naturfredningsforening, så 
de kunne være med i lodtrækningen om 
nogle fine præmier. 

Alt affaldet blev samlet i en bunke Affaldet blev sorteret i brændbart, jern, dåser, glas og batterier

Otto var omsværmet
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Affald var der skam Med børnehandsker var det ingen sag
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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,
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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 maj 2009
  
Mandag 4 Hakkebøf med bløde løg
Tirsdag  5 Frikadeller med stuvet spidskål 
Onsdag  6 Kylling    
Torsdag  7 Hamburgerryg med grønsager  
 
Mandag 11 Boller i Karry   
Tirsdag  12 Kylling med karrysovs 
Onsdag  13 Ostindisk karry 
Torsdag  14 Kalvelever    
  
Mandag  18 Fisk
Tirsdag  19 Stegt flæsk med persillesovs 
Onsdag  20 Farsbrød med ovnkartofler 
Torsdag  21 Frikadeller    
  
Mandag 25 Hjerter i flødesovs  
Tirsdag  26 Bøf stroganoff 
Onsdag  27 Lasagne
Torsdag  28 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: 15-18
Onsdag: 06-12. Kvindesvømning 15-18
Torsdag 15-21
Fredag 06-12. Familiesvømning 15-18* 
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,-

* Billig eftermiddag: voksne 20,-, børn 10,-
 
Børn under 4 år er gratis.
Alle børn under 15 år, skal være i følge med en voksen over 15 år

I skolernes ferier holder vi åbent 10-15 samt kvindesvømning om 
lørdagen 15-18.
Lukket 23.-26. december samt 31. december-2. januar

Opkald en ½ time før sluttidspunkt
Billetsalg lukker 1 time før sluttidspunkt

AFTENÅBENT

Nu holder vi også åbent 
hver torsdag fra klokken 15-21
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i Marts var
»bogorMen«

Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

nungunu dot lykke fræer riest
Karensvej 27 st. th.
8220 Brabrand

Sara nader
Gudrunsvej 26, 5. th.
8220 Brabrand

karoline poulsen
Pilealle 17
6000 Kolding

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 14. maj 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 maj

Ti. 5. 14.00: Indvielse af Legeplads i Gellerup    side  17

On 13. :  Løvspringstur, Gellerup Pensionistklub  side  32

Lø. 23. :  ACT i Gellerup og Toveshøj    side  19

Ti. 26. 19.00: Generalforsamling Gellerup Fællesråd  side  13

To. 28. 19.00: Generalforsamling Fritidsforeningen   side  33

Arrangementer i Perlen - se side 10

aktiviteter i juni

Lø. 20. :  Fritidsforeningens Sommerudflugter   side  24


