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lederen

af Ulrik Ricco Hansen

VI skal alle tale dansk

En uheldig tendens har bredt sig i det vestlige Århus: Vores små 
nye beboere kan ikke tale og forstå dansk på et rimeligt niveau. 
Ved kommunens sprogtest til optagelse på folkeskoler dumper 
de fleste. Kun omkring 10 % klarer prøven. 
Det er ikke fordi, prøven er blevet sværere. Det er den samme 
prøve, som bruges til at teste børnenes sprogfærdigheder med 
år efter år. Men flere og flere dumper, så kommunen sender 
børnene ud på andre skoler med mange etnisk danske børn i 
børnehaveklassen.

BOLIGFORENINGEN har nok svigtet. Vi har næsten glemt de 
små i vores aktiviteter og i ansøgninger til nye projekter, der 
skal gøre hverdagen bedre for beboerne. 
Og vi har glemt at sætte almindelige gode danskkundskaber 
på dagsordenen. Måske har vi været bange for at virke racisti-
ske, men der er ingen tvivl om, at denne tilbageholdenhed er en 
bjørnetjeneste for de små, nye beboere.

At kræve, at ens naboer kan tale og forstå dansk, er ikke raci-
stisk. Det er et fornuftigt krav, som kun kan ende med fordel for 
os alle. Kan man tale og forstå dansk, kan man også meget let-
tere lære at skrive og læse dansk. I en tid hvor kommunikation 
er uhyre vigtig, skal vi selvfølgelig alle sammen kunne skrive 
dansk til hinanden.

FORÆLDRENE har det største ansvar. Far og mor skal tale dan-
ske gloser og lade børnene se tv/video med dansk tale. Børnene 
må meget gerne sættes i vuggestue og børnehave med danskta-
lende pædagoger og kammerater. 

SPROGTESTEN er ikke det bedste redskab, som den ser ud i 
dag. Men i mangel af bedre bliver den brugt som rettesnor, og 
det er godt for mange af de tosprogede elever at få en hverdag 
blandt masser af dansk langt væk fra Århus Vest. Men er det 
fornuftigt at bruge to timer af skoledagen på at sidde i en stø-
jende skolebus med risiko for spirende bande-dannelse?
Det stikker også i øjnene, at det kun er tosprogede, som sprog-
testes. Hvorfor gælder det ikke alle børn? Elevspredning kan 
for en del elever være lige så relevant i Risskov som i Gellerup. 
Muslimske privatskoler får ualmindelig mange ansøgere i disse 
dage. Men at et barn dumpede sprogtesten, er ikke den bed-
ste grund til at sætte barnet i privatskole med mindre brug af 
dansk end i en folkeskole.

ROLLEMODELLER. Der er masser af børn og voksne med ind-
vandrerbaggrund, som har succes i Danmark. Og noter lige, at 
de alle taler, læser og skriver et glimrende dansk.
Flere af dem har vi brug for. Også på Skræppebladet. Har du 
lyst til at skrive til andre beboere, så henvend dig til redaktio-
nen og/eller stil op som redaktionsmedlem til efterårets bebo-
ermøder.
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af Kirsten Hermansen
foto af Klubben i Holmstrup

lIGGer en frItIds- oG UnGdoMsklUb, Med rIGtIG ManGe spændende aktIVItetstIlbUd

I et rUndt oG rUMMelIGt HUs I HolMstrUp …

Klubben startede i dette hus i 1997 ef-
ter en udflytning fra et gammelt hus 
i nærheden af Tovshøjskolen, og blev 
dermed udskilt fra Gellerup-områ-
det.

Klubben er et åbent klubtilbud under 
Århus kommunes Fritids- og Ung-
domsskoletilbud (FU), en såkaldt 
enkel-integreret klub med H-børn 
status, der efter omstruktureringer og 

omorganiseringer for et par år siden 
fik ændret sin normering.
Med den nye status blev fritids-
hjemsmedarbejdere og klubmedarbej-
dere ansat under samme tag, således 
at man fra at være 4-5 medarbejdere, 
blev normeret til 9 medarbejdere.
Klubben dækker 4 skoledistrikter, 
men børn fra andre områder kan også 
søge medlemskab.

Det var en udfordring for medarbej-
derne at tilpasse sig forskellige kultu-
rer, men var samtidig også med til at 
give klubben et ”løft”, og man er glad 
for at være en stor medarbejderstab 
under et hus.
Samtidig er man er et uddannelses-
sted og har løbende 1-2 pædagogstu-
derende i praktik, hvilket giver huset 
friske pust udefra og bidrager til den 
pædagogiske udvikling i klubben.

på besøg i fritids- og ungdoms-
klubben Holmstrup Mark
”Skræppens” udsendte besøger klub-
ben en søndag eftermiddag.
Det er en typisk søndag, hvor børn og 
unge kommer og går, her virker hyg-
geligt og afslappet, og der bliver tid til 
en snak med en af de medarbejdere, 
der er i huset.
Når man træder indenfor, kommer 
man ind i et meget stort og spæn-
dende rum med højt til loftet. Huset 
er ret usædvanligt med mange krin-
gelkroge, og jeg får at vide, at huset 
oprindeligt har været en Rudolf Stei-
ner-skole og derfor bygget efter Ru-
dolf Steiner-principper, der netop er 
kendetegnet ved, at der ikke er nogle 
rette vinkler.
Fællesrummet og andre rum indby-
der til aktivitet, leg og hygge.
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En medarbejder fortæller mig noget 
om dagligdagen i huset.
Institutionen Fritids- og ungdoms-
klub rummer både:
En Fritidsklub for børn fra 5. klasse-7 
klasse, som er åben fra kl. 12-17 hver 
dag og en enkelt dag til kl. 21 og
En Ungdomsklub for unge fra 8. klas-
se-10. klasse, der har åben fra kl. 17-
22.30 - 3 dage om ugen og søndag fra 
kl.14.
Der er ingen mødepligt, og børnene 
kan komme og gå inden for åbnings-
tiderne.

Børnene har et tilbud om madord-
ning, og en dag om ugen er der fæl-
lesspisning, hvor man som regel er 30 
mennesker samlet.

et stort ”tag-selv-bord” i form 
af aktiviteter
Klubben er naturligvis et sted, hvor 
børnene kan slappe af uden planlagte 
programmer, og også et mødested for 
børnene.
Man fortæller mig om de mange ak-
tiviteter, klubben kan tilbyde – og det 
er rigtig mange.
Her nævnes bare nogle af de mange 
tilbud:

Der arrangeres faste fisketure med H-
børn

Der køres med Cross-cykler nede ved 
Dammen eller på Grimhøjs motor-
bane – og det er for både piger og 
drenge

Der spilles meget fodbold
Der tilbydes faste løbeture
Man har udendørs-projekter i gang, 

såsom vandreture og små lejrture.
Bålpladsen bruges meget.

Musikalsk legeplads
Medarbejder har taget klatrekursus, 

og man har udstyr til undervisning
En årlig skiferie i Norge er en af de ak-

tiviteter, som får større tilslutning 
fra år til år, og den foregår altid i 
Norge.

Derudover er der ture omkring fod-
boldturneringer og sommerlejre på 
Samsø.

Og for nutidens børn er der selvfølge-
lig computerspil.

Klubben er åben hele sommeren, fordi 
der er et behov.

Derudover er der mange aktiviteter 
ud af huset, og de foregår meget efter 
børnenes egne ønsker.

For specielt Ungdomsklubben er der 
et væld af undervisningstilbud efter 
Ungdomsskoleloven.

Klubben skal tilbyde lektiehjælp.

Medarbejderne prøver at være med i 
alle aktiviteter – det kan for dem også 
give nogle gode udfordringer.
Som personale – bare at være der – er 
sommetider også nok.

et hus og en klub i balance
Både huset og klubben virker, som 
om der i det ydre og indre er en god 
balance.
Sammensætningen af børn, (Fritids-
klubben rummer ca. 70 børn og Ung-
domsklubben rummer ca. 40-45 børn), 
der kommer fra mange forskellige bo-
ligområder af både privat og socialt 
byggeri, er med til at give en blandet 
sammensætning af børn, både etnisk 

og ressourcemæssigt, og det skaber 
en god balance.

Det er heller ikke uvæsentligt, at man 
har et rigtigt godt forældresamarbej-
de – via en god kontakt med børnenes 
forældre.

Medarbejderstaben er en balance-
ret sammensætning af kvindelige og 
mandlige medarbejdere, og det ser 
man også som en fordel.

Som personale lægger man vægt på 
at arbejde i relation sammen, sådan at 
man hele tiden kan reflektere, lære og 
ændre noget sammen i en god atmo-
sfære.
Det giver kræfter og overskud til det 
primære – nemlig at kunne give bør-
nene og de unge en mangfoldig og 
spændende tid i klubben.
Generelt hersker der en løs struktur; 
men … der er rammer og der er ting, 
der ikke er tilladt.
Ingen alkohol og ingen rygning.
Børnene skal alt i alt have en følelse af, 
at dette er deres sted, og hvis de over-
skrider nogle grænser, så er medarbej-
derne altid parat til at tydeliggøre og 
begrunde de grænser, der bliver sat.

Skræppebladet takker for besøget, og 
er ikke i tvivl om, at her er motiverede 
medarbejdere og børn, der er glade 
for deres klub.

Vil du vide mere, så har Fritids- og 
Ungdomsklubben Holmstrup Mark 
deres egen hjemmeside: 

www.minklub.dk
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af Helle Hansen

fUldt HUs tIl 1. MaJ I Café perlen
beboerCafeen opleVede stort ryk Ind tIl MorGentalerne på arbeJdernes kaMpdaG

Det var en gammel Gellerup-traditi-
on, som blev gentaget, da Café Perlen 
inviterede til 1. maj-morgenbord i be-
boerhuset Yggdrasil. Og området tog 
positiv imod invitationen, det bød på 
kaffe og rundstykke fra kl. 7.30 til kl. 
11.00 krydret med talerne fra tre po-
litiske repræsentanter og ikke mindst 
flere fællessange. 

EU-parlamentskandidat for Juni Be-
vægelsen, Keld Albrechtsen, der jo 
også er næstformand i Brabrand Bo-
ligforening, lagde ud som morgens 
første taler. Her var der knap halv-
fuldt rundt ved caféens festklædte 
borde, men klokken var også kun lidt 
over 8.00. 
Næste taler var Jan Ravn, kandidat 
for SF til efterårets byrådsvalg. Og så 

kom Århus-borgmester Nicolai Wam-
men. Men inden han tog ordet, var det 
nødvendigt at få flere borde båret ind i 
caféen, fordi alle pladser var taget. Og 
Café Perlens personale måtte af sted 
til bageren efter flere rundstykker.
Talerne og fællessangene kan høres på 
Café Perlens hjemmeside www.cafe-
perlen.dk, hvor der også findes mange 
gode billeder fra arrangementet.

Juni-program

I juni holder Café Perlen al-
mindelig åbent tirsdage fra 
klokken 12-15 kun for kvinder 
- og torsdage fra klokken 
13-16, hvor der er åben for 
alle.
Her kan man købe kaffe, te 
og hjemmebagt kage, læse 
i avisen, snakke med naboen 
og høre om, hvad der fore-
går i Gellerup lige for tiden.
Café Perlen er også med til 
at arrangere Sankt Hans fe-
sten, hvor der igen i år bli-
ver tale om snobrødbagning 
over bål.
Fæl lesspisningen bl iver 
også gentaget i juni måned - 
torsdag den 18. juni kl. 17.30 
- pris 25 kroner - tilmelding 
forud max. 40 deltagere.

Læs mere på 
www.cafe-perlen.dk

Kvinderne, som besøgte Café Perlen 
tirsdag den 19. maj oplevede et 
spænd ende oplæg ved tidligere 
foredragsholder Gunhild Weisberg, 
der lagde op til en spændende dis-
kus sion af, hvordan man tager sty-
ríngen over sit eget liv og sørger for 
ikke at knækken nakke ved at gå 

rundt og kæmpe mod lukkede døre. 
Og sendere øste Gunhild også af sin 
viden med astrologi, hvilket vakte 
så stor interesse, at det blev aftalt, at 
Gundhild skal aflægge Café Perlen 
endnu et besøg til efteråret.

Café Perlen har i maj også været aktiv 
med salg af kaffe og kage i forbindelse 
med invielse af den nye legeplads ved 
KiG - og på ACT-dagen lørdag den 23. 
maj.
Og torsdag den 28. maj var der 
fuldt hus ved Café Perlens første 
fællesspisning i Yggdrasil.

tekst og foto af Helle Hansen

Cafe perlen Med foredraG 
oG fællesspIsnInG

GUnHIld WeIsberG bød på pIGe-koM-saMMen I yGGdrasIl. 
UdsolGt tIl første fællesspIsnInG
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tekst og foto af Hasse Vind

det er GratIs for alle at få HJælp tIl deres Cykel, når der HJælpes tIl

CykelVærkstedet på JanesVeJ 43

Vi søger medarbejdere… Alle folk er 
velkomne i cykelværkstedet, og vi 
søger nu nye kræfter til at holde det 
i gang. Man behøver ikke have for-
stand på cykler eller teknik, bare man 
vil give et par timer om ugen, frivil-
ligt, for børnene. Der er masser af op-
gaver at tage fat på ud over reparation 
af cykler, bl.a. maling, tømmerarbejde, 

rengøring, oprydning, social indsats 
og meget mere.

Henvendelse ang. Frivillig medarbej-
der på cykelværkstedet: 
Hasse Vind
86179995 eller
50473062

Alle former for bidrag/deltagelse vil 
blive set med stor glæde.

Hvis nogle oplever at der bliver kræ-
vet penge ind, er det kun fordi vi 
ikke har reservedelen, og derfor skal 
ud og skaffe denne reservedel. Dette 
bør overhovedet ikke ske, da vi beder 
vores kunder om, at komme med re-
servedelen selv, altså hvis vi ikke har 
den på vores lager, hvis vi har den på 
lager, er det naturligvis gratis.

Vi kan ikke modtage, og lave cykler, 
der kommer med alt for mange fejl 
(problemer), uden at folk selv med-
bringer reservedele til cyklen.
Jeg har oplevet, at en cykel er kommet 
ind med den besked: 
Nye bremser, + bremsekabel
Begge dæk skal lappes
Gear er i uorden
Nyt sæde
Nyt styr
Og i disse tilfælde er vi desværre nødt 
til, at sige, at de må gå ud og købe en 
ny cykel, for vi kan ikke, og skal ikke, 
restaurere en hel cykel.

Værkstedet bygger på princippet: 
Noget for noget, det vil sige, at hvis 
man kommer med en defekt cykel, så 
er det i første omgang en selv (eller 
forældre), der må ned til værkstedet 
og benytte vores værktøj og facilite-
ter til at lave cyklen. Hvis det ikke er 
muligt, har vi en mekaniker stående 
til rådighed, som meget gerne vil 
hjælpe. Men i første omgang er det 
brugerne af værkstedet der skal lave 
tingene selv.
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HJælp tIl børn oG HandICappede I Gaza 
dIrekte fra GellerUp 

nødHJælpskorteGe Med aMbUlanCer oG HJælpeMIdler tIl palæstInensere I Gaza-strIben 

tekst og foto af Helle Hansen

Sidste i april kørte to ambulancer, to 
handicapbiler og en stor lastbil fyldt 
med hjælpemidler til handicappede, 
legetøj for børn og andre gode ting og 
sager afsted fra Bazar Vest med kurs 
mod Gaza-striben i Mellemøsten. 
Med i bilerne var også en masse skole-
tasker og ikke mindst en masse flotte 
tegninger fra børn i Gellerup til børn 
i Gaza. 
En masse mennesker mødte op for at 
ønske god tur på den lange rejse til de 
mange frivillige chauffører, som satte 
sig bag rettet for i første omgang at 
sætte kurs mod Milano i Italien, hvor 
de vil blive forenet med andre euro-
pæiske nødhjælpskorteger, der alle, 
ledet af parlamentsmedlemmer fra 

forskellige europæiske lande og under 
formentlig stor international medie-
opmærksomhed, vil fortsætte samlet 
med kurs via Ægypten til Gaza. 
Næstformanden for Velgørenheds 
Halvmåne og afdelingsbestyrelses-
medlem i Gellerupparken, Rabih 
Azad-Ahmad, holdt en lille tale i for-
bindelse med afrejsen fra Gellerup. Og 
han var meget tilfreds med den store 
støtte initiativet har fået i Århus. 
”Det er dejligt at se så mange århu-
sianere, der vil hjælpe folk i nød. Og 
det er også rørende at se børn komme 
og donere deres legetøj til andre børn, 
selv om de bor mange tusinde km fra 
Århus,” sagde han og sendte også en 
stor tak til blandt andet Lego, der har 

sponsoreret mange kasser med Lego, 
der også skal glæde hos børnene i 
Gaza-striben.
Rabih mener også, at det er meget 
vigtigt, at der bliver sendt signal til 
den arabiske verden om, at Danmark 
har en lang tradition for at hjælpe folk 
i nød. 
”Der er desværre en del mennesker 
i Mellemøsten, der især efter krisen 
med Muhammed-tegningerne og 
Irak-krigen har fået et forvrænget bil-
lede af danskerne. Og det, mener vi, 
bør afhjælpes, hvilket dette initiativ 
kan være med til,” sagde han.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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af Hans Esmann Eriksen
foto af Christian Andersen

brabrand bolIGforenInG GIVer dIG MUlIGHeden

borUMtoften Har det lIlle HUs på landet

Afdelingerne i Lyngby og Borum er 
de mindste afdelinger i Brabrand Bo-
ligforening med 4 og 6 lejligheder. De 
er samtidig de mest søgte afdelinger i 
foreningen. Vi vil her fortælle om én 
af de to små afdelinger og om de sær-
lige muligheder og udfordringer den 
har.

Hvor kragerne vender – med 
muligheder for det enkle liv på 
landet
Afdelingen ligger ved kirken i lands-
byen Borum ca. 14 km uden for Århus. 
Borum har i alt 225 beboere, der er in-
gen dagligvarebutik, og bussen kører 
kun 4 gange om dagen til staden.
Det betyder, at dem, der får tilbudt en 
lejlighed, ofte tænker sig om en ekstra 
gang, inden de flytter ind.
Når man ser afdelingen bliver man 
overbevist om de muligheder, den 
tilbyder. De 6 små huse ligger rundt 
om en fælles gårdsplads med en blod-
bøg i midten. Husene er en enkle og 
solidt byggede, og der er store uden-
omsarealer. Det virker som en god 
ramme om det enkle liv på landet i en 
fællesbebyggelse – et minisamfund i 
landsbyen.

et lille miljø – kan fastholde små 
uenigheder.
En afdeling med kun 6 lejligheder 
har en anden type beboerdemokrati 
end de større afdelinger i Brabrand 
Boligforening. Når bestyrelsen på 3 
medlemmer udgør ½-delen af stem-
merne på afdelingsmødet, siger det 
sig selv, at man ikke kan løse en even-

tuel uenighed ved at udskifte besty-
relsen. Man skal derfor øve sig meget 
i at blive enige i hele afdelingen. 
Hvis hele afdelingen skal være enige, 
kan det være nyttigt, at der er en stor 
ydre ”fjende”. Den rolle har admini-
strationen i Brabrand Boligforening 
haft lov til at spille mange gange. De 
uenigheder, der har været mellem 
afdelingen og administrationen, har 
haft en tendens til at vokse sig større, 
end de burde være. Jeg vil ikke kom-
me ind på her, hvem der har ”skyl-
den” for, at det sker, men pege på to 
mulige årsager:
En stor administration har let ved at 
prioritere andre store problemer, så 
afdelingen kan føle sig overset
En lille bestyrelse med få udskift-
ninger husker lettere tidligere tiders 
uenigheder.

fremtiden – afdelingen for dem 
med grønne fingre
Borumtoften har en række mulighe-
der som de kan udnytte i fremtiden. 
Afdelingen ligger på en meget stor 
grund, hvor der i princippet kan ligge 
6 lejligheder mere. Herudover er der 
en stor mark, der ikke kan bebygges. 

Her kunne afdelingen indrette en stor 
nyttehave, måske med frugttræer, så-
ledes at afdelings beboere kan være 
selvforsynende. Måske vil de sælge til 
beboere i byen og derigennem finan-
siere udviklingen.
Derigennem kunne Brabrand Bolig-
forening få en afdeling, der henvend-
te sig til de fremtidige beboere med 
grønne fingre, der vil være med til at 
vise en ny side af forenings boliger
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skræppebladet bloGGer dIne lokale nyHeder 
Vær Med tIl at skrIVe beboernyHeder på HJeMMesIden 

af Ulrik Ricco Hansen m.fl. på blog.skraeppebladet.dk 

Følg med i nyhederne i boligforening-
ens område. Et godt sted at starte er 
Skræppebladets blog, hvor der i stor 
udstrækning følges med i det, andre 
medier skriver om beboernes nærom-
råder. Her kan du også læse bloggens 
egne nyheder, og samtidig er der god 
plads til meninger og kommentarer 
om livet i Brabrand Boligforening. 
Du kan let være med: opret dig som 
bruger, log ind og skriv løs. Du kan 
også sende en mail til blog@skraeppe-
bladet.dk for yderligere info eller for 
at blive oprettet som skribent med det 
samme. 
 
Vi bringer her et udvalg af blog-ind-
læg i resumeform fra midt i april til 
midt i maj. Som på bloggen er det ny-
este først. Dato er angivet i parentes 
 

Holmstrup vil hejse beboerne 
op og ned 
Holmstrup, der er opført i midten af 
1970’erne i op til fem etager, har in-
gen elevatorer, hvilket kan gøre det 
svært for ældre og handicappede. Nu 
afholder beboerafdelingen møder om 
“øget tilgængelighed” og håber på at 
få tilskud til at etablere elevatorer i en 
del af bygningerne. (13/5) 
 
Haveforening 
imod kolonihavehuse 
Haveforenigen “Holmstrup Haver” er 
imod havehuse. Selvom der det sene-
ste år er bygget adskillige små huse, 
har bestyrelsen forsøgt at stoppe etab-
lering af flere huse, men uden held. 
Nu har haveforeningens årsmøde 
vedtaget et forslag, som kan tvinge 

havehusejere til at jævne huset med 
jorden. (13/5) 
 
Jp-leder: 
sprogtest er et mysterium 
Skoler i det vestlige Århus får kata-
strofalt få nye elever, fordi børnene 
ikke består sprogtesten, som giver ad-
gang til børnehaveklassen. 
”Det ligner et mysterium. Det er svært 
at finde en forklaring på, at børnene 
i det vestlige Århus trods en massiv 
indsats for hvert år bliver dårligere og 
dårligere til dansk,” skriver JP. (12/5) 
 
tvivl om 
effekt af videoovervågning 
Politikerne er ikke i tvivl: Videoover-
vågning i f.eks. Gellerup har stor ef-
fekt. Forskere ved Aarhus Universitet 
afdeling for overvågningsstudier kan 
dog ikke påvise, at det hjælper hver-
ken politi eller borgere. Videokame-
raer kan give falsk tryghed eller lige-
frem utryghed. 
“Århus skal have videoovervågning, 
uanset at der rejses kraftig tvivl ved, 
om overvågningen har den ønskede 
effekt,” siger rådmand Gert Bjerrega-
ard. (12/5) 
 

kattejammer og muskelhunde 
skal ud 
Først var det muskelhundene, der 
skulle ud. Nu er det uterlige katte, 
der står for skud. De skal ud, hjem el-
ler væk. I Holmstrup deles der pulver 
ud, som kan skræmme kattene væk 
fra haven – også selvom det var nabo-
ens kat. Pulveret kan gratis hentes hos 
varmemesteren. (11/5) 
 

nyt gammelt beboerblad 
i Holmstrup 
Holmstrup har (igen) fået et nyt lokalt 
beboerblad. Bag den lidt kryptiske 
overskrift gemmer sig historien om 
et samarbejde med naboafdelingerne 
Thorsbjerg og Odinsgård (og bladet 
Ny Sofus). Blad-samarbejdet ophørte 
efter nogle måneder og har resulteret 
i at beboerbladet igen hedder Sofus. 
(11/5) 
 

ellekærskolen trues af lukning 
pga. sprogtest 
Ellekærskolen på Jernaldervej risike-
rer at skulle lukke på grund af sprog-
test og tvangsspredning. Nye to-spro-
gede elever skal gennem en sprogtest 
for at få lov til at starte i børnehave-
klasse, men i år har kun ni ud af 66 
børn bestået kommunens sprogtest. 
De øvrige 57 elever sendes ud på an-
dre skoler, hvor andelen af danske 
børn er større. (8/5) 
 
billigere husleje med mindre 
energi 
Boligselskabernes Landsforening 
har lanceret en hjemmeside, der skal 
hjælpe afdelingesbestyrelser, ansatte 
og beboere med at spare på energien. 
Den såkaldte el-spare-portal anser det 
for realistisk, at man kan spare sig til 
huslejenedsættelser. (7/5) 
 
engdalskolen giver 
online-lektiehjælp 
Eleverne på Engdalskolen i Brabrand 
kan få lektiehjælp ved computeren 
hjemme på værelset. Forsøgsordnin-
gen er en succes, der til efteråret bli-
ver landsdækkende. På hjemmesiden 
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Lektier-online.dk kan de på mail, chat 
eller via webcam få hjælp til blandt 
andet regnestykker og engelsk gram-
matik. (7/5) 

 
fattige børn bor i brabrand, år-
hus V og Viby 
Tusinder af århusianske børn lever i 
fattigdom, og langt de fleste bor i Bra-
brand, Århus V og Viby. Og antallet 
er mere end fordoblet siden 1996. Det 
er især hos familier med anden etnisk 
baggrund end dansk at fattigdommen 
er størst: Mens kun 2,4 % af de etnisk 
danske børn lever i fattige familier, 
gælder det hvert femte barn af en ind-
vandrer eller efterkommer af en ind-
vandrer. (7/5) 
  
din lejlighed 
skal energimærkes 
Brabrand Boligforening er gået i gang 
med at energimærke alle afdelinger. I 
Sonnesgården er arbejdet gået i gang, 
og inden efteråret er alle afdelinger 
energimærket. Formålet med den lov-
pligtige energimærkning er at måle 
nuværende energiforbrug og give for-
slag til forbedringer som kan spare på 
energien. (5/5) 
 
Husk tydelig adresse på 
konkurrence-kuponer 
I Skræppebladet er der en børne-
krydsord, hvor tre vindere hver får et 
gavekort tilsendt. Hvis du vil deltage 
og vinde, skal du skrive tydeligt navn 
og fuld adresse. Senest har vi fået et 
gavekort retur, fordi postbudet ikke 
kunne finde modtageren. (4/5) 
 
asian sensation og Martin fra 
X factor i City Vest 
X Factor-stjernerne Martin og Asian 
Sensation giver dobbeltkoncert i City 
Vest torsdag den 7. maj., hvor City 
Vest holder “open by night”. Er du 
hurtigst til at løbe 70 meter i sko med 
høje hæle kan du vinde op til 15.000 
kr. (2/5) 

Wammen, ravn og albrechtsen 
taler 1. maj i Gellerup 
Århus Borgmester Nicolai Wammen 
er blandt talerne ved Café Perlens 1. 
maj-arrangement i beboerhuset Ygg-
drasil. Øvrige talere er bl.a. Keld Al-
brechtsen og Jan Ravn. (1/5) 
 
Job: Husleder til beboerhuset Tous-
gårdsladen 
Beboerhuset Tousgårdsladen, der 
ofte blot kaldes Laden søger ny leder 
(”husmand”) til at lede den daglige 
drift af huset og dets aktiviteter fra 
august. (1/5) 
 
lejere smides ud fordi de ikke 
har råd til huslejen 
Antallet af lejere, der bliver sat på ga-
den af fogeden, er steget voldsomt i 
Århus, og direktør for Brabrand Bo-
ligforening, Torben Overgaard mener, 
at indkomsterne ikke følger med pris-
udviklingen: 
“Når huslejen i den almene sektor sti-
ger, og den sociale indtægt ikke stiger, 
så bliver der et større og større gab, og 
derfor vil der være flere, der kommer 
i økonomiske vanskeligheder,” siger 
han. (1/5) 
 
Job: aktivitetsmedarbejder til 
Holmstrup 
Holmstrup søger en aktivitetsmedar-
bejder til en nyoprettet stilling. Med-
arbejderen skal arbejde med forebyg-
gende indsats overfor børn og unge, 
støtte til frivillige og styrke indsats 
overfor områdets skæve eksistenser. 
(30/4) 
 
Indenrigs- og socialminister 
besøgte Gellerup 
Karen Ellemann besøgte Gellerup for 
at se på arbejdet med udsatte unge. 
Gåturen bragte ministeren forbi Klub-
berne i Gellerup, og her nåede hun at 
se den nye legeplads.  
Ministeren blev orienteret om hel-
hedsplanen for Gellerup og rådmand 
Gert Bjerregaard glæder sig over at 
den blev modtaget med stor interesse 
fra ministerens side. (30/4) 
   
7,5 mio. til buskrydning mv. 
i Gellerupparken 
Indenrigs- og Socialministeriet ud-
delte i onsdags 50 mio. kr. til projek-
ter, der skal forny områder med høj 
ledighed og store sociale udfordrin-

ger. Gellerupparkens østlige del var 
blandt de støttede projekter og mod-
tager 7,5 millioner kroner til fysisk 
omdannelse af området, faciliteter 
til fritidsaktiviteter, en kriminalpræ-
ventiv renovering af udearealer (bl.a. 
rydning af buske) samt forbedring af 
Gellerupparkens omdømme. (25/4) 
 
Udsigt til råd og skimmelsvamp 
Beboere i Brabrand Boligforenings 
afdeling 1 Hans Broges Parkens ræk-
kehuse på Udsigten klager over fugt, 
råd og skimmel i vægge og gulve. 
Tv2 Østjylland har besøgt flere af be-
boerne, hvor det tydeligt ses at fugt i 
vægge får puds til at falde af, mursten 
kan pilles ud med de bare hænder og 
isoleringsmaterialet i hulmuren er så 
fugtig, at det kan vrides. (28/4) 

TV2 Østjylland spørger Torben Overgaard 
om fugt og råd på Udsigten. Foto af ud-
sendelsen

Karen Elleman. 
Presse-foto fra Folketinget.dk



12 - Skræppebladet juni 2009

lejere skal lære at spare på 
energien for en mio. 
Energistyrelsen har bevilget ni mio. 
kr. til ni projekter, der skal sikre øgede 
energibesparelser i bygninger. Et af 
de støttede projekter har fokus på le-
jere og almene boliger. (24/4) 
 
stiften: læs på skræppebladet 
om hærværk i picnichytter 
Århus Stiftstidende er faldet over 
Skræppebladets historie om picnic-
hytten, der i weekenden er blevet ud-
sat for hærværk. Artiklen var manda-
gens nyhed på Skræppebladets blog. 
(23/4) 
 

påsatte brande i århus V går 
uden om Gellerup 
Brandvæsnet har haft travlt i den for-
løbne weekend med at rykke ud til 
påsatte brande i Århus Vest. Brabrand 
Boligforening har ikke lagt containere 

eller bygninger til ildspåsættelserne. 
(21/4) 
 Vandaler angriber picnic-hytte 
på Holmstrup Mark 
En nyopført, overdækket picnic-plads 
i naturområdet mellem Jernaldervej 
og Edwin Rahrsvej blev i løbet af går 
udsat for kraftige ødelæggelser. En el-
ler flere ukendte gerningsmænd har 
sparket den åbne hyttes sider i styk-
ker og skrevet graffiti på vægge og 
tag. (20/4) 
 
kulørt hundehistorie også i 
lokalavisen 
Skræppebladets blogindlæg om kulør-
te hundetegn til hunde i afdelingerne 
Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård 
har flere gange fået andre mediers op-
mærksomhed. Senest har Lokalavisen 
Århus Vest fulgt op på historien med 
en artikel på midteropslaget. (18/4) 
 
tV2’s kurt kom forbi Gellerup 
Den 24. april kan du se afdelingsfor-
mand i Gellerupparken Helle Hansen 
og Café Perlen på tv, når TV2 Østjyl-
land sender det populære program 
“Kurt kom forbi”. (18/4) 
 
forsinkede gavekort 
Ikke alle vindere i Skræppebladets 
konkurrencer har fået tilsendt det 

lovede gavekort til Bog & Idé i City 
Vest. Boghandlen, der har skiftet bog-
holderi, beklager forsinkelsen og har 
lovet, at de syv vindere, som venter 
på gavekortet, får det tilsendt snarest 
muligt. (17/4) 
 
nye tider 
for beboerrådgivning erne 
Beboerrådgivningerne i 62 boligområ-
der landet over har med udgangen af 
2008 mistet den hidtidige finansiering. 
Nu er der lagt op til at beboerrådgiv-
ningerne fortsætter under f.eks. lokale 
helhedsplaner, og Landsbyggefonden 
støtter stadig bl.a. beboerrådgivnin-
gerne gennem boligaftalerne for 2007 
– 2010. (17/4) 
 
ny minister for almene boliger 
Karen Ellemann er tirsdag den 7. 
april 2009 blevet udnævnt til ny in-
denrigs- og socialminister. Dermed er 
den 39-årige datter af forhenværende 
udenrigsminister Uffe Elleman-Jen-
sen også ny minister for den almene 
boligsektor. (16/4) 
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aCteVent pleJede oG pyntede
200 UnGe frIVIllIGe GaV en kæMpe Hånd tIl GellerUp oG toVesHøJ 

tekst og foto af Helle Hansen

Med livlig gospelsang fra morgens-
tunden tog 200 frivillige unge kristne 
Kristi Himmelfarts lørdag arbejd-
shandskerne på og gik i gang med 
at løse en masse praktiske opgaver i 
Gellerup og Toveshøj. 

fælleskirkelig event
Initiativet hed ACT og var en stor 
fælleskirkelig event, hvor unge fra 
hele Danmark mødtes i Århus for at 
være med til at tjene borgerne i Gel-
lerup og Århus og på den måde vise 
næstekærlighed på en praktisk måde.
Borgmester Nicolai Wammen mødte 
op fra start og bød de unge velkom-
men til byen og ønskede dem god 
arbejdslyst og takkede for deres ind-
sats.

driften og Meyerne var også i 
gang
Klokken 10 gik alle i gang. I Gellerup-
parken var driftspersonalet mødt tid-
ligt ind og gået i gang med at fælde 
en masse træer og krat omkring ten-
nisbanerne. Der hjalp de unge med 
at rydde op. Meyerne var også mødt 
talstærkt op og tog ansvar for en lang 
række praktisk opgaver, som de unge 
med stor iver gav sig i kast med. Lige 
fra at rense bækken gennem Gel-
lerup for bundfald til at male bænke 
og blomsterkummer og rense op for 
ukrudt og skrald.

børnene fik leget
Haveforeningen Grønærten tog også 
hul på en kæmpe opgave med at 

skifte hegn ud ved haverne ud for de 
lave blokke, mens havehegnene på 
Gudrunsvej fik en tiltrængt omgang 
maling. Og sammen med Unge for 
Unge var der også en masse af de unge 
gæster, der gav sig tid til at lege med 
områdets mange børn, som havde en 
herlig dag på området omkring Gel-
lerupparkens nye store legeplads.

friskere afdelinger
Da de unge sidst på eftermiddagen 
trak sig tilbage for at feste om af-
tenen på Ellekærskolen, efterlod de 
sig et Gellerup, der var blevet en hel 
del friskere og pænere at se på takket 
være de unges helt fantastiske indsats 
dagen igennem.
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MIss afrICa – danske afrIkanere 
I sHoW for VelGørenHed

19-årIGe lInda sanoGo, frIVIllIG I lektIeHJælp M.V. I GellerUp stIller op

af Sebastian Adorján Dyhr
foto af Jacob Crawfurd

Lørdag d. 6. juni i Store Vega i Kø-
benhavn løber den 5. udgave af Miss 
Africa Danmark af stablen.

fra niger til århus
19-årige Linda er vokset op i Niger 
med en dansk mor og malinesisk far. I 
1997 flyttede Linda til Danmark med 
sin mor og søskende. I dag bor hun i 
Århus med datteren Sarah-Isabelle på 
3 år.

Linda har taget en uddannelse HHX 
med henblik på at videreuddanne 
sig inden for eventbranchen. I mel-
lemtiden har hun haft deltidsjob på 
et analyseinstitut og arbejder nu som 
freelance model.
”Jeg vil helst ind på Kaospilot uddan-
nelsen, og det kræver en del erfaring, 
så jeg prøver alt muligt. Jeg har været 
promoter i 2 år, laver lidt marketing 
inden for reggae- og hiphopkoncer-
ter,” fortæller Linda, og fortsætter: 
”og så er jeg runner og bartender for 

Present Århus, SPOT festivalen og lo-
gistik medarbejder for PULS.” Linda 
har desuden gået på musiklinien på 
en daghøjskole for bl.a. at lære om 
lydproduktioner på computer. Som 
danser har hun deltaget i diverse mu-
sikvideoer.

socialt engageret
”Jeg laver også meget frivilligt arbej-
de, bl.a. i to pigeklubber i henholds-
vis Gellerup og Bispehaven for piger 
i alderen 12-17 år. Og så er jeg i Røde 
Kors lektieklub for børn fra 1. til 4. 
klasse, hvor der kommer børn med 
alle mulige forskellige kulturelle bag-
grunde,” fortæller Linda.
Lidt længere ude i fremtiden drøm-
mer Linda om at bosætte sig i Niger. 
Hun håber at projektlederuddannel-
sen kan bruges til at hjælpe afrikanere 
til at hjælpe sig selv. ”Det er vigtigt at 
afrikanere skaber deres egen vækst, 
frem for at vesterlændinge skal gøre 
det for dem.”

Linda har ingen fra den afrikanske 
familie i Danmark, men hun holder 
kontakten ved lige og prøver så vidt 
muligt at mødes ”på midten” i Frank-
rig.

Mangfoldig kultur
Miss Africa i Danmark er en fest for 
afrikanere, danskere og venner af 
Afrika, der mødes for at fejre mang-
foldigheden i afrikansk kultur. 14 helt 
almindelige, men stærke og stolte 
piger fra Københavnsområdet, Ka-
lundborg, Århus, Kolding, Skander-
borg, Ikast og Skagen er udvalgt til 
finalen. De forbereder sig i øjeblikket 
med træning og taleskrivning, og på 
at skulle stå over for et stort publikum 
og repræsentere et helt kontinent.

rollemodeller findes
Miss Africa Danmark er ikke en tradi-
tionel bikini- eller modelkonkurrence. 
Pigerne vil stråle fra scenen; men har 
meget mere at byde på end bare at se 
godt ud. Dommerne skal lægge vægt 
på at finde en god rollemodel, der kan 
fungere som kulturel ambassadør for 
Afrika i Danmark. Den svære afgø-
relse lægges i hænderne på Caroline 
Henderson, Vibeke Hartkorn, Peter 
Tygesen, Toniah Pedersen og Lassina 
Badolo.

Det er meningen, at både vinderen 
og de andre deltagere i konkurrencen 
kan deltage i andre arrangementer og 
begivenheder, hvor Afrika er på pla-
katen. ”Er det ikke oplagt at give or-
det til en repræsentant for afrikanerne 
i Danmark, når der tales udviklings-
bistand, integration og tværkulturel 
forståelse?” spørger arrangørene. 

show og afrikansk fest
På scenen bliver det ingen ringere end 
Master Fatman og sangerinden Yazz-
min, der styrer slagets gang. De vil 
præsentere publikum for finalisterne, 
men også for afrikanske rytmer og 
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af Ulrik Ricco Hansen

10 spørGsMål oM næroMrådets UdVIklInG oG polItIk
følGer dU Med I nyHederne I lokaloMrådet – prøV dIn VIden Her

bloG-qUIz 

En stadig større strøm af informatio-
ner forsøger at nå dig hver eneste dag, 
time og minut. Det meste er ligegyl-
digt, men en del vedrører dig som be-
boer i Brabrand Boligforening og som 
beboer i Århus. Følger du med i nyhe-
derne? Skræppebladets blog hjælper 
dig på vej, og her kan du teste din vi-
den om begivenheder i april/maj:

1: Karen Jespersen var tidligere mi-
nister for almene boliger. Hvem har 
overtaget?
a: Lars Løkke Rasmussen, b: Karen El-
lemann, c: Lene Espersen

2: En afgørende faktor kan betyde fle-
re skolelukninger i Århus V?
a. Forældede skolebøger, b: Mang-
lende bustransport, c: Dårlige dansk-
kundskaber

3: Brabrand Boligforening vil hyre ama-
tør-arkæologer. Til hvilket område? 

a: Isbjerget på havnen, b: Odinsgård 
på Holmstup Mark,  c: Tranbjerg Syd 

4: En lokal institution søgte ny leder?
a: Skjoldhøj Kirke, b: Beboerhuset La-
den, c: Vejledningscenteret 

5: Kendte politikere talte ved 1. maj i 
Cafe Perlen. Hvem gjorde ikke?
a: Nicolai Wammen, b: Keld Albrecht-
sen, c: Villy Søvndal

6:  En hjælpeorganisation send-
te ambulancer m.v. til et nødom-
råde med start fra Bazar Vest? 
a: Dansk Røde Kors  b: Dansk Velgø-
renheds Halvmåne, c: Pakistan Komi-
teen

7: Vægge er fyldt med vand, skimmel 
og råd. Bygninger i forfald vist på tv?
a: Toveshøj, b: Skovgårdsparken, c; 
Hans Broges Parken

8: Indenrigs- og Socialministeriet har 
uddelt millioner til byfornyelse?
a:  Gellerup Øst, b: Sonnesgården, c: 
Borum

9: Et spil kan styrke unges kompeten-
cer og koncentration?
a: Brætspillet skak, b: World of War-
craft  på PC, c: Guitar Heroes på Wii, 

10: Gert Bjerregaard vil gerne have vi-
deoovervågning i Gellerup. Hvem er 
imod?
a: Brian Mikkelsen, b Jens Møller, c: 
Torben Overgaard

Find svarene på Skræppebladets blog 
(blog.skraeppebladet.dk) hvor du 
også kan læse mere og finde gode 
links til institutioner, medier og om-
taler. Du kan også se de rigtige svar et 
andet sted i bladet.

live musik med bl.a. Ayoe Angelica, 
Al Agami, Karen Mukupa og Ashim-
ba.

Velgørenhed
Miss Africa Danmark arrangeres af 
på fjerde år af frivillige og med op-
bakning fra musikere mv., der alle 
arbejder ulønnet. I 2008 resulterede 
showet i et overskud på kr. 75.000,- 
der i samråd med Red Barnet er brugt 
til at bygge en stor legeplads i Gulu-
området i Uganda. De fleste af bør-
nene på den skole, hvor legepladsen 
er bygget, har ikke haft mulighed for 
en normal barndom. For få måneder 
siden var sidste års vinder Catherine 
Gathoni officiel gæst ved åbningen af 
legepladsen. Børnene var forundrede 
over besøget af en afrikansk prinsesse 
– fra Danmark, og Catherine selv var 
glad og overrasket over at se, hvor 
stor betydning en legeplads havde 
fået for børnene i området.

I år har man valgt at støtte et projekt, 
der kan være med til at forbedre trau-
mabehandling i Rwanda. Der er fred 
og fremskridt i Rwanda, men folke-
mordet spiller stadig i dag en synlig 
rolle i den rwandiske hverdag, bl.a. 
ved at mange børn og unge lider af 
post traumatisk stress. Projektet er 
blevet til på initiativ af medicin- og 
psykologistuderende ved universite-
tet i Butare. 

Linda Sanogo
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af Jens Skriver, Astronomiklub Capella

Måner kan HaVe MIndst lIGe så stor betydnInG soM andre HIMMelleGeMer.

”Måner Har den farVe, Måner skal HaVe”

Officielt har solsystemets største pla-
net Jupiter mere end 48 måner, men de 
fire største, som hver især er adskillige 
gang større end de øvrige, er så afgjort 
de mest betydelige og interessante. 
Den mest omfangsrige Ganymedes 
med en diameter på omkr. 5250 km er 
den største kendte måne i solsystemet 
og tillige større end planeten Merkur.
Saturns store måne Titan er kun lidt 
mindre og også større end Merkur. 
De tre andre store Jupitermåner hed-
der Callisto, Europa og Io. Alle fire 
består af klippeblokke og is. For nogle 
år siden var Europa i søgelyset, da 
forskere mente, at der kunne være fly-
dende vand under dens isdække. En 
flyvsk tanke, da der er så tæt stråling 
på Europas overflade, at det udeluk-
ker alt liv. Io tættest på Jupiter har el-
lers især været bemærkelsesværdig. 
Den er strålende rød, hvilket skyldes, 
at dens overflade er dækket af aktive 
vulkaner.

når måne formørker måne
8 maj passerede Europa hen foran 
Ganymedes. Passagen blev i Australi-
en observeret med en stor stjernekik-
kert og filmet med et videokamera. 
Filmen kan ses på Tycho Braheplane-
tariets hjemmeside: www.tycho.dk. 
Når en måne formørker en måne, kal-
des det okkultation, hvilket egentlig 
kun er et andet ord for formørkelse. 
Titan er især i disse år i forskernes 
søgelys. Den er vistnok den eneste 
måne, som har en atmosfære.
 
dobbeltplaneter  
Jordens måne er i samme størrelse-
forhold som jupitermånerne. Med en 
diameter på tæt ved 3500 km er den 
noget større end Europa. Det siges 
ofte, at Jorden er den planet, som i 
forhold til sin størrelse har langt den 
største måne. Det er et definitions-
spørgsmål. For nyligt har det vist 
sig, at dværgplaneten Pluto og dens 
største måne Charon snart sagt er lige 
store, og de nærmest er en dobbelt-
planet, men Pluto må ikke længere 

kalde sig planet. Jorden og Månen er 
måske også egentlig en dobbeletpla-
net. Jordens akse hælder som bekendt 
noget i forhold det plan, den bevæger 
sig rundt om Solen i. Det er årsag til 
årstidernes skiften og dermed også 
liv, som vi kender det. Det er formo-
dentlig Månen, der holder Jorden på 
plads i denne hældning.
Der er gået inflation i betegnelsen 
måne, men de store måner er en vigtig 
del af vort solsystem.

På sporet af Jordens tvilling

Astronomerne er nu nær ved at opdage en exoplanet, der ligner Jorden.

For kort tid siden afslørede astronomer en planet, der kun er 1,9 gange tungere 
end Jorden. Den kredser om stjernen Gliese 581 i stjernebilledet Vægten. Stjer-
nen befinder sig 20,4 lysår borte, og er dermed nærmest i Jordens nabolag. Den 
er mindre og koldere end Solen. Planeten blev opdaget på den simpleste, tradi-
tionelle måde ved at måle de små rokkebevægelser, stjernen foretager som følge 
af planetens tyngdekraft. Planeten har fået navnet Gliese 581e, da der allerede 
er fundet tre planeter i kredsløb om stjernen. Det er utænkeligt, at der kan være 
liv på den, da den befinder sig meget tæt på sin stjerne og kun er 3,15 jorddøgn 
om at kredse omkring den.
De tre andre planeter omkring Gliese 581 hedder b, c og d. Gliese 581d er  ca. 
16 gange tungere end Jorden og dermed nogenlunde på størrelse med Uranus 
og Neptun. Gliese 581c og Gliese 581d er henholdsvis fem og syv gange tun-
gere end Jorden. Forskerne gætter på, at Gliese 581c kan indeholde – om ikke 
flydende vand – så måske is.
Muligheden for at finde Jordens tvilling bliver altså større dag for dag.

CAPELLA  
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
Niels Jørgensen,
Jernaldervfej 257B, 1.,
tlf. 86241620.
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festlIG åbnInG på soMMeren
HUndredVIs af børn oG Voksne IndVIede GellerUps nye leGeplads

af Helle Hansen

Solen skinnede fra en skyfri himmel, 
da der tirsdag den 5. maj blev taget 
hul på sommeren i Gellerup med en 
kæmpe sommergrillfest, der samti-
dig også markerede indvielsen af den 
nye store legeplads foran Klubberner 
i Gellerup.
To af områdets frivillige ledere blev i 
løbet af eftermiddagen hyldet for de-
res flotte arbejde for børn og unge. Fra 
Bokseklubben BBK blev cheftræner 
Jan Theileman hevet op på scenen, 
hvor han blev begavet og rost med 
mange flotte ord af mesterbokseren 
Reda Zam Zam, der selv i mange år 
er blevet dirigeret rundt i bokseringen 
af Jan. 

Næste frivillige leder, som blev hyld-
et, var fodboldformad Afif Abdallah, 
der i en årrække har været formand 
for fodboldklubben ACFC. Også Afif 

fik mange flotte ord med på vejen og 
stor anerkendelse for hans kæmpe en-
gagement i klubben til stor glæde for 
mange af Gellerups unge.
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af Hans Esmann Eriksen
foto af Christian Andersen

frIVIllIGe HJælper Med at skaffe penGe

GenbrUGsland I bazar Vest

En ny type af butik er ved at blive 
indrettet i den nybyggede del af Ba-
zar Vest.
I gennem 11/2 år har projektleder 
Lorens Hedelund sammen med sin 
bestyrelse i Danmission Brabrand ar-
bejdet med at planlægge en ny stor 
genbrugsbutik i det nybyggede Bazar 
Vest. Vi talte med projektlederen og 
hans bestyrelse, mens de havde travlt 
at indrette det nye område, der skal 
indvies d. 12. Juni.

en stor genbrugsbutik – et gen-
brugsland
Genbrugsbutikken på 1740 m2 bliver 
meget stor, når man sammenligner 
den med de små marskandiserbutik-
ker, der prægede min barndom. Der 

er andre forskelle, køberne bliver be-
tjent af frivillige, og overskuddet går 
til velgørende formål. For Danmissi-
ons vedkommende mest projekter i 
Afrika og Østen. Danmission driver 
87 butikker i Danmark, hvoraf de 4 
ligger i Århus.

3 søjler bærer aktiviteten 
Konsulent Bent Møller fortæller om de 
3 bærende søjler i genbrugsarbejd et.
Vi lever i en grøn tid, hvor der er et 
ønske om, at de ting vi ikke længere 
har brug for, kommer til nytte andre 
steder
Vi kan skabe et netværk af frivillige, 
der udfører arbejdet, og som bliver 
glade for det fællesskab og de venska-
ber, det skaber
Det overskud, det skaber gør god nyt-
te i de projekter, vi støtter i den tredje 
verden

4 udfordringer for den store butik
En butik af den størrelse, der nu 
igangsættes, står over for store udfor-
dringer

Hvordan får vi varer 
nok fra private og 
sponsorer, så vi kan 
fylde butikken med 
spændende mulig-

heder: møbler, tøj, el-artikler, køkken-
grej, billeder, havegrej og bøger? Alle 
opfordres til at donere de ting, der 
ikke længere er brug for.

Hvordan skaffer man de 40-50 frivil-
lige, der skal bruges for at drive bu-
tikken? I dag har butikken 25-30. Man 

er i forbindelse med mange lokale for-
eninger for at søge kontakt med frivil-
lige, der vil bruge 4-8 timer om ugen. 
Man er især interesseret i at tiltrække 
ikke etniske danskere, der igennem 
det frivillige arbejde får muligheder 
for at skabe et netværk af venner med 
dansk baggrund.

Hvordan uddannes de frivillige, så 
varerne prissættes fair og ensartet

Genbrugsbutikken har et princip om 
faste priser. Det kan måske give pro-
blemer i et område, hvor mange har 
tradition for, at handel er en del af 
indkøbsoplevelsen.

Indvielse d 12. juni.
Byggepladsen ved Bazar Vest ligger 
stadig i byggerod. Man er spændt på, 
om omgivelserne er klar til den store 
indvielse d. 12. juni. De frivillige er i 
hvert fald klar
Alle i området er velkomne til at del-

tage i indvielsen, så man kan se, om 
der er noget af interesse.
Skræppebladets udsendte vil være på 
pletten og rapportere om det i næste 
nummer

frivillige undervises i prissætning ankomne varer til butikken
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af Jeanette Westh, PR-medarbejder i Gellerup Kirke
foto af Middle East Peace Orchestra. Pressefoto. Copenhagen Artists. 

GratIs InternatIonal fredsskabende MUsIkopleVelse

festlIG fredsMUsIk I GellerUp kIrke

Oplev et unikt sammenspil mellem 
professionelle muslimske, jødiske og 
kristne musikere fra Mellemøsten, 
Skandinavien og USA torsdag den 11. 
juni, hvor Middle East Peace Orche-
stra giver koncert i Gellerup Kirke.

Middle East Peace Orchestra har spil-
let sammen siden 2004 og har turne-
ret hele verden med deres budskab 
om fred pakket ind i et unikt miks af 
mellemøstlige musiktraditioner. Gen-
nem deres musik og personlige forbil-
lede ønsker orkesterets medlemmer 
at kommunikere, at vi alle har med-
ansvar for at skabe fred. De forarger 

nogle, begejstrer mange, men berører 
alle, der hører deres musik.

I en anmeldelse i Politiken beskrev 
Anders Jerichow sin oplevelse af en 
koncert med Middle East Peace Or-
chestra således: 

”Scenen gyngede, salen gyngede, et 
øjeblik troede man fuldt og fast, at 
verden vitterligt kan blive et alde-
les udmærket sted at tilbringe sit liv. 
Hvad hørte vi? Hvad lærte vi? Vi hør-
te og lærte, at man selv kan vælge at 
spille og danse frem for at vente på, 
at ens regeringer slutter fred. At for-

skellige sprog ikke er en hindring for 
at synge en fælles melodi. At jøder og 
muslimer og kristne spiller glimrende 
sammen – hvis de vil. Og at forskel-
lige rytmer og konstrasterende kultu-
rer godt kan harmonere og ligefrem 
lyde mere spændende – sammen.”  

Koncerten starter kl. 19.30, og der er 
fri entré.

Få mere at vide om Middle East Peace 
Orchestra på deres hjemmeside:
http://www.peacemusic.dk

Svar på Blog quiz side 15:
 
1=C, 2=C, 3=C, 4=B, 5=C, 6=B, 7=C, 8=A, 9=A, 10=B
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Mød den nordIske forårsGUdInde I MIdsoMMerbUsken

Gedeblad oG HyldeMor på HolMstrUp Mark

Der findes en lille plantefamilie, som 
hedder gedebladfamilien. Den består 
mest af buske, men også en kendt lian 
hører til her. 

Velduftende lianer
Lianen er ikke den slag, som  Tarzan 
svinger sig i i junglen, men betegnelse 

for en træagtig klatreplante, der også 
har givet familien navn. De fleste har 
set den dyrket op ad husmure og kal-
der den kaprifolie. 
Den vilde form hedder almindelig ge-
deblad og ses få steder i naturen på 
Holmstrup Mark, hvor den i skovbryn 
klatrer op ad det nærmeste træ eller 
busk. Til gengæld ses mange dyrkede 
former ved de nærliggende afdelin-
ger, f.eks. i Holmstrup, hvor den om 
sommeren sender sødlig velduft ud 
over containerområderne.

Hyld på Marken
Den plante i gedebladfamilien, som er 
mest aktuel i juni, er almindelig hyld. 
Især sidst på måneden ses de hvide 
blomster dække mange buske rundt 
omkring i området, som vi følger i en 

række artikler. Afdelingerne Toves-
høj, Bronzealdervænget, Holmstrup, 
Thorsbjerg og Odinsgård ligger kun 
få skridt fra naturområdet, der ligger 
som et grønt bælte mellem Jernalder-
vej og Edwin Rahrsvej.

også mod fluer
Almindelig hyld er kendt af de fleste 

og kan anvendes til mange formål. 
Både blomster og bær er spiselige og 
anvendes til både mad, drikke og na-
turmedicin. Resten af planten er dog 

lettere giftig, og de nye skud lugter 
ikke ligefrem behageligt. 
Førhen lavede man på landet en krans 
af nye hylde-grene og hængte den om 
halsen på arbejdshesten – så blev flu-
erne væk, for de kan heller ikke lide 
lugten.

legetøj
Grenene er dog ikke særlig giftige for 
mennesker, og det er helt ufarligt at 
skære en gren af og lave den om til 
en lille fløjte ved at presse den bløde 
marv sammen og skære et trekantet 
hul nær den ene ende. 
Pusterør kan også laves af hyldegrene 
– og de små umodne, grønne bær er 
god ammunition. Også perler kan la-
ves af små stykker hyldegren, som er 
afbarket, sat på snor og dekoreret.

Gudindens træ
I gamle dage hed det sig, at Hyldemor 
boede i hylden. Hvis man fældede 
hylden ved sit hus uden at plante en 
ny, ville ulykker ramme en.
H.C. Andersen skrev det romantiske 
eventyr Hyldemoer, hvor kvinden 
i hylden både er en naturånd og et 
symbol på menneskets erindring.
Navnet Hyldemor kan spores tilbage 
til elskovsgudinden Freja i den nor-
diske mytologi. Hun er det nordiske 
svar på de gamle grækeres Afrodite 
og er gudinde for frugtbarhed, forår, 
lykke og elskov. 
Hun var meget populær, og det var 
let at finde et sted at tilbede hende. En 
teori er, at Jomfru Maria efterfølgende 
har overtaget behovet for at tilbede 
det, hun stod for.

Hyld og hekse
Freja er søster til frodighedsguden 
Frej, og den 1. maj var festdag for de 
to. Dette er senere blevet overtaget af 
den kristne kirke, som opkaldte da-
gen efter en tysk nonne og helgen ved 
navn Valborg. Mange fejrer stadig 
valborgsaften den 30. april med bål og 
hedenske ritualer for at fejre foråret.

Gedeblad i starten af juni. Sidst på måneden breder sig den lifligste blomsterduft – især 
om aftenen og natten, hvor den er fortryllende.

Hyldemor bor i enhver hyld. Man kan 
nærmest ane det guddommelige.
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Den tyske forfatter Goethe skrev i 
romanen Faust om heksesabbat på 
Bloksbjerg. Herefter har den keltiske 
idé om, at hekse mødes med djæve-
len natten inden 1. maj på det højeste 
bjerg i Harzen, fået stor udbredelse. 
I Danmark sender vi først heksene til 
Bloksbjerg til Sankt Hans, som kirken 
har omdøbt den ellers hedenske mid-
sommerfest og opkaldt efter Johannes 
Døberen.
Og det er ofte lige i dagene omkring 
midsommer, at hyldetræet blomstrer 
smukt med sine flødehvide blomster-
klaser, der dufter sødligt.

God i husholdningen
Du kan plukke nogle blomsterklaser, 
dyppe dem i en tynd pandekagedej 
og derefter stege dem i olie. Dette er 
en dejlig forret eller dessert på Sankt 
Hans-aften.
Blomsterne kan du selvfølgelig også 
tørre og bruge til hyldeblomst-te, eller 
du kan lave et udtræk sammen med 
citron og sukker og lave hyldeblomst-
drik.

I løbet af sommeren kan de grønne, 
umodne bær saltes og bruges som er-
statning for kapers. 
Er der flere bær tilbage når det bliver 
efterår, er de gode al lave en smuk 
sortlilla hyldesaft af. Saften er godt 
mod ondt i halsen og fuld af A- og C-
vitaminer.

kvalkved
Den sidste plante i Gedebladfami-
lien, som du kan finde i naturen på 
Holmstrup Mark, hedder almindelig 
kvalkved. Den er sjælden i området, 
men kan i hvert fald ses på østsiden af 
Grimhøj Sø i den fugtige skov. 
Kvalkved er lidt mere busket og har 
oprette, stive grene, der minder om 
hyld. 
Busken har også hvide blomsterklaser, 
men her er det kun de yderste, som 

rigtig ligner blomster. Deres funktion 
er at lokke insekter til, for det er kun 
blomsterne i midten, som kan bestø-
ves.

druehyld og snebolle
Bærrene på kvalkved om efteråret er 
røde og sidder i en klase ligesom hos 
druehyld, som ikke findes på Holm-
strup Mark. Druehyld er mere giftig 
(og måske mere mystisk). I Århus er 
den set både i Risskov og Marselis-
borg Skov.
Gartnere har forædlet kvalkved, så 
der kun er de yderste, golde blomster 
tilbage. Til gengæld er der mange af 
dem, og de sidder nærmest i en kug-
le. Busken hedder snebolle, og den 
har du måske set i en have, hvor den 
blomstrer allerede fra slutningen af 
maj og en måneds tid frem.

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk

Hyldebær er rige på vitaminer og gode til at komme over forkølelse og influenza med. 
F.eks. som varm hyldebærsaft med honning.

De yderste blomster hos kvalkved er golde 
og kun ”reklame”. De små i midten er 
dem, det i virkeligheden handler om.
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tekst og foto af Linda Adamsen

bIblIoteket, der er MeGet Mere end bare bøGer

CoMMUnIty Center GellerUp - 
en Verden for store oG sMå

Inden dørene denne formiddag blev 
åbnet ind til Gellerup Bibliotek – eller 
Community Center Gellerup – som 
det hedder nu – stod der allerede 6-7 
mennesker og ventede udenfor. Som 
sædvanlig i dette område af byen, en 
blanding af etniske danskere og folk 
af anden oprindelse. 3-4 midaldrende 
mænd i afslappet samtale og en mål-
rettet dame i mbt-sko, som virkede en 

smule utålmodig, indtil dørene blev 
åbnet.
 Da jeg trådte ind i bibliotekets store 
rum, var der tomt omkring den cirkel 
af 6-7 computere, der lige til venstre 
for indgangen ventede på de aktive 
børn, der om eftermiddagen plejer at 
sidde koncentreret ved skærmen eller 
stå utålmodigt og småsnakkende ved 
siden af og vente på, det bliver deres 
tur. 

energisk biblioteksleder
Så brydes stilheden af en energisk og 
glad stemme henne fra skranken, og 
jeg kunne høre, at der blev spurgt, om 
jeg var kommet – en smilende dame i 
en enkel, sort kjole kom hen mod mig, 
rakte hånden frem og præsenterede 
sig som Lone Hedelund. Hun und-
skyldte forsinkelsen, som dog ikke 
var nogen forsinkelse, idet hun havde 
lovet at være der mellem 10 og 10.15 

lone HedelUnd
portræt af lederen på GellerUp bIblIotek

tekst og foto af Linda Adamsen

Lone Hedelund er 56 år og bor i Midt-
byen i en ejendom, hvor også hendes 
søn bor. Lone har de seneste ca. 10 år 
haft sit daglige virke som afdelings-
bibliotekar i Gellerup og Hasle.
 
Hun har i mange år arbejdet som bib-
liotekar i Århus. For 24 år siden blev 
hun ansat ved Kommunehospitalet 
og Amtssygehusets bibliotek, hvor 

hun havde ansvaret for biblioteksbe-
tjeningen af børn.

samarbejde på tværs
Midt i 1980’erne arbejdede hun sam-
men med andre fagpersoner, især med 
talepædagog Karen Schjoldager, om 
at udvikle billedmapper for patienter 
med afasi, det vil sige mennesker, der 
på grund af en blodprop eller hjerne-
blødning har mistet evnen til at finde 
ord for helt almindelige ting, som for 
eksempel en kop. 

Sammen med reportagefotografer 
samt med afatikere og deres pårø-
rende udviklede Karen og Lone bil-
ledmapper med forskelligt indhold, 
f.eks. følelser, hverdag – men set i en 
sort/hvid fotografisk sammenhæng, 
så patienterne havde mulighed for at 
se tingene ud fra deres egen historie. 
”Faktisk fik vi bevilliget økonomi-
ske midler fra den daværende Syge-
kassernes Helsefond til udvikling af 

projektet og senere til at udvikle den 
teori, vi allerede havde brugt i bille-
derne,” fortæller Lone Hedelund. Bil-
ledmapperne er stadig i brug på man-
ge plejehjem, både i Danmark, Norge 
og Sverige.

Helbredende musik
Hun arbejdede også en del sammen 
med en række faggrupper omkring 
helbredende musik. ”Men med luk-
ningen af patientbibliotekerne blev 
der omkring 1990 sat en stopper for 
den samlede udvikling af dette samar-
bejde mellem biblioteker og sygehus-
væsnet,” fortæller Lone Hedelund, 
”men vi må jo konstatere, at man er 
ved at tage det op igen,” fortsætter 
hun med et skævt smil.

I 1991 blev hun ansat som bibliotekar 
på Hasle bibliotek, og for ca. 10 år si-
den blev hun leder for både Hasle og 
Gellerup bibliotek.
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– og klokken var endnu kun få minut-
ter over ti.
Mens vi gik gennem biblioteket mel-
lem de høje bogreoler, forbi en rød 
sofagruppe, og ned til personalerum-
met, fortalte hun levende om det 1. 
maj-møde, hun lige kom fra i Gel-
lerupparkens beboerhus Yggdrasil, 
hvor bla. Keld Albrechtsen og borg-
mester Nicolai Wammen havde holdt 
tale tidligt fra morgenstunden. Især 
Nicolai Wammens tale om, hvor vig-
tigt det er med et samarbejde på tværs 
af partierne, havde tiltalt hende. Der 
var ingen tvivl om, hvor Lone Hede-
lunds politiske hjerte hører til.

Men også på en anden måde var besø-
get i Yggdrasil et udtryk for Lone He-
delunds holdning, nemlig at hun som 

repræsentant for biblioteket ønsker at 
være ude, hvor borgeren er. ”Vi delta-
ger i mange arrangementer,” fortæller 
Lone Hedelund ”for at komme så me-
get som muligt ud til borgerne”.

læseglæde i udstillingsvinduet
”For det er kun, hvis vi hele tiden er i 
samspil med borgerne, at vi får bruge-
re på biblioteket, og dermed lånere,” 
fortsætter hun. Hun mener, at dette 
samspil er meget centralt, så bibliote-
kerne hele tiden kan afspejle borger-
nes behov.
Hun fortæller, at Gellerup Bibliotek 
har lige så mange brugere som for 
eksempel Risskov Bibliotek, men dog 
knap så mange lånere. Men det er jo 
blot et udtryk for, at folk bruger bib-
lioteket på flere forskellige måder. Og 
det er også det, man i Gellerup forsø-
ger at fremme.

”Det er for eksempel ikke tilfældigt, 
at vi har vores avislæsningsafdeling 
ud mod gangstien, så alle, der går for-
bi kan få indtryk at et sted, hvor alle 
kan sætte sig ind og læse, hvis de har 
lyst,” fortæller Lone Hedelund.

børn i centrum
Også en del af børneafdelingen ven-
der ud mod gangstien for at give ind-
tryk af et levende sted.

Og netop børnene er i centrum på 
flere forskellige måder i Community 
Center Gellerup. Lektiehjælpen Tu-
sindfryd er bare ét eksempel. Tusind-
fryd drives af en gruppe frivillige 
bestående af 60-70 unge studerende 
og enkelte pensionister, der bruger 
bibliotekets fysiske rammer til at gøre 

skolehverdagen lidt nemmere for de 
ca. 30-40 børn og unge, der fire dage 
om ugen gør brug af den støtte, de her 
kan få.

biblioteket tager ud
For de mindre børn har Community 
Center Gellerup og Hasle biblioteket 
siden marts 2009 været med i projek-
tet Bogstart. Projektet går ud på, at 
bibliotekarer fra de to biblioteker be-
søger familier med børn på 6, 12 og 
18 måneder og giver dem en gratis 
bogpakke med bøger og musik-cd’er. 
Samtidig fortæller bibliotekarerne 
forældrene om, hvor vigtigt det er at 
læse højt for børnene og snakke med 
dem, så de stimuleres sprogligt. Bør-
nene får igen bogpakker, når de bliver 
tre år, men denne gang i deres dagin-
stituion.

Idéen til projektet Bogstart kommer 
fra England, og målet er at give børn 
og deres forældre gode oplevelser 
med børnelitteratur og opmuntre fa-
milier med små børn til at komme på 
biblioteket, så det bliver en naturlig 
del af børnenes liv.

Og børnene er faktisk i centrum alle-
rede på et endnu tidligere tidspunkt. 
Community Center Gellerup har et 
Sundhedshus, hvor der flere gange 
om ugen holdes Åbent Hus for kvin-
derne i området. Ud over Åbent Hus 
har sundhedsplejerskerne også etab-
leret flere mødregrupper, samt er an-
svarlig for, at der i samarbejde med 
FO er danskundervisning flere gange 
om ugen. I Sundhedshuset arbejder 
tillige jordemødre samt en tandplejer.

det sociale hjørne
En anden del af bibliotekslokalet, som 
springer i øjnene, når man kommer 
ind, er et stort hjørne, der af afgrænset 
af en række farverige flag fra mange 
nationer. På skiltet står ’Folkeinfor-
mation’.
Folkeinformation er en rådgivnings-
funktion under Socialforvaltningen, 
der fungerer som bindeled mellem 
borgerne og myndighederne. Her 
kan folk i området få hjælp til at for-
stå for eksempel breve eller afgørelser 
fra kommunen. Man kan få hjælp til 
at skrive en visumansøgning osv. Og 
en gang om ugen er der mulighed for 
juridisk rådgivning. De ansatte har 
forskellig faglig baggrund, bl.a. tolk, 
økonom eller landmand, og de kom-
mer fra lande som Somalia, Congo og 
Tunesien. Der er dog også en række 
etniske danskere ansat.

fortsættes næste side



24 - Skræppebladet juni 2009

et aktivt hus
Jobhjørnet er en anden aktivitet, hvor 
alle i området kan få hjælp til jobsøg-
ning og få vejledning om uddannel-
sesmuligheder.

Community Center Gellerup er med 
andre ord et hus, hvor der foregår 
rigtig mange ting. Organisatorisk 
kommer de ansatte fra forskellige 
magistrater og fra Regionen, der er 
folk med forskellige uddannelser, 
forskellige nationaliteter og forskel-
lig køn – hvilket giver mulighed for 
et farverigt samspil og mulighed for 
at henvise til hinanden. ”Hvis f.eks. 
en kvinde i Sundhedshuset klager 
over, at hun har svært ved at finde et 
arbejde, fordi hun har ondt i leddene, 
kan hun henvises til en samtale med 
en af jobkonsulenterne i Jobhjørnet og 
få råd og vejledning til at styrke mu-
skulaturen, og de kan igen henvise til 
Folkeinformation for rådgivning om 
sygedagpenge osv.” fortæller Lone 
Hedelund.

levende bøger
Det er et folkebibliotek i ordets bedste 
forstand, netop fordi der er så mange 

forskellige indfaldsvinkler, forskellige 
ressourcer og forskellig faglighed – alt 
sammen til gavn for helheden. ”No-
gen kan have den mening, at det ikke 
er et bibliotek, når der er så mange an-
dre aktiviteter end udlån”, siger Lone 
Hedelund, ”men folk, der er ansat i de 
forskellige områder er jo i virkelighe-
den ’levende bøger’, der kan give folk 
de informationer, de har brug for.”

Men det kræver også en stærk koordi-
nering. En gang om måneden mødes 
repræsentanter fra de forskellige en-
heder for at snakke sammen om, hvad 
de kan lave i fællesskab. De er sam-
men om for eksempel personaleud-
vikling og forskellige arrangementer. 
Og i fremtiden skal de også arbejde 
sammen om at være brevafstemnings-
sted for området.

lyst til hinanden
”Men det allervigtigste er,” siger 
Lone Hedelund, ”at vi virkelig vil 
hinanden. Det er ikke et tvangsæg-
teskab, vi har fået trukket ned over 
hovedet, men ægte kærlighed, hvor 
vi hele tiden får mere og mere lyst til 
hinanden.” ”Der er utrolig meget saft 

og kraft i alle de idéer, der blomstrer 
mellem os.” fortæller hun, og på mit 
spørgsmål om de mere langsigtede 
planer under Helhedsplanen fortæller 
hun, at de allerede er i fuld gang også 
med et samarbejde med det kommen-
de Sundhedscenter med henblik på 
måske i fremtiden at kunne arbejde 
inden for fælles fysiske rammer.

”I det hele taget forventer jeg, at Hel-
hedsplanen vil give os mange nye 
muligheder,” smiler Lone Hedelund, 
mens hun kaster et hurtigt blik på 
uret på væggen – ”Ups, jeg håber, du 
har fået det, du skal bruge, for jeg er 
nødt til at fange en bus på fem minut-
ter, så jeg kan komme til 1. maj de-
monstration.”

På vejen ud fra biblioteket når hun at 
snakke og lave aftaler med to-tre styk-
ker og sige pænt farvel til mig, inden 
hun suser afsted med lige så stor fart, 
som hun var kommet, for at nå sin bus 
– ud for at møde borgerne i det sam-
fund, hun er så varmt engageret i.

koM oG Vær kreatIV Med andre kVInder I yGGdrasIl

af Hanne Miriam Larsen, beboerhuset Yggdrasil

Det Kreative Værksted i beboerhuset 
Yggdrasil (Dortesvej 35 A) er åbent 
for alle kvinder som har lyst til at sy, 
brodere, strikke, hækle, lave stoftryk 
eller andre kreative aktiviteter.

Det er gratis at bruge værkstedet, og 
du behøver ikke have erfaring for at 
være med. Kom forbi med dine egne 
sy-projekter, eller besøg værkstedet 
og få gode idéer til ting du kan sy, 
strikke eller hækle til dit hjem, din fa-
milie eller dig selv.

I juni er værkstedets åbningstider: 
tirsdag klokken 10-13, onsdag klok-
ken 10-14 og torsdag klokken 14-17. 
På visse dage kan der være undta-

gelser fra åbningstiderne, nærmere 
oplysninger kan ses på opslag i Yg-
gdrasil.

Værkstedet holder lukket i juli 
måned på grund af sommerferie.

Hvis der er læsere, som har rester af 
stof og garn eller andre kreative ting, 
som ikke bliver brugt, så modtager vi 
meget gerne ’gaver’ til brug i værk-
stedet.

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

soMMer-aktIVIteter I det kreatIVe Værksted
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Jens Høgh, Abelone Asingh, Maryam Fereidanian

nyt fra beboerrådGIVnInGen

450-timers-reglen, kontanthjælp
”Det skal være uinteressant at komme 
til Danmark af økonomiske årsager” 
begrunder Bent Bøgsted fra Dansk 
Folkeparti et lovforslag med. Forsla-
get betyder at en gift kontanthjælps-
modtager skal arbejde 450 timer inden 
for 2 år for at få kontanthjælp. Lovfor-
slaget blev fremsat af beskæftigelses-
minister, Claus Hjorth Frederiksen. 
6,2 mill. kr. regnede ministeriet med 
at ændringen ville betyde i besparelse 
om året. De, der mister deres kontant-
hjælp, og dermed står uden forsør-
gelse, betaler.
Lovforslaget blev vedtaget i  Arbejds-
markedsud-valget den 14.05.2009
Lovændringen træder i kraft 1. juli 
2009 men overgangsregler betyder, at 
ændringerne først får fuld virkning 
fra 1. juli 2011.

Her følger en gennemgang af regler-
ne.

det nye
Pr. 1. juli 2011 skal gifte kontanthjælps-
modtagere hver dokumentere at have 
arbejdet 450 timer de seneste 2 år, for at 
begge kan bevare kontanthjælpen. Indtil 
1. juli 2009 er det 300 timer i 2 år.
Efter 1. juli 2009 er – modsat tidligere 
– også par hvor den ene er fuldt selvfor-
sørgende via lønarbejde, dagpenge eller 
revalideringsydelse omfattet. Fra 1. juli 
2011 mister ægtefællen, i et sådant par 
sin kontanthjælp, hvis denne ikke doku-
menterer 450 timers beskæftigelse på or-
dinære og ustøttede vilkår. 

fakta
Nye betingelser for at modtage 
kontanthjælp fra 1. juli 2009 for 
ægtepar

Loven gælder fra 1. juli 2009.

For hvem?
Gælder for ægtepar, altså gifte, hvor 
enten den ene eller begge ægtefæller 
(ÆF) modtager kontanthjælp (Aktiv-
loven), beregnet ud fra 2 x voksensats 

og stående til rådighed for arbejds-
markedet. Det sidste er også tilfældet 
under aktivering.

Arbejdskrav?
Begge skal dokumentere at have haft 
mindst 450 timers ustøttet, ordinært 
arbejde inden for de seneste 2 år, mod 
hidtil 300 timer.

Konsekvenser?
Hvis en eller begge ÆF ikke doku-
menterer 450 timers arbejde mister 
den ene af ægtefællerne sin kontant-
hjælp. Det er den, der opfylder kravet 
om arbejde, der bevarer kontanthjæl-
pen. Er det begge, der ikke opfylder 
kravet, er det den, der ”er tættest på 
arbejdsmarkedet”, der får beregnet og 
udbetalt kontanthjælp.

Undtagelser for den ene ÆF: 
Hvis den, der ikke opfylder kravet om 
450 timers arbejde, har en ”arbejds-
evne, der er så begrænset, at vedkom-
mende ikke kan opnå beskæftigelse 
på det ordinære arbejdsmarked”, skal 
denne (og kun denne) ikke opfylde 
kravet om 450 timers arbejde. Det er 
f.eks. ÆF i matchgruppe 5, i forrevali-
dering, eller hvor kommunen har på-
begyndt vurdering af arbejdsevnen.

Ægtepar, hvor begge er 
undtaget for arbejdskravet:
Hvis den ene eller begge ægtefæller 
modtager kontanthjælp på 
ungesats
starthjælp 
introduktionsydelse 
skal ingen af dem dokumentere 450 
timers arbejde.
Hvor den ene ægtefælle modtager en 
offentlig ydelse, der ikke er betinget 
af, at vedkommende udnytter sine ar-
bejdsmuligheder er dennes, ÆF frita-
get for at dokumentere de 450 timer. 
Det drejer sig om ydelserne:
SU
Førtids- og folkepension
§27a-ydelse til brøkpensionister
Særlig ydelse under fængsling

ÆF, skal dokumentere 
450 timers arbejde:
hvis den, han/hun er gift med, får
løn fra arbejde 
arbejdsløshedsunderstøttelse
sygedagpenge
revalideringsydelse
ledighedsydelse 
fleksjob
kontanthjælp med voksensats
kontanthjælp, matchgruppe 5
Dette er nyt i forhold til 300-timers-
reglen, hvor disse var undtaget

Forlængelse af 2-års-perioden:
Optjeningsperioden på 2 år forlæn-
ges med den tid, som  kontanthjælps-
modtageren kan dokumentere at have 
været syg, på barsel, fået tabt arbejds-
fortjeneste via Serviceloven, aftjent 
værnepligt, tilhørt match 5, været i  
uddannelse m.v.

Genoptjening af ret til 
kontanthjælp:
Har den ene ægtefælle mistet retten 
til kontanthjælp får denne ret til kon-
tanthjælp igen, når der dokumente-
res 450 timers arbejde inden for de 
seneste 2 år. Arbejdet skal ligge efter 
det tidspunkt, hvor hjælpen ophørte. 
Perioden forlænges af samme grunde 
som optjeningsperioden forlænges 
med. Se ovenfor.

Overgangsordninger:
Reglerne om 450 timer på 2 år gælder 
fra 1. juli 2009, således at de ægtepar, 
der først fra denne dato bliver omfat-
tet af reglerne, tidligst mister deres 
kontanthjælp pr. 1. juli 2011. 
Ægtepar, der allerede nu er omfattet 
af 300-timers-reglen og opfylder den, 
skal løbende opfylde kravet om 300 ti-
mer. Fra 1. juli 2011 skal de yderligere 
dokumentere 450 timers arbejde.
Kravet til genoptjening af retten til 
kontanthjælp hæves således først fra 
300 timer til 450 timer med virkning 
fra den 1. juli 2011.

nye reGler for ledIGe
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af Ulrik Ricco Hansen

sJUsk eller UVIdenHed breder sIG I MedIerne

neJ tak tIl ”GellerUp oG toVesHøJ”

Når medierne ikke har styr på geo-
grafien smitter det af på befolknin-
gen, som heller ikke helt kan hitte 
rede i begreberne. I det vestlige Århus 
ligger Brabrand Boligforenings stør-
ste afdeling, som bærer navnet Gel-
lerupparken. Naboafdelingen hedder 
Toveshøj. Begge afdelinger ligger i et 
område, der siden gammel landsbytid 
har heddet Gellerup. I Gellerup findes 
også f.eks. Gellerup Badet, Tovshøj-
skolen, Hejredalskollegiet, Bazar Vest 
og City Vest.

Det kan godt være at ordet ”Gelle-
rupparken” er lidt langt at sige, men 
i trykte medier er det sjusk at skrive 
Gellerup, hvis man mener Gellerup-
parken. I visse tilfælde kan der opstå 
tvivl om, hvad der menes.

en del af helheden
Betegnelsen ”Gellerup og Toveshøj” 
er noget værre sludder. Det svarer til 
at sige Danmark og Jylland. Toves-
høj er jo en del af Gellerup, så enten 
skal man skrive ”Gellerupparken og 
Toveshøj” eller blot ”Gellerup”, hvis 
det af konteksten fremgår, at det er 
Brabrand Boligforenings afdelinger i 
Gellerup, det handler om. 
Man kan selvfølgelig også skrive 
”Gellerup” for i bredere forstand at 
betegne området, og f.eks. tale om 
”fritidstilbud i Gellerup”, hvilket ikke 
handler udelukkende om aktiviteter i 
Gellerupparken og Toveshøj.

Helhedsplan ”Gellerup”
Brabrand Boligforening og Århus 
Kommune har lavet en storstilet plan 
for afdelingerne Gellerupparken og 
Toveshøj og området lige der om-
kring. Det er den såkaldte helheds-
plan for Gellerupparken/Toveshøj-
området. Dette er en frygteligt lang 
betegnelse og i et forsøg på at korte 
ned, kaldes planen ofte for Helheds-
planen for Gellerup, hvilket er godt 
og dækkende, og det vil i konteksten 

fremgå nærmere, hvor præcis planen 
gælder. 
Helhedsplanen har efter en logokon-
kurrence fået et logo, der dog sjældent 
anvendes. Forståeligt nok, fordi det er 
uklart, hvad det står for. Der er kun 
teksten ”Gellerup” og noget abstrakt 
grafik, så her mangler konteksten, der 
kan lede iagttageren hen på, at det 
handler om helhedsplanen for et nær-
mere specificeret område i Gellerup. 

Gellerup-planen
Københavnske journalister har med 
en hurtig udlægning kaldt helheds-
planen for ”Gellerup-planen”. Dette 
kunne måske være en god idé, men 
af historiske årsager holder udtrykket 
ikke, da det kan forveksles med den 
plan, som boligforeningen lagde, efter 
den i 1960’erne indkøbte jorde i Gel-
lerup: Første del af planen var at byg-
ge det, der i dag er Gellerupparken, 
næste del var at bygge det, vi kender 
som Toveshøj, og resten af planen blev 
ikke eller kun delvis udført. 
Gellerup-planen handler altså om ny-
byggeri i starten af 1970’erne, mens 
helhedsplanen for Gellerup handler 
om en kraftig renovering af en hel 
bydel med dets bygninger, veje, insti-
tutioner, grønne områder og sociale 
aktiviteter i det 21. århundrede.

tunesersag fra Gellerup
Da Folketinget forhandlede den se-
neste finanslov, fik Dansk Folkeparti 
i susende fart vedtaget en lov om ud-
lændinge på såkaldt ”tålt ophold”. 
Inden for en uge blev loven vedtaget 
og i medierne fik den hurtigt navnet 
”tuneserloven”, da den bl.a. skulle 
ramme en tuneser der var mistænkt 
for at have planlagt mord på Jyllands-
Postens satire-tegner Kurt Vesterga-
ard.
Medierne fandt hurtigt ud af, at man-
den boede i Gellerup, og den lemfæl-
dige brug af stedbetegnelser medførte, 
at mange medier skrev, at han boede i 

Gellerupparken og viste arkivfotos og 
arkiv-tv-optagelser herfra. 
Dette er en fejl, for tuneseren boede i 
en lejlighed i Toveshøj.

Gellerup-swinger
Skovgårdsparken er et byggeri i 
Gellerup som blev opført allerede i 
1960’erne med tilbygning i 1990’erner. 
Det er også nabo til Gellerupparken.
Kigger man i gamle avisartikler, ser 
det ud til, at Skovgårdsparken svin-
ger mellem at være inde i og ude af 
selskabet med den store naboafdeling. 
Nogle gange er Skovgårdsparken lige 
så tæt forbundet med Gelleruppar-
ken, som Toveshøj er det i dag, andre 
gange er den ligesom for sig selv og 
vil hellere fortælle, at den ligger i Bra-
brand end i Gellerup. Her skal det be-
mærkes at Gellerup som landsby og 
område indgår i Brabrand som både 
område og postdistrikt.
At Skovgårdsparken ikke er med i det 
geografiske område, som helhedspla-
nen for Gellerup dækker, er for mange 
en gåde, men en politisk beslutning. 
Mange i Skovgårdsparken føler, at de 
bor i Gellerup, når Gellerup ses fra 
den positive vinkel, eller når der f.eks. 
skal bevilges penge til projekter. Af-
delingen er for tiden på et sving, som 
gynger væk fra Gellerup. Men det kan 
hurtigt ændre sig, viser historien. 

Gellerup med omtanke
Brug de korrekte stedsbetegnelser, 
hvis du kender dem. Og hvis du ikke 
kender dem, så brug venligst lidt tid 
på at sætte dig ind i forholdene.
I en overskrift (kaldes også rubrik) 
kan det være smart et formulere sig 
kort og bruge ”Gellerup”, men i brød-
teksten (eller allerede i under-over-
skriften, også kaldet underrubrikken) 
skal du omhyggeligt fortælle, hvilken 
del af Gellerup, du mener: Er det Gel-
lerupparken eller er det Gelleruppar-
ken og Toveshøj, eller er det endnu 
bredere?
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af Marianne Stenberg, Journalist Brabrand Boligforening

Har du lyst til at hjælpe Moesgård Mu-
seum med arkæologiske udgravnin-
ger på Brabrand Boligforenings grund 
i Tranbjerg? Moesgård Museum har 
fundet arkæologiske fund på vores 
grund i Tranbjerg. Det betyder, at før vi 
kan gå i gang med at bygge, skal mu-
seet først lave en større udgravning.  
Moesgård Museum har tilbudt be-
boere og interesserede i at deltage i 
udgravningen. Har du lyst til at være 
med, så beder vi dig kontakte os.  
Ring til Brabrand Boligforening, 
Marianne Stenberg, tlf. 89 31 71 03. 
 

skattefund
I den østlige del af grunden er der ud 
fra fundene at dømme tale om en min-

dre bebyggelse fra yngre bronzealder. 
I det store vestlige område er der en 
bebyggelse fra ældre romersk jernal-
der og yngre jernalder. Det anslås, at 
der er spor efter 25 langhuse. Der er 
ved prøveudgravningen fundet en 
urne, og man tror, at der i området 
måske er op til 10 urner. Med detek-
tor er der fundet to romerske denarer 
fra tiden omkring Kr. f., hvilket in-
dikerer, at der er tale om skattefund.  
 
Går i gang i maj
Udgravningen kommer til at fore-
gå ved, at overjorden fjernes, og 
der undersøges med detektor, in-
den det sidste lag jord tages af.  
Arbejdet går i gang midt i maj og frem 
til sommerferien i uge 27, og hvis man 

ikke er færdig på det tidspunkt, fort-
sætter man efter efterårsferien. Der 
arbejdes hver dag mellem 8.00 - 16.00. 
 
Du er ikke forpligtet til at del-
tage under hele forløbet. Der kan 
blive sammensat hold, som ar-
bejder en uge eller to ad gangen.  
Har du lyst, så giv os et kald. 

Med venlig hilsen 
Brabrand Boligforening

blIV aMatørarkæoloG
spændende MUlIGHed for alle Interesserede
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af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

Århus kommune og Brabrand Bo-
ligforening er nu inde i spændende 
og afgørende forhandlinger om Hel-
hedsplanen for Gellerup og Toveshøj. 
På et møde d. 22. juni skal grundla-
get for den såkaldte dispositionsplan 
godkendes, så arbejdet med planen 
efter en offentlig debat kan blive god-
kendt af byrådet og boligforeningens 
repræsentantskab i første halvår 2010. 
Afdelingsbestyrelserne i Gellerup og 
Toveshøj har udarbejdet deres forslag 
og ønsker, og derfor er boligforenin-
gen nu klar til at aftale grundlaget 
med kommunen.
 
Vores ønsker
De to afdelingsbestyrelser har ind-
leveret en lang række forslag til ska-
belse af ungdomsboliger, ældreboli-
ger, sundhedscenter, ungdomshus, 
rådhusplads, kultur, moske og meget, 
meget mere. Nu skal der regnes på 
det hele – og det skal besluttes, hvor 
stor en andel af boligerne i området, 
som i fremtiden skal være almene bo-
liger, medejerboliger, andelsboliger og 
ejerboliger – og om der skal udpeges 
en blok til forsøg med salg af almene 
boliger. Samtidig ønsker vi en energi-
målsætning, så hele bydelen lever op 
til byrådets plan om et CO2-neutralt 
Århus. Vi skal gå i spidsen, når det 
gælder energibesparelser, vedvarende 

energi og kollektiv trafik. Vi abejder 
nu konkret på, at få bydelen optaget 
som foregangskvarter i kommunens 
kommende klimaplan.
 
enighed om væsentlige punkter
Der er allerede opnået enighed mel-
lem kommunen og boligforeningen 
om en række væsentlige punkter. 
Grundlaget for den ny dispositions-
plan bliver forslaget om en bydel med 
en bygade, der skal gå fra City Vest 
til Toveshøj via et centralt torv ved 
Yggdrasil. Der er også enighed om 
at etablere tværgående veje, der kan 
åbne kvarteret ind mod byen og sikre 
god adgang for den kollektive trafik. 
Endlig er der enighed om at etablere 
en sammenhængende grøn kile, der 
via Toveshøj og Gellerup forbinder de 
rekreative områder i Skjoldhøjkilen og 
Hasle Bakker med Brabrand sø-om-
rådet. Og endelig skal der etableres 
erhverv, udddannelsesinstitutioner 
m.v. på det tidligere motorvejsareal 
ud mod Ringvejen. Vi ønsker fra bo-
ligforeningens side at få et sundheds-
center i Toveshøj, der kan blive en del 
af et levende centrum i området med 
butik og andet – og at dette center for-
bindes med Torvet i Gellerup og by-
gaden. Dette forhandler vi med kom-
munen om i øjeblikket.
 

en knast i forhandlingerne
Den største knast i forhandlingerne 
er en aftale om den fremtidige sam-
mensætning af forskellige type boli-
ger i området. Vi har spillet ud med 
et forslag om, at det skal ende med 
50% almene familieboliger og så skal 
resten af boligerne, herunder et bety-
deligt antal nybyggede boliger, være 
medejerboliger, ungdomsboliger/æl-
dreboliger, andelsboliger og privat 
ejerboliger. Dette skal gennemføres på 
en sådan måde, at vi har en trygheds-
garanti, der sikrer, at ingen mod deres 
vilje tvinges til at flytte fra området på 
grund af helhedsplanen.
 
Her og nu
Samtidig arbejder afdelingsbestyrel-
serne, Hejredalskollegiet, kommunen, 
Gellerup Højskole, Cirkus Tværs, 
foreningerne og mange andre på at 
skabe liv i kludene her og nu. Der for-
handles af start på Gellerup Højskole 
i kollegiet i 2010 (i tre blokke) og om 
sundhedscafé i Toveshøj samt om 
etablering af Foreningernes Hus. Og 
der arbejdes med planer og yderligere 
forbedringer af de grønne områder og 
meget mere.
 
 

HelHedsplanen
spændende forHandlInGer oM HelHedsplan

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk

brabrand bolIGforenInG
Gudrunsvej 10 A,  8220 Brabrand
Telefon 89 31 71 71
E-mail: Brabrand@bbbo.dk

åbnInGstIder:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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af Marianne Stenberg, Journalist Brabrand Boligforening

prIsstIGnInGer på Vand, VarMe oG el

Der kommer store prisstigninger på 
vand, varme og el. Det betyder, at be-
boerne skal være forberedt på, at de 
fra juni måned vil kunne opleve en 
stigning i huslejen på grund af forhø-
jede priser på el og vand. Varme op-
gøres kun én gang om året, så der vil 
stigningen først kunne mærkes ved 
næste varmeopgørelse efteråret 2009.

Prisstigningerne, der er helt oppe på 
24 procent for varme og el, skyldes 
stigninger i oliepriser, kulpriser og 
entreprenørpriser. Vand stiger med 6 
procent, som skyldes almindelig pris-
regulering.
Prisstigningerne i procent ses her. I 
det lidt større skema kan beboerne se 
de aktuelle priser for den enkelte af-
deling pr. 1. april 2009.

Prisstigning på varme:
Forbrugsafgift: 31 %
Forbrugspris: 24 %
 
Prisstigning på el:
24 %
 
Prisstigning på vand:
6 %

Oversigt energipriser pr. 1. april 2009       

Varme  Fast afgift   Enhedspris   Pris pr. haneandel 
Afdeling 1 19,47  kr. pr. m2 pr. år  1,23  kr. pr. enhed  153,68  kr. pr. haneandel pr. år 
Afdeling 2 19,52  kr. pr. m2 pr. år  1,52  kr. pr. enhed  154,09  kr. pr. haneandel pr. år 
Afdeling 3 19,65  kr. pr. m2 pr. år  3,18  kr. pr. enhed  122,06  kr. pr. haneandel pr. år 
Afdeling 4 20,55  kr. pr. m2 pr. år  2,04  kr. pr. enhed    
Afdeling 5 20,55  kr. pr. m2 pr. år  2,23  kr. pr. enhed    
Afdeling 6 20,58  kr. pr. m2 pr. år  0,64  kr. pr. enhed    
Afdeling 10 19,49  kr. pr. m2 pr. år  0,68  kr. pr. enhed    
Afdeling 11 19,77  kr. pr. m2 pr. år  0,69  kr. pr. enhed    
Afdeling 19 19,41  kr. pr. m2 pr. år  1,48  kr. pr. enhed    
Afdeling 22 19,96  kr. pr. m2 pr. år  0,70  kr. pr. enhed 
   
         
EL   Fast afgift   Pris pr. kwh   
Afdeling 4  6,57  kr. pr. m2 pr. år  1,841  kr. pr. kwh   
Afdeling 5  7,22  kr. pr. m2 pr. år  1,841  kr. pr. kwh   
Afdeling 6  0,29  kr. pr. m2 pr. år  1,844  kr. pr. kwh   
         
          
Koldt vand  Pris pr. m3      
Afdeling 4  42,05  kr. pr. m3      
Afdeling 5  42,05  kr. pr. m3      
Afdeling 6  42,27  kr. pr. m3      
Afdeling 10  37,30  kr. pr. m3      
Afdeling 11  42,05  kr. pr. m3      
Afdeling 19  42,05  kr. pr. m3      
Afdeling 22  42,05  kr. pr. m3  
    

Varmt vand  Pris pr. m3      
Afdeling 4  62,12  kr. pr. m3      
Afdeling 5  70,31  kr. pr. m3      
Afdeling 6  99,12  kr. pr. m3      
Afdeling 11  71,88  kr. pr. m3      
Afdeling 19  70,34  kr. pr. m3      
Afdeling 22  78,87  kr. pr. m3      

nye enerGIprIser
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af Hans Esmann Eriksen
foto af Uffe Adelørn

snak strækker Ikke lanGt - når der skal Males

MalInG af fællesHUset I sonnesGården

Jeg vil male træet sort

Mens solen strålede fra en skyfri 
majhimmel, startede 15 beboere fra 
Sonnesgården på årets store vedlige-
holdelsesopgave: at male fælleshuset 
sort. 

Afdeling har tradition for, at beboerne 
i fællesskab ordner en række af både 
almindelige og planlagte vedligehol-
delsesopgaver. Haven passes og ple-
jes, gelændere males, og den enkeltes 
træværk males. 
Maling af fælleshuset er en af de stør-
ste opgaver, afdelingen har påtaget 
sig i fællesskab. Op imod 30 af afde-
lings ca. 130 beboere har meldt sig 
til at give fælleshuset en overhaling 
over 2 dage. Behovet var stort. Efter 
6 års sol og vind tørstede træet efter 
maling, og enkelte træskruer skulle 
strammes efter.

snak skabte forudsætningen
På sidste års afdelingsmøde var der en 
grundig debat af, om vi som afdeling 
kunne overkomme en så stor opgave. 
Det var vigtigt, at opgaven kunne lø-
ses på et frivilligt grundlag, uden at 
de ildsjæle, der sætter sig i spidsen, 

står tilbage med en uløselig opgave. 
Det var også vigtigt, at den enkelte 
ikke føler sig presset til at deltage. 
Afdelingen kan udnytte de fordele, 
man har ved at være en +55-afdeling 
med mange ressourcestærke beboere, 
der står uden for arbejdsmarkedet. 
Hertil kommer, at de mange aktivite-
ter i afdelingen gør, at mange har lyst 
til at give en hånd med, uden at der 
ses skævt til dem, der af en eller an-
den grund ikke deltager.

planlægning skaber grundlaget
Når så mange mennesker i fællesskab 
skal udføre opgaven, er planlægning 

et væsentligt grundlag for succes.  En 
lille projektgruppe forberedte opga-
ven sammen med varmemesteren og 
med hjælp fra inspektøren. Hvordan 
sikres kvaliteten? Hvordan skal opga-
ven gribes an? Hvilke materialer og 
hjælpemidler er nødvendige? 

Når der står 15 mennesker, der gerne 
vil i gang, nytter det ikke, at der lige 
skal hentes en dims, der mangler for 
at komme videre.

det sociale samvær giver 
glæden
Når man tænker tilbage på den tid, 
hvor parcelhusets ydre træværk skul-
le males, og man stod alene på en lille 
stige for at male de mange kvadrat-
meter, så ser situationen anderledes 
ud, når 15-20 personer pjatter, snak-
ker og indimellem får en øl, samtidig 
med at der arbejdes. Det er i den situ-
ation, at man reelt oplever det gamle 

22 - Sonnesgården
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22 - Sonnesgården

af Gert Brügge
foto af Berit Kjellow

arbeJdsdaG rykkede Inden døre

en lanG flaGdaG

Sonnesgårdens flag-udvalg har af-
holdt den årlige arbejdsdag, hvor
flagstangen lægges ned, pudses og 
poleres og ny flagline monteres.

Det regnede på arbejdsdagen, så det 
var nødvendigt at pudse og polere flag-
stangen indendørs i ”Fælles huset”.

Arbejdsdagen var lang, for vi startede 
kl. 10.30, men var først færdig ved
21-tiden.

ord om, at det er de fælles aktiviteter, 
der skaber netværkene og skaber det 
gode sociale samvær. Der er en af for-
udsætningerne for, at man føler sig 
som en del af afdelingen. 
Der er mange, der siger, at man vil 
flytte i lejlighed for at undgå det ke-
delige vedligeholdelsesarbejde. Man 
kan lige så godt sige, at man flytter i 
lejlighed for at lave arbejdet sammen 
med andre.

resultatet giver stolthed og 
økonomi
En af deltagerne stod med sorte fingre 
og en sød lille plet på panden og så 
med stolthed på den sorte væg, hun 
havde malet. 
Det er godt nok noget, der får en til at 
føle medejerskab, udbrød hun. 
Det, tror jeg, mange føler, og det med-
fører, at alle passer på området så 
omkostningerne til at gøre rent bliver 
mindre. 
Gevinsterne ved at gennemføre op-
gaven er endnu større. Tilbuddet på 
at få malet fælleshuset med hånd-
værkere lød på små 200.000 kr. og det 
skønnes, at omkostningerne nu bliver 
omkring 20.000 kr. Det betyder, at der 

spares ca. 33 % af det 
beløb, afdelingen har 
sat af til planlagt ved-
ligehold pr år. 
Afdelingen kan ikke 
forvente, at så man-
ge penge kan spares 
hvert år, så vedlige-
holdelsesbudgettet 
udregnes ud fra, at 
arbejdet udføres af 
håndværkere. Spørgs-
målet er nu, hvor 
mange år man skal 
gennemføre besparel-
ser af denne størrelse, 
før den enkelte kan 
se resultatet på sin 
husleje. Det kan man 
i sit private hus, og 
bør man også kunne 
gøre, når man bor i en 
almen bolig.
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1 - Hans Broges Parken

af Inger Bloch

nyt fra afdelInGen

rUndGanG I MaJ

Mandag d. 11. maj foretog inspektør, 
varmemester og afdelingsbestyrelsen 
den årlige ”Grønne rundgang” i afde-
ling 1; det er her afdelingsbestyrelsen 
kan pege på ting, vi ønsker gjort – el-
ler komme med gode idéer. 
Afdelingen er jo hen ved 50 år gam-
mel, og tidens tand har da også gnavet 
lystigt – men heldigvis er der mange 

steder, hvor der er rigtig pænt, så det 
kan man jo glæde sig over.

Da vi gik på stierne ved Udsigten, 
lagde vi mærke til, at nogle har opført 
lidt for store skure og hegn, der næ-
sten går helt ud over skrænterne; det 
ser noget ”vildt” ud, og vi har talt om, 
at vi ønsker en enkelt godkendt ”mo-
del” for opførelse af skure og hegn. 

Dette vil være et emne for afdelings-
mødet, således at vi kan høre alle be-
boeres mening. 

Skal vi have nogle begrænsninger 
– eller skal der være ”frit slag til fri-
kadellen”, sådan at folk bare opfører, 
hvad de har lyst til og i hvilken stilart, 
de ønsker?

2 - Søvangen

af Afdelingsbestyrelsen

sankt Hansfest

tIl beboerne I afdelInG II, søVanGen

Afdelingen afholder Sankt Hansbål 
på bålpladsen ved Louisevej.  

Tirsdag, den 23. juni 2009

Bålet tændes ca. kl. 20.00, og vi synger 
midsommervisen.

Når bålet er brændt ned, kan børnene 
riste snobrød over gløderne. Husk 
pind til snobrødene.

Børnene får dej til snobrød - pølser og 
en sodavand. 

Der vil igen i år blive mulighed for at 
grille.

Grillen vil være klar klokken 
18.30

Afdelingsbestyrelsen vil sørge for 
pølser og kartoffelsalat – andet kød 
kan medbringes til eget forbrug.
De voksne kan købe øl og sodavand.
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af Helle Hansen

beboerne I GellerUpparken Indbydes tIl at deltaGe I konkUrrenCe oM 
den HyGGelIGeste, sMUkkeste oG rareste altan

bloMsterdaG afløses af 
altankonkUrrenCe I GellerUp

Afdelingsbestyrelsen i Gelleruppark-
en har desværre været nødt til at afly-
se årets udgave af Smuk Dagen, hvor 
beboere modtager altankasser med 
blomster. 
I stedet for indbydes alle beboere til at 
deltage i en altan-konkurrence, hvor 
de 25 hyggeligste, smukke og rareste 
altaner og terasser vil blive kåret.

Beboerne opfordres i et husstands-
omdelt beboerbrev til at melde sig til 
konkurrencen inden den 22. juli. Som 
deltager i konkurrencen indebærer 
det, at altanen skal fotograferes i løbet 
af uge 31. 
Altan-fotografierne vil blive udstillet 
på afdelingens hjemmeside og i bebo-
erhuset Yggdrasil i hele uge 32. Og til 

den tid bliver alle afdelingens beboere 
indbudt til at stemme på den altan, 
som de mener, er pænest.
De 25 vinderne af altan-konkurrencen 
offentliggøres på Gellerupparkens 
Sommerfest, som finder sted i forbind-
else med sommerferiens afslutning.

4 - Gellerupparken

beboerdeMokratI sat 
Udenfor af Vk reGerInGen, 
df oG rV
Efter den nye boligaftale vil det være 
muligt for Kommunalbestyrelsen at 
vedtage en helhedsplan som indhold-
er nedrivning af boligblokke i Gelle-
rup efter partiet Venstres ønske.
Den nye boligaftale tilsidesætter nem-
lig afdelingsmødet som afgørende for 
vedtagelse af en helhedsplan!
Boligdemokratet er skudt i sænk, 
Kommunalbestyrelsen er “Øverste 
myndighed”. Her er et uddrag af bo-
ligaftalen:
 
”Øverste myndighed får mulighed for 
i forbindelse med større renoveringer, 

større energibesparende foranstalt-
ninger, boligsociale helhedsplaner 
og fremtidssikring af bebyggelsen at 
træffe beslutning, som ellers er afde-
lingens kompetence. Projekter, som
hovedsagelig tager sigte på udskift-
ning af køkken og bad kan dog ikke 
gennemføres uden afdelingens god-
kendelse.
Uenighed om øverste myndigheds 
kompetence kan af den enkelte lejer 
indbringes for beboerklagenævnet. 
Øverste myndighed anvendelse af 
adgangen til at træffe beslutning
som foreslået indberettes til Velfærds-
ministeriet med henblik på en løben-
de vurdering af adgangen. Adgangen 

evalueres ved udgangen af 2011. Eva-
lueringen drøftes med
forligspartierne” 
 
Den nye boligaftale er lavet af VK 
regeringen sammen med støttepar-
tierne Dansk Folkeparti og Radikale 
Venstre. 
 

Med venlig hilsen
Ole Vad Odgaard

Beboer i Brabrand Boligforening

Husk også at kigge ind på

www.gellerupparken.dk
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af Inger Bloch

”HVor skal VI Hen dU?”

soMMerferIen står for døren

Ja, hvordan skal ferien tilbringes? 
Spørgsmålet stilles i familierne, på ar-
bejdspladserne, i klubberne osv. – og 
mulighederne er utallige.
Mange har allerede bestemt sig og 
har bestilt rejse, sommerhus eller høj-
skoleophold – eller måske er de så 
heldige selv at eje sommerhus eller 
campingvogn. En del vælger at holde 
ferie hjemme – enten af lyst eller som 
følge af finanskrisen. Fælles for os alle 
er ønsket om en herlig sommer med 
godt vejr.

tid nok
Når ferien endelig oprinder, må nogle 
mennesker lige omstille sig  fra det 
travle hverdagssliv – og de benyt-
ter måske den første uge i ferien til 
at ”falde lidt ned” og stresse af og li-
gesom vænne sig til, at de ikke skal 
tidligt op og af sted til arbejde, skole, 
børnehave m.v. 
I virkeligheden er det en rigtig god 
idé at starte med nogle rolige dage; 

det praktiserede jeg selv, da jeg endnu 
arbejdede: De sidste måneder før som-
merferien var vildt travle – vi skulle 
afvikle eksaminer på Musikkonserva-
toriet og lægge næste års skema, in-
den vi kunne gå på ferie, så det var en 
stor kontrast, når vi endelig hen i juli 
måned kunne holde fri.
Tanken om at skulle pakke og rejse 
et eller andet sted hen var overvæl-
dende – og mine børn og jeg tilbragte 
mange af vore ferier hjemme, hvor vi 
så kunne nyde at have TID sammen!

 Vi foretog os alle mulige ting: Besøgte 
familie, var på fornøjelsesture i Tivoli, 
Zoo og ved stranden osv. – men vi 
havde også dejlige dage, hvor vi tog 
madpakker med og cyklede f.eks. 
omkring Brabrand Sø. Vi gav os god 
til og stod af cyklerne og kiggede på 
fugle og holdt hyggepauser; jeg tror, 
at mine børn kun var 5 og 7 år, første 
gang, vi cyklede hele vejen rundt om 
søen.

regnvejr
Hvad skal man foretage sig, hvis man 
nu sidder i et lejet sommerhus med 
børn – og uden alle sine bøger, com-
puter eller legetøj – og vejret måske er 
vådt og koldt derude? – I stedet for at 
blive sur, gælder det om at finde på 
fælles aktiviteter – spil, højtlæsning, 
lade børnene lave mad (hm), arranger 
skattejagt, hvor børnene skal finde 
ting, der er gemt eller løse opgaver på 
de forskellige poster (kun fantasien 
sætter grænser). Det hele gælder om, 
at man gør noget sammen – så kan en 
ferie også blive fin, selvom vejret ikke 
er godt.
feriegæster
En af sommerens glæder er at få ferie-
gæster på besøg; enten nogle venner, 
man kun ser sjældent – eller – som jeg 
selv - besøg af min familie fra Grøn-
land. 
Nu ved jeg godt, at nogle frygter ferie-
gæster – typisk hvis de er taget i som-
merhus (eget eller lejet) for at nyde en 
rolig ferie – og der så dukker lidt for 
mange gæster op – der ”lige skal kig-
ge ind”. Vi kender nok alle sammen 
gyselige historier om, hvordan mut-
ter er i køkkenet det meste af tiden for 
at servicere diverse gæster, der nyder 
det i fulde drag udenfor i de dejlige 
omgivelser! 
HUSK hvis du selv er feriegæst: Lad 
være at komme uanmeldt – tag en 
kage med og giv et nap med i køkke-
net – det er jo også værtsparrets ferie!

God ferie
Til slut ønskes alle læserne en rigtig 
dejlig sommerferie – hvad enten den 
skal foregå ude eller hjemme!
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HUsK i laden

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. 

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,

Kære gæster 

gellerUp Badet er et sted 

HvOr tingene sKer 

Nu har vi startet rytme/rangle hold op for 

børn op til 4 år og deres forældre. Det finder 

sted i vores nye aktivitetslokale, hvor musik-

pædagogen Theresa spiller op til en lille time 

med sang og leg.
Holdene starter kl. 10 og kl. 11 hver tirsdag.

 
Også Svømmestadion har gang i nye tiltag, 

og der starte vandgymnastik op fra onsdag 

d. 27. maj.
Der kan findes mere information på http://

www.by-bevaegelse.dk

 

Med venlig hilsen
Personalet i Gellerup Badet
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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 juni 2009
  
Mandag 1 Pinse
Tirsdag  2 Biksemad
Onsdag  3 Pasta med kødsovs
Torsdag  4 Nakkekoteletter
 
 
Mandag 8 Flæskesteg
Tirsdag  9 Kylling
Onsdag  10 Medister
Torsdag  11 Fisk
 
 
Mandag 15 Bøf med løg
Tirsdag  16 Ribbensteg
Onsdag  17 Marinerede kyllingefileter
Torsdag  18 Forloren hare
 
 
Mandag 22 Stegt flæsk med persillesovs
Tirsdag  23 Frikadeller
Onsdag  24 Lasagne
Torsdag  25 Biksemad
 
Sommerferie. God ferie til alle
 
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 maj var
”edderdUn”
Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Magnus Holm
Udsigten 1
8220 Brabrand

ahmed Hamdan
Gudrunsvej 4, 2. tv
8220 Brabrand

lasse linno Henriksen
Gudrunsvej 50, st. mf.
8220 Brabbrand

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 11. juni 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 juni

Ti. 9. 17.00: Videoovervågning i din afdeling? side  27

To. 11. 19.30: Koncert i Gellerup Kirke    side  19

Fr. 12. : Ny Genbrugsbutik  i Bazar Vest  side  18

Ti. 23. 20.00: Skt Hans i Søvangen   side  32

Sankt Hansaften - se lokale opslag om fejring i din afdeling


