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ledereN

af Ulrik Ricco Hansen

fOrUNderlIge plaNer OM gellerUp-OMrådet

I juni blev Brabrand Boligforenings to afdelinger Gellerup-
parken og Toveshøj i Gellerup i høj grad eksponeret i me-
dierne sammen med Århus Kommune. Styregruppen for 
den såkaldte helhedsplan for området vedtog, at der skal 
skrives en ny plan, der bl.a. indeholder tekst om at vælte tre 
boligblokke. 

STYREGRUPPENs medlemmer bl.a. borgmester Nicolai 
Wammen, rådmand Gert Bjerregaard og boligforeningens 
næstformand Keld Albrechtsen jublede. Alle syntes, at det 
var det bedste, der kunne ske, og en historisk aftale af di-
mensioner. Men ikke alle har armene lige højt hævet:

FORUNDRING: »Jeg hørte Wammen her til morgen og er 
igen meget forundret over politik, men ham om det.
En aftale kræver to parter, og det basale i arbejdet med kom-
munens folk har hele tiden været, at der ikke kunne indgås 
aftaler, fordi flertal og kompetence for vores del ligger i be-
styrelse og repræsentantskab.
Den melding bør tilflyde vores repræsentantskab, beboere 
og offentligheden fra os.«

Herman Nielsen på Skræppebladets blog

BESLUTNINGERNE kan ikke tages af styregruppen. 
Det er Brabrand Boligforenings foreningsbestyrelse og 
re præsentantskab, der samlet skal tage beslutninger-
ne om f.eks. at nedrive blokke eller sælge lejligheder.  
Det ligger blandt forundringerne, at foreningebestyrelsen 
ikke tidligere har prioriteret nedrivning og salg, men set det 
som noget, der evt. senere kunne komme på tale, hvis en 
række andre elementer blev gennemført og talte for det.

Det er bemærkelsesværdigt, at det ikke er beboere, der har 
jublet på avisforsider og tv-skærme. Heller ikke på inter-
nettets kommentar- og blogsfære sværmer det med roser til 
planen. Faktisk er de fleste kommentarer af racistisk type i 
stil med ”indvandrere ud af Gellerup, for de er skyld i alle 
problemer – jeg bor heldigvis et sted, de ikke har råd til at 
flytte hen”.

Der er stigende risiko for at det, der skulle være positivt 
kvarterløft går hen og bliver politik, der trækker ud i åre-
vis alene for politikkens skyld. Og fordi der er mange, der 
gerne vil have et sort får blandt kommunens kvartere. 

Det er tid til at beboerne kommer op af stolene, skriver læser-
breve, deltager i tv-udsendelser og giver sin mening til kende.  
Skriv f.eks. til Skræppebladets redaktion eller direkte på 
bloggen.
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Ildsjæl på langdistance

af Helle Hansen

Vi har været på besøg hos 
Skræppebladets redaktør i hans 
hjem på midtsjælland.

  4 genbrugsland åbnet
 Nordens næststørste genbrugsbutik i Bazaren.

  8 bæredygtig udvikling af boligområder
 Studierejse til Stockholm.

  9 sundhedshus på vej til Holmstrup Mark
 Ønske om Sundhedshus stort.

 12 Hjemmesiden bringer beboernyt
 Løbende opdateringer, også i sommerferien.

 14 Hvad skal det nye beboerblad hedde?
 Et lille tilbageblik.

 15 astronomiklub Capella
 Denne gang om variable stjerner.

 16 spejderne pibler frem...
 Ramala-spejder, ny aktivitet i Gellerup.
 
 18 Hejren og åkanden ved grimhøj
 Et besøg på naturen omkring Holmstrup Mark.

 20 Videoovervågning både dyrt og dumt
 En dyr investering med få positive effekter.

 22 sankt Hans i boligforeningen
 lidt stemning fra afdelingerne.

 24 aftale om helhedsplan
 Om tilvækst i Gellerup-området.

 25 Ordinære afdelingsmøder efteråret ’09
 Se om der er møde i din afdeling.

 26 debatside
 Ny redaktion skal formidle debat.

 28 foreningen
 Ny varmemester i Hasselager.

 28 læserbreve
 Om fædres manglende ansvar for deres børn.

 29 kommentaren
 Om at forblive troværdig.

 30 klummerne
 Samtale kan være vanskelig.

19 - Bronzealdervænget   side  31
1 - Hans Broges Parken   side  32
2 - Søvangen    side  32
4 - Gellerupparken   side  32
23 - Skovhøj    side  34

10
kvindehus med 
kost og spand

af Benedikte Erlykke

Det er gratis at bruge; vi har 
besøgt kvindehuset på en dag 
med forårsrengøring.

6
Naturen ved Hasle bakker 
indviet

af Ulrik Ricco Hansen

Nyt område med stier og 
installationer blev indviet i maj.

17
et værdigt liv

Hans Esmann Eriksen

Et møde med Palle som har 
muskelsvind, og som netop fået 
udgivet sin bog.
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af Hans Esmann Eriksen
foto af Nanna Behrens

et Mødested fOr kUltUrer I bazar Vest

geNbrUgslaNd åbNet

en optimistisk åbning på en 
råkold dag
På en råkold og regnfuld sommerdag 
var der optimisme og glad stemning i 
den nybyggede del af Bazar Vest. 
Her åbnede Danmission Nordens 
næststørste genbrugsbutik, der kal-
des Genbrugsland. 
Omkring 250 frivillige, kunder og 
venner af huset var mødt op i de lyse, 
venlige og velindrettede lokaler, hvor 
varerne præsenterede sig flot.

kulturmødet - 
en spændende mulighed
Åbningstalerne blev holdt af repræ-
sentanter fra Danmission, bygherren, 
kommunen, moskeen og stiftet. Alle 
talerne kredsede omkring de mulig-
heder og udfordringer, der ligger i, at 
et klassisk dansk missionsselskab åb-
ner en forretning i hjertet af et af lan-
dets store muslimske boligområder. 
Optimismen og glæden over, at man 
var nået så langt via et ustøttet privat 
initiativ, var stor. 
Det bliver spændende at se, hvordan 
forventningerne bliver indfriet i frem-
tiden.

genbrugsland er et besøg værd
Der er et stort udbud af varer af god 
kvalitet, hvor den sparsommelige kan 
gøre et godt køb. Den store forretning 
gør det muligt at præsentere møbler 
og større brugsting. Det kan sjældent 
lade sig gøre i de små traditionelle 
genbrugsbutikker. Det bliver særligt 

spændende at besøge området, når re-
sten af det nye Bazar Vest står færdigt, 
og hele det store torv med de mange 
små butikker og værksteder åbner.
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tekst og foto af Helle Hansen

Ildsjæl på laNgdIstaNCe
redaktøreN af skræppebladet, sebastIaN dyHr, følger lIVet 

I brabraNd bOlIgfOreNINg fra HjeMMet I NyrUp på MIdtsjællaNd

Sebastian Dyhrs bekendtskab med 
Skræppebladet startede for snart 10 
år siden, da han begyndte at læse kor-
rektur på beboerbladet. Som stude-
rende i lingvistik på Aarhus Universi-
tet kunne han simpelthen ikke holde 
ud at se på alle de stave- og sjuskefejl, 
som hver måned væltede ud af det 
blad, som han fik leveret ind ad brev-
sprækken i lejligheden på Jettesvej i 
Gellerupparken.
Men som i så meget andet frivilligt 
arbejde gik der ikke ret lang tid, før 
Sebastians engagement kom til at 
handle om mere end blot korrektur-
læsning. På Gellerupparkens beboer-
møde i 2000 blev Sebastian valgt som 
suppleant på Skræppebladet. Og da 
den daværende redaktør af beboer-
bladet kort tid efter skulle på et halvt 
års udlandsophold, sagde Sebastian 
ja tak til at påtage sig posten som re-
daktørvikar. 

Hjemmet rykket til sjælland
Den bortrejste redaktør vendte dog 
aldrig tilbage, så den post har Seba-
stian bestridt lige siden. Også selv om 
han med sin familien, der består af 
Mette og sønnerne Søren og Peter på 
10 og otte år, for snart treethalvt år si-
den rykkede teltpælene op fra Gelle-
rup og Jylland og flyttede til Sjælland, 
hvor de har slået sig ned i et lille hus 
i landsbyen Nyrup, der ligger syd for 
Tølløse.
Den teknologiske udvikling med in-
ternettet har dog betydet, at afstan-
den til Skræppebladets skribenter og 
redaktionen ikke har haft den store 
betydning. En e-mail med en arti-
kel til bladet finder ligeså nemt vej 
til Midtsjælland som til Jettesvej. Og 
det tætte samarbejde med Skræppe-
bladets mangeårige layouter Jesper 
Krogh er også fortsat via nettet på 
samme måde, som det altid har gjort.
”Redaktørens arbejde består i at hive i 
journalisterne og indsamle artiklerne 
og få det hele til at hænge sammen i 
bladet. Og så læser jeg stadig korrek-
tur,” fortæller Sebastian Dyhr, der den 

første mandag i hver måned sætter 
sig i toget og kører til Århus for at del-
tage i redaktionsmødet, som holdes i 
Skræppebladets lokale i en kælder på 
Gudrunsvej i Gellerupparken.

Udvikling af historier
”Jeg er tovholder på redaktionsmødet, 
hvor vi gennemgår og giver kritik af 
det seneste nummer af Skræppebla-
det. Og meget væsentligt diskuteres 
også, hvilke artikelidéer Skræppebla-
dets skribenter har til det kommende 
nummer, og vi prøver at hjælpe hin-
anden med at idéudvikle,” fortæller 
Sebastian, der gerne så, at Skræppe-
bladet leverede mange flere historie, 
end bladet gør i dag.

”Engagementet i Skræppebladets re-
daktion er, som ved alt frivilligt arbej-
de, svingende. Det er let at få skrevet 
de korte positive historier og portræt-
terne, som er vigtige for bladet, og 

som læserne sætter pris på; men per-
sonligt savner jeg nogle flere politiske 
historier,” siger Sebastian. 
”Men beboerbladet bliver jo ikke til 
mere, end de beboervalgte journa-
lister kan overkomme. Det er ikke 
nogen kritik af de frivillige, for der 
bliver afgjort arbejdet for sagen. Der 
er tit mange gode drømme; men der 
mangler jævnligt, at nogen i samme 
åndedrag siger ”det skriver jeg”.”
”Sådan er det med meget frivilligt ar-
bejde, at der er meget andet, der opta-
ger vores tid, og så er jeg ikke den, der 
slår folk i hovedet for, at de skal skrive 
historier. Mit udgangspunkt er, at vi 
er frivillige, som selv har meldt os til 
opgaven. Jeg tilbyder at give respons 
på journalisternes artikeludkast; men 
det tager jo ekstra tid i journalisternes 
ofte travle hverdage, så det sker ikke 
så tit,” siger redaktøren.

skræppen i fremtiden
Da Skræppebladets udsendte lagde 
vejen forbi Sebastians hjem i Nyrup 
var det nærliggende at spørge: Hvor-
for gider du blive ved at engagere dig 
i en boligforening, som du for længst 
er flyttet fra?”.
”Jeg kan lide arbejdet med journali-
stik og formidling, og så har der ikke 
været andre, der har taget over og 
valgt at være redaktør,” svarer Seba-
stian med et stort smil.
Hvor længe vil du blive ved?
”Så længe I vil blive ved at have mig 
som redaktør. Og så længe det er 
praktisk gennemførligt”.
Hvad ser du som Skræppens frem-
tid?
”At det lykkes os at skaffe flere frivil-
lige og engagerede beboere. Som i alt 
andet frivilligt arbejde er det engage-
mentet, der bærer,” fastslår Sebastian, 
der foreløbig planlægger fortsat at 
drage over Storebælt til møder med 
redaktionen en gang om måneden 
for at være med til at sikre, at bebo-
erne i Brabrand Boligforening også 
fremover kan modtage deres Skræp-
peblad.
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

tre rådMæNd Og Masser af frIlUftsHUNgrede bOrgere INdVIede NatUrOMråde

NatUreN Ved Hasle bakker INdVIet

Med flag, rådmandstaler, stavgænge-
re og andre motionister i naturen vest 
for Hasle Bakker blev områdets nye 
stier og installationer indviet den 25. 
maj. Rådmændene afprøvede seneste 
elektroniske fortælleteknik baseret på 
mobil-stregkoder, og alle fik gratis is 
efter en lille gåtur i området, der lig-
ger som et grønt bælte mellem Edwin 
Rahrsvej og Jernaldervej.

teknologi og idræt
Området har tidligere ligget ret ufor-
styrret hen, men er det seneste år 
blevet forsynet med borde og bænke 
i åbne hytter, idrætsudfordrende le-
geredskaber, bålpladser, markerede 
ruter for vandrere og løbere, og po-
ster til orienteringsløb. Entreprenør-
maskiner har fjernet buske, planeret 
og anlagt broer, nye stier og forbedret 
eksisterende. 
Som en særlig aktivitet er området 
forsynet med betoncylindre med så-
kaldte qr-stregkoder. Fra Hasle Bak-

kers kontor på Tovshøjskolen kan der 
lånes mobiltelefoner med hovedtelfo-
ner, og så kan man gå gennem områ-
det som detektiv, der skal se nærmere 
på planter og dyr for at opspore en 
farlig virus.

alfa-indvielse
Solen skinnede og havde lokket både 
dagplejebørn, borgere og en masse 
pressefolk til indvielsen, der startede 
på den plads, der hedder Alfa. Den 
ligger mellem Tovshøjskolens bold-
baner og Bronzealdervænget/Holm-
strup.
På den cirkelrunde plads er der op-
ført to hold bord + bænke i en såkaldt 
picnichytte, og der er etableret et stort 
metal-klatrestativ, der bugter sig fra 
pladsens udsigt over Holmstrup Bas-
sin og Holmstrup Markdam mod 
Hasle Bakker. Ned ad skråningen 
mod de store søer er der etableret trin 
à la en amfiscene. 

Idylliske føjtetoner fra Grimhøjs nyanlagte kampestensspiral.

Peter Thyssen, Jacob Bundsgaard Johansen og Louise Gade 
afprøvede det nye system med it-læring i naturen
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Hele tre rådmænd
Jacob Bundsgaard Johansen var en 
af de rådmænd, der holdt tale og fik 
latteren frem, da han nævnte, at der 
skulle hele tre rådmænd til at indvie 
området.
”Det er nok udtryk for, at der er tale 
om en betydningsfuld sag. Men det er 
en milepæl, at vi er kommet så langt. 
Jeg glæder mig til selv at benytte om-
rådet: Måske vil jeg først tage en tur 
i Gellerup Badet med mine børn og 
købe ind i Bazar Vest, hvorefter vi ta-
ger picnickurven med her ud,” sagde 
han.

grøn perle
Der manglede ikke roser i dagens an-
ledning, hvor området blev udråbt til 
bypark og ”en rekreativ perle i vest-
byen”.
”Det er et enestående område, som 
har undergået en fantastisk forvand-
ling,” sagde rådmand for teknik og 
miljø, Peter Thyssen og mente, land-
skabet har fået en identitet, så enhver 
kan betragte det som sit eget.

børneteknologi for rådmænd
Louise Gade brugte en af sine sidste 
dage som rådmand til at deltage i ind-
vielsen, og var som rådmand for børn 
og unge især begejstret for de nye mu-

ligheder for it-understøttet læring. Ef-
ter talerne fik hun selv lov til at opleve 
systemet sammen med de andre råd-
mænd og kunne f.eks. afprøve mobil-
telefonen som stregkodelæser på de 
foreløbig to stationer, der er færdige. 
De to betoncylindre med qr-stregkode 
ligger ”tilfældigvis” på den rute som 
rådmænd og følget gik fra plads Alfa 
til plads Gamma mellem Odinsgård 
og Grimhøj gård.

Nye ting – nyt hærværk
Området er med de nye installationer 
gentaget blevet udsat for hærværk. 

De sorte picnichytter får bagvæggen 
sparket ud af unge, der griller med 
engangsgrill på bordene, som bliver 
forkullet, og de unge drenge bliver 
åbenbart også så ”forkulret”, at de 
tager styrkeprøver om at sparke bag-
væggen ud. Der laves graffiti på pic-
nichytternes vægge og smides affald 
omkring picnic-pladserne, hvor der 
ikke er affaldsspande.
Formanden for den selvejende insti-
tution Hasle Bakker, Bent Hviid, var 
både glad og forbeholden. Han sagde 
at kun fantasien sætter grænser for, 
hvad man kan lave i Hasle Bakker, 
men tilføjede:

”Vi håber ikke, at fantasien bliver alt 
for stor,” og hentydede slet skjult til 
hærværk.

kondital og italiensk is
Ved indgangen til området nær 
Tovshøjskolen havde Vigør stil-
let en bod op, hvor de uddelte bro-
churer og fortalte om bl.a. kondital.  
Århus 1900 var mødt op med både 
kondiløbere og stavgængere, der med 
færden frem og tilbage ad den rute, 
som rådmændene gik, i den grad gav 
et indtryk af et aktivt og velbenyttet 
område.

I anledning af indvielsen var der tril-
let affaldsspande ind i området. De 
blev godt benyttet på f.eks. plads 
Gamma, hvor Borgerservice havde 
bestilt en ismand til gratis at uddele 
italiensk is.

Klatrestativet ved plads Alfa blev flittigt brugt
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af Hans Esmann Eriksen
foto af Lars Bro 

eN stUdIerejse tIl stOCkHOlM

bæredygtIg UdVIklINg af bOlIgOMråder

Med lejet fly til Stockholm
45 medlemmer af repræsentantska-
bet var i maj måned på en smuttur til 
Stockholm for at se og høre om, hvor-
dan man dér arbejder med at nyud-
vikle boligområder. 
Det er mange år siden, en så stor del 
af repræsentantskabet har været ude 
at rejse. Og det var ikke en ferietur. Vi 
tog af sted fra Århus ved femtiden om 
morgenen og var hjemme igen ved 
midnatstid. Der blev set 10 forskellige 
boligområder, og alle var ved hjem-
komsten fyldt med indtryk. Det gav 
erfaringer, der kan anvendes i fremti-
dens debat om, hvordan vi gør vores 
boligområder attraktive og bæredyg-
tige. Her opsummeres en række af de 
vigtigste indtryk.

det er livet mellem husene, 
der skaber byen
Stockholm har ligesom os mange dår-
lige erfaringer med store boligbebyg-
gelser langt fra centrum – uden indre 
liv – og som derfor udvikler sig til 
gennemgangslejre for socialt udsatte 
grupper. 
Det har man gjort meget ved i de nye 
bebyggelser. 

De nye byområder er mindre. Be-
byggelserne er mere varierede. Der 
er blandede bebyggelser med både 
almene boliger og ejerboliger. Er-
hvervsbyggeri afskærmer boligbyg-
geri fra larmende transportveje. Be-
byggelsesgraden er lige så stor som i 
det indre Stockholm. Det betyder, at 
der er økonomisk grundlag for små 
butikker og restauranter, således at 
der bliver et reelt gadeliv i området. 
Det er det liv, der skaber trygheden 
i området. Det medfører også, at be-
boerne føler sig hjemme i området og 
derfor tager mere ansvar for, at der er 
rent og pænt.

Naturen og historien 
er en del af bebyggelsen
Den svenske skærgård og den eksi-
sterende beplantning er indpasset i 
bebyggelsesplanerne. Lejlighederne 
har ofte altaner med udkig til vandet. 
Elementer af den tidligere industri-
bebyggelse er transformeret til nye 
funktioner og står som referencer til 
den tidligere historie. Veje og pladser 
er tilplantet med store træer. Det sker 
ofte tidligt i byggeforløbet, således 
at området virker attraktivt allerede 

ved den første indflytning. Her har 
landskabsarkitekter virkelig gjort en 
forskel

Hammerby sjöstad – 
en bæredygtig bydel
Hammerby Sjöstad var et af de mest 
spændende nye byområder, vi så. By-
delen ligger i udkanten af det centrale 
Stockholm i et gammelt industri- og 
havneområde. Bydelen kommer til at 
rumme 20.000 boliger og 10.000 ar-
bejdspladser. Halvdelen af boligerne 
er almene.
Bydelen er planlagt til at være en 
spydspids i økologisk og miljørigtigt 
byggeri. Det ses på et utal af områder. 
Anvendelse af grønne områder, re-
cirkulering af affald, lavenergibebyg-
gelse og en visionær transportplan. 
Transportplanen gør, at 80 % af de 
rejser, som de, der bor eller arbejder 
i området, foretager, foregår med kol-
lektiv trafik, til fods eller på cykel. Der 
kunne nævnes meget mere.

kan vi anvende erfaringerne?
Mange af de idéer, vi så ført ud i 
praksis, er de samme, som dem, der 
danner grundlaget for planen om at 

omdanne Gellerup/Toveshøj til en at-
traktiv bydel. Ved at skabe en tættere 
by kan man opnå en større tryghed, 
uden at de landskabsmæssige kvalite-
ter går tabt.

Gennem gyderne og fra altanerne er der udsigt til vand

Arkitekt Jens Micael Nielsen 
udlægger teksten
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test og foto af Ulrik Ricco Hansen, beboervalgt redaktionsmedlem i afd. 11 og afd. 12

tO afdelINger kæMper fOr et HUs Med lOkal læge, sUNdHedspersONale, MOtIONsrUM, 
sUNdHedsfestIVal Og Mere bebOerdeMOkratI

sUNdHedsHUs på Vej tIl HOlMstUp Mark

Afdelingerne Thorsbjerg og Odins-
gård vil gerne have et sundhedshus 
placeret på Holmstrup Mark. og har 
sendt ansøgning af sted til Lands-
byggefonden. Beboerne skal selv 
være med til at betale for det Fælles 
Sundheds- og Community-Center, så 
afdelingerne har derfor holdt ekstra-
ordinære beboermøder torsdag den 
25. juni. Dette er længe efter Skræppe-
bladets deadline, men vi har alligevel 
fået lov til at skrive lidt om resultatet 
fra beboermøderne på denne sides 
faktaboks. Den øvrige tekst er skrevet 
inden deadline.

sundhedshus er ikke 
sundhedscenter
Sundhedshuset på Holmstrup Mark 
må endelig ikke forveksles med den 
store kommunale satsning på et sund-
hedscenter i Århus V. Dette er for 
længst skudt i gang med den ene mil-
lionbevilling efter den anden. Lige nu 
har det kommunale sundhedscenter 
til huse i Gellerupparken – lige over 
for City Vest. Måske bliver det flyttet 
lidt nordligere til afdeling Toveshøj, 
hvis de foreløbige planer i helheds-
planen for Gellerup gennemføres. 

sundhed og trivsel
Tilbage til Holmstrup Mark. Under 
overskriften “Projekt Sundhed og 
Trivsel på Holmstrup Mark”, vil de 
to afdelinger etablere et center med 

fokus på sundhed og styrkelse af be-
boerdemokratiet. I centeret skal der 
være mulighed for at få gode råd om 
kost og motion, bl.a. skal man kunne 
få målt sit blodtryk. To gange om ugen 
ønskes en lokal praktiserende læge til 
stedet, hvor der også skal være moti-
onsrum. Sundhedshuset skal i samar-
bejde med boligafdelinger, foreninger 
mv. afholde en årlig festival med fo-
kus på sundhed og motion. 
Motionen skal bl.a. tage udgangs-
punkt i naturen på Holmstrup Mark, 
hvor der nu er anlagt mange stier, ru-
ter og redskaber, der opfordrer til fy-
sisk udfoldelse.

børn og ældre i fokus
Centeret skal primært støtte og styrke 
afdelingernes profil i forhold til æl-
dre og børnefamilier. Selvom det i 
første omgang er to af Brabrand Bo-
ligforenings afdelinger på Holmstrup 
Mark, der står bag initiativet, forven-
tes centeret at dække hele Holmstrup 
Mark, dvs. også naboafdelingerne 
Holmstrup og Bronzealdervænget. 
Også andelsforeninger mv. i området 
bliver målgruppe for centerets aktivi-
teter.

sundhedshus i fælleshus
I første omgang skal centeret etable-
res enten i en eksisterende bygning, 
sandsynligvis i et af de to afdelingers 
fælleshuse, eller i en 4-værelses lejlig-

hed; men med tiden ønskes der opført 
en selvstændig bygning. Den første 
ansøgning dækker en periode på fem 
år og er budgetteret til godt fem mil-
lioner kroner. 

Læs mere på Skræppebladets hjem-
meside og blog., hvor der også er link 
til bl.a. projektansøgning.
-

Torsdag den 25. juni var der beboer-
møder om sundhedshuset på Holm-
strup Mark. Det vil koste hver hus-
stand 16,60 kr. om måneden i fem år 
og blev vedtaget med overbevisende 
flertal:

Odinsgård: 23 stemmer (92%) var 
for forslaget og to var imod.
Thorsbjerg: 21 stemmer (78%) var 
for, tre imod og tre stemmer var blan-
ke.

Landsbyggefonden giver svar om-
kring 1. september, om fonden vil 
bevilge penge til Sundhedshus og 
tilskud til huslejenedsættelse (typisk 
et par kroner pr. kvadratmeter og af-
trappes over nogle år). Evt. bevilges 
kun til en af delene.
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tekst og foto af Benedikte Erlykke, Kommunikationskonsulent, Det Boligsociale Fællessekretariat

det er gratIs at brUge; Og MaN kaN kOMMe VIdt OMkrINg

kVINdeHUs Med kOst Og spaNd

Der er arbejdsdag i Kvindehuset! Nu 
skal der gøres forårsrent i huset og 
luges i haven. Lederen af Kvindehu-
set, Ann Katrin Dybdahl byder den 
fremmødte skare af kvinder velkom-
men – her er somaliere, vietnamesere, 
kurdere, afrikanere, egyptere og dan-
skere. Ann Katrin forklarer kvinder-

ne, at når man hver dag bruger huset 
og dets mange aktiviteter gratis, skal 
man også være med til at vedlige-
holde det. Men samtidig understreger 
hun med et smil, at det også skal være 
en hyggelig dag, hvor der er tid til at 
drikke en kop kaffe sammen. 

Vi bliver alle fordelt på opgaver inde 
og ude. Sammen med to andre kvinder 
går jeg i køkkenet, som bliver brugt i 
flere af Kvindehusets aktiviteter, fx 
fællesspisninger. Jeg går i gang med 
køleskabet, en anden med et køkken-
skab, og en tredje går i gang ved køk-
kenvasken og vasker køleskabshylder 
og -skuffer. I køkkenet myldrer det 
samtidig med kvinder, som er i gang 
med at lave huskeseddel, de skal 
nemlig ud at handle og bagefter lave 
frokost til alle de flittige kvinder. 

Host...host... i kælderen
Jeg er færdig med køleskabet og tager 
en rengøringspause for at se, hvad der 
ellers sker rundt om i huset. Jeg går 
først i kælderen, som huser gymna-
stikrummet. Her er en flok i gang med 
at støve rør af. Det støver, og luften er 
tæt og grå, selvom der er gennemtræk 
i kælderrummene. Kvinderne hoster 
og prøver at verfe støvet væk med 
hænderne. 

Ude i den friske luft dirigerer Hanne, 
som er formand i Kvindehuset. Hun 
har lige slået græsset, og nu skal bede-
ne luges. Hanne viser, hvordan man 
planter krydderurter. Kvinderne, som 
hovedsagligt er fra Vietnam, ser op-
mærksomt efter, inden de går i gang 
med at plante mynte, persille, timian, 
blomster osv. 
I et stort fællesrum tager flere af kvin-
derne sig en velfortjent pause over en 
kop kaffe og noget frisk frugt. 

Klokken er blevet lidt i 12, og nu er 
køkkenet på kogepunktet: kvinder 
laver mad, snakker, griner, skyller, 
skræller, snitter... Duften breder sig 
fra kyllingerne i ovnen, kartofler er 
vendt i krydderier, salat er flot og far-
verigt arrangeret på fade, sulten mel-
der sig. For mig melder opgaverne sig 
i Det Boligsociale Fællessekretariat, 
og jeg må lade kylling være kylling i 
Kvindehuset.
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khalida, kurder fra Irak
Hvorfor kommer du i Kvindehuset?
Fordi jeg møder så mange forskellige 
kvinder af forskellig nationalitet. Vi 
hygger os og spiser sammen. Vi tager 
på mange udflugter til steder, som 
jeg ikke kender i forvejen, fx Kvinde-
museet, svømmehallen eller Retten i 
Århus. Det er steder, som vi ikke kan 
gå selv pga. vores kultur. To veninder 
kan ikke bare tage på Kvindemuseet, 
men vi kan godt, når vi er i en gruppe 
sammen med Maria Arianfar fra pro-
jekt Marjan. Desværre stopper projek-
tet til august, og det er vi alle sammen 
meget kede af.

Chau, fra Vietnam.
Hvorfor kommer du i Kvindehuset?
Jeg kommer her, fordi der er så mange 
ting at lave. Man kan danse, lave gym-
nastik, og så er der mange kvinder at 
hygge sig sammen med. Jeg kommer 
her ca. to gange om ugen, og sammen 
med Projekt Marjan tager jeg også 
med på udflugter rundt om i byen.

abir, fra egypten
Hvorfor kommer du i Kvindehuset?
Fordi jeg rigtig godt kan lide de kvin-
der, der arbejder her, og jeg kan lave 
så mange ting her. Derfor kommer jeg 
faktisk også næsten hver dag. Det er 
også vigtigt for mig, at der kun kom-
mer kvinder i huset. Sammen med 
kvinderne i Projekt Marjan har jeg væ-
ret på besøg mange forskellige steder 
i Århus. Steder som jeg ikke kendte. 
Før kendte jeg kun mit hjem og super-
markedet, men nu har jeg været i bio-
grafen og på Kvindemuseet og flere 
andre steder. Jeg har boet i Danmark 
i fire år, og jeg har aldrig før set sådan 
et hus som det her. Det er et fantastisk 
sted.

Kvindehuset i Århus er et mødested for kvinder - uanset kul-
turel baggrund, religion og alder kan alle udfolde sig her. 
Et af de væsentligste formål med foreningen Kvindehuset i 
Århus er at fremme kvinders mulighed for at føle sig hjemme 
i det danske samfund.

Kvindehuset - Myrholmsvej 2, 8260 Viby J
Åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 - 15.00.
Mandag og fredag: Projekt Marjan. 
Projektet er finansieret af Bikubenfonden.
Søndag 13.00 - 15.00: Lektiehjælp for kvinder under uddannelse.
Herudover er der et hav af arrangementer som fællesspisning, dans, 
foredrag og udflugter.
Se mere på www.khaa.dk 
eller kontakt Kvindehusets leder Ann Katrin Dybdahl: Tlf. 8614 7233 
eller annkatrin@khaa.dk 
Finansieringen af Kvindehuset kommer fra 
Det Boligsociale Fællessekretariat og Integrationsministeriet.
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af Ulrik Ricco Hansen m.fl. på blog.skraeppebladet.dk

skræppebladets blOg Opdateres løbeNde – Også Når bladet HOlder sOMMerferIe

HjeMMesIdeN brINger bebOer-Nyt 
MelleM HVer UdgIVelse

Skræppebladet holder nu en måneds 
sommerferie lige som mange af bebo-
erne. Men internettet holder ikke luk-
ket. På bladets hjemmeside er der rig 
lejlighed til at følge med i lokale nyhe-
der og være med til at skrive dem.
Det er let at oprette sig som bruger, 
logge ind og skrive løs. Har du brug 
for hjælp og vejledning, så kontakt re-
daktionen eller skriv til blog@skraep-
pebladet.dk

Vi bringer her resumeer af et udpluk 
af de seneste blogindlæg fra midt i 
maj til midt i juni. Som på bloggen er 
det nyeste først og datoen er angivet i 
parentes. Se mere resume fra bloggen 
på afdelingssiderne.

problem med 
siemens-varmemålere hos aab
Beboerne i Rytterparken i AAB har 
så store problemer med deres varme-
målere, at alle bliver afkrævet en gen-
nemsnitsbetaling, som går ud over 
dem, der har sparet på varmen.
I Brabrand Boligforening er proble-
met med varmemålere fra Siemens 
ikke ukendt. I årevis har afdeling 
Holmstrup kæmpet mod defekte må-
lere. (20/6)

beboer-familier melder 
bjerregaard til politiet
Århus Kommunes socialforvaltning 
har ulovligt givet boligforeninger pri-
vate oplysninger. Det har fået flere 
familier til at melde tidligere social-
rådmand Gert Bjerregaard til Politiet. 
Den nye socialrådmand Laura Hay 
har nu med øjeblikkelig virkning æn-
dret praksis, så familierne skal give 
tilladelse til udveksling af oplysnin-
ger. (18/6)

danske film om integration – 
debat i globus1
I dag er der premiere på den danske 
dokumentarfilm “Måske uskyldig”, 

hvor vi følger Hafsas i Toveshøj, hvis 
mand var hovedperson i den såkaldte 
tunesersag. En anden film, ”Den per-
fekte muslim”, kan nu på mandag 
opleves i Globus1, hvor der også er 
paneldebat med byrådspolitikere og 
filmfolk. (10/6)

Hundehoved fra brabrand 
hitter i udlandet
Den århusianske forfatter Morten 
Ramsland har stor succes med sin 
roman “Hundehoved”, som sælger 
godt i udlandet. Senest har den høstet 
priser i Frankrig og Italien og i Norge, 
hvor slægtsromanens handling ud-
spilles, bliver bogen filmatiseret som 
tv-serie. (10/6)

store Cykeldag stråler ud 
omkring brabrand sø
På søndag er det Store Cykeldag og i 
Århus markerer Kommunen i samar-
bejde med Naturhistorisk Museum og 
Dansk Cyklistforbund dagen med en 
tur rundt om Brabrand Sø og Årslev 
Engsø. Ruten er en del af en række 
nye cykel- og vandrer-ture som “strå-
ler” ud fra Århus under navnet “Sol-
stråler over Århus”. (9/6)

brabrand sø race 
– også i kørestol
På lørdag bliver der racet ved Bra-
brand Sø når cykler, minicrossere, el-
kørestore og håndstole tager turen på 
2,5 eller 10 kilometer. Arrangementet 
hedder Brabrand Sørace og fest for fy-
sisk handicappede. (7/6)

stiften: læs skræppebladet om 
pulver mod katte
Århus Stiftstidende har læst Skræp-
pebladet og fundet vores lille historie 
om, at beboere i Holmstrup gratis kan 
få udleveret et pulver, som holder kat-
te væk fra haver og sandkasser. 
“Især når børnene har leget i en sand-
kasse og kommer hjem med noget 

brunt på tøjet, vil folk gerne have fat 
i pulveret,” fortæller Edvin Juhl fra 
den lokale dyreklub. (5/6)

Mr. Natteravn fyret for at være 
– Mr. Natteravn
Natteravnenes store satsning på en 
hel kommune – Århus – med fastan-
sættelse af en projektleder for fire år 
er foreløbig endt i internt opgør. Pro-
jektleder Jabbar Yazdani blev fyret ef-
ter kun få måneder på posten.
“Lidt for kreativ, for selvpromoveren-
de og med et lidt for frit forhold til 
arbejdstiden,” skulle være grund til 
fyringen. (4/6)

boligforeninger og kommune 
på kant med loven
Når Århus Kommune anviser en bolig 
til socialt belastede familier, sker det 
stik mod sædvane og praksis i andre 
kommuner. Kommunen videregiver 
fortrolige oplysninger, og samtidig 
tilbydes familierne kun indflytning 
mod en prøveperiode på tre måneder. 
(3/6)

Nye rådmænd: 
bjerregaard skifter stol
Laura Hay ny rådmand: Gert Bjerre-
gaard får en ny rådmandsstol at sid-
de i pr. 1. juni. Han overtager posten 
som rådmand for Børn og Unge, som 
ellers har været plads for tidligere 
borgmester Louise Gade. Efter 16 år 

Pressefoto fra natteravnene.dk
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i århusiansk politik ønsker hun ikke 
at genopstille ved byrådsvalget i no-
vember. (28/5) 

fodboldlandskamp til alle 
beboere
Fodboldhungrende beboere kan ro-
ligt læne sig tilbage og vente på at 
Danmark og Sverige spiller fodbold-
landskamp på fjernsynsskærmen den 
6. juni kl. 16. Alle med Stofa Kabel-tv 
kan uden ekstra-betaling modtage 
kampen. (27/5)

luftledninger tages ned ved 
lyngby
Galten Elværk bygger en ny trans-
formerstation ved Lyngby vest for 
Århus. Samtidig bliver tre km luftled-
ninger gravet ned, og højspændings-
masterne fjernes på en del af stræk-
ningen.. Det er de store udbygninger 
i Århus Vest, der kræver mere strøm. 
Bl.a. et nyt højlager til Føtex/Bilka, 
ferskvareterminal til Netto og ny ad-
ministrationsbygning for Dansk Su-
permarked. (26/5)

stiften: læs skræppebladet om 
hundeangreb på svævebane
Stiften kigger med på Skræppens blog: 
Mandag blev naturområdet ved Hasle 
Bakker indviet af bl.a. tre rådmænd. 
På plads Gamma er svævebanen ble-
vet angrebet af hunde, som har bidt 
sædet i tusinde stykker. Denne vinkel 
havde Århus Stiftstidendes udsendte 
set på Skræppebladets blog (26/5)

bydels-portaler vil have 
børnejournalister
Bydelsportalerne for Århus Vest og 
Viby vil have elever i 8. klasse til at 
formidle historier fra deres område 
og hverdag. Til efteråret forventes 
det, at eleverne kommer i gang med 
at formidle video, tegninger og fort-
ællinger på internettet. (26/5)

lille hul i altankasse er en større 
sag i Holmstrup
Der bliver fundet de helt store maski-
ner frem i Holmstrup, når der er hul i 
en altankasse. I dag arbejder tre mand 
på at hejse halvdelen af en altan op og 
ned. En altan i Holmstrup er ofte stor, 
og når der går hul på en altankasse er 
problemet også stort. (25/5)

beboere kan ikke få besked om 
Hejredalskollegiets fremtid
Beboere kan ikke få klar besked om, 
hvad der skal ske med deres bolig. 
Hejredalskollegiet i Gellerup ligger 
lige over for Bazar Vest og dermed i 
området for Helhedsplanen for Gel-
lerupparken og Toveshøj. Men kol-
legiets fremtid er usikker. Beboere 
kan ikke få at vide om de er købt eller 
solgt, og der er ingen klare planer for 
de enkelte bygninger. (25/5)

Hundeangreb på svævebane 
ved Odinsgård
Det skulle ellers være så hyggeligt. 
Børn og voksne kunne få en svævetur 
ned over skråningen mellem Odins-
gård og Grimhøj Gård i naturområdet 
på Holmstrup Mark. Men svæveba-
nen er blevet angrebet af hunde, som 
har leget med svævebanens sæde og 
tygget det i tusinde stykker. (25/5)

4,7 mio til Natursamarbejdet 
ved sølyst
Børn og unge får lettere til flere land-
brugs- og naturoplevelser ved Bra-
brand Sø. Århus Kommune investerer 
4,7 millioner kroner i nybyggeri ved 
naturcenter Sølyst, der ligger ud til 
Brabrand Sø. (21/5)

Huslejestigning: Vand, varme 
og el er blevet dyrere
Når beboerne i Brabrand Boligfor-
ening omkring 1. juni betaler husleje, 
er der markante Huslejestigninnger, 
som ikke er vedtaget af beboermø-
der. Det skyldes store stigninger på 
varme, el og vand. Der er stigninger 
på helt op til 31%. (19/5)

brabrand boligforening udvider 
med ca. 300 lejligheder
Brabrand Boligforening vil udvide 
med afdelinger i Solbjerg, Hasselager, 
Tranbjerg Syd. De ændrede regler for 
alment nybyggeri har sat gang i bolig-
foreningens planer om nye afdelinger. 
I Hasselager bygges 100, i Tranbjerg 90 
og i Solbjerg forventer boligforenin-
gen at bygge 45-50 boliger. På havnen 
bygges cirka 64 almene boliger (og 
cirka 126 ejerlejligheder) (16/5)

dsb-Harry venter forgæves på 
bussen i lyngby
Den lille landsby vest for Århus har 
mistet sin busforbindelse, men bus-
sens læskure står der stadig. Og her 
sidder han så og venter. Og venter. 
En plakat lader den lilla plys-Harry 
kendt fra DSB’s reklamer stille det 
uundgåelige spørgsmål: Hej du der 
– hvornår kommer bussen? (16/5)

Isbjergets adresse: kvindeligt 
byrådsmedlem
Vejen ved det nye byggeri Isbjerget på 
Århus Havn har fået navn. De nye be-
boere kan fremover skrive Marianne 
Thomsens Gade på visitkortet. (16/5)

langdalen har fået nye stier
Naturområdet Langdalen i Brabrand 
Bakker har fået nyanlagte stier og er 
blevet ryddet for generende træer og 
buske. Området ligger vest for Gel-
lerup og syd for Edwin Rahrsvej og 
indvies mandag 8. juni kl. 13.30 af 
rådmand Peter Thyssen. (15/5)

Pressefoto fra laurahay.dk
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af Ulrik Ricco Hansen

spæNdeNde NaVNekONkUrreNCe

HVad skal det Nye bebOerblad Hedde?

Forsidebilledet ”viser vores mest 
utrættelige medlem efter en opsliden-
de diskussion om bladets navn. Til 
sidst opgav han også. Men bladet skal 
have et navn, og da vi ikke har den nød-
vendige opfindsomhed, blev vi enige 
om at modtage forslag fra beboerne”. 

fine præmier
Med ovenstående tekst bydes læ-
sere velkommen til et nyt bebor-
blad på hele otte sider. Vinderen 
af navnekonkurrencen kan vælge 
mellem en af følgende præmier: 
1: En virkelig god flaske wiskey
2: En håndmixer
3: En stor æske Bilofix.
Til dem der ikke lige kender Bilofix 
kommer her en lille servicemedde-
lelse. Det er legetøj, der især består af 
nogle flade træpinde med huller i, og 

som kan skrues sammen med store 
plasticskruer.

jubilæum
Har du gættet navnet på det nye be-
boerblad? Det er selvfølgelig Skræp-
pebladet, der så dagens lys for første 
gang i marts 1970. Vi kan derfor fejre 
40-års-jubilæum til næste år med bl.a. 
nogle historiske tilbageblik.
Hele to numre af beboerbladet under 
navnet ”?” blev det til, inden Kalland 
på Jettesvej 29 kom med det gode 
navn ”Skræppebladet”.
”Fru Kallands ønske var en hånd-
mixer, som vil blive overrakt hende” 
kunne den tre mand store redaktion 
skrive i juni-nummeret.

UdgIV dINe artIkler Og få Masser af læsere
skræppebladet gIVer dIg MUlIgHed fOr at blIVe UdgIVet både på tryk Og på INterNettet

af Ulrik Ricco Hansen

Vil du være med til at skrive i beboer-
bladet for en af Danmarks mest kend-
te boligforeninger? Vil du have dine 
artikler/fotos ud i 5.500 trykte eksem-
plarer, og have dine bidrag med på en 
af landets mest læste hjemmesider for 
beboerblade?

Kribler det allerede i fingrene for at 
springe til tastaturet, så skynd dig at 
skrive en mail til
redaktion@skraeppebladet.dk.

Redaktionen søger fri villige, og eneste 
forudsætning er lyst til at skrive om 
emner, der berører beboere i Brabrand 
Boligforenings områder. Du behøver 

ikke at bo i boligforeningen, men hvis 
du gør, letter det nok dit arbejde med 
at lave gode artikler og/eller fotos 
til bladet, og så har 
du i øvrigt mulighed 
for at blive indvalgt i 
redaktionen på efter-
årets beboermøder.
Det er fint, hvis du 
har journalistisk eller 
skrivemæssig erfa-
ring, men ellers kan 
du får gode råd, hjælp 
og sparring i redakti-
onen. Har du kun lyst 
til at levere fotos, har 

vi også brug for dig som frivillig i re-
daktionen.
Vi glæder os til at høre fra dig
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af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

NOgle stjerNer sVINger I lysstyrke, Og kaN blIVe NæsteN Helt Væk

VarIable stjerNer

Snart vil stjernebilledet Hvalen kunne 
ses på himlen i øst. Det optager et 
stort område på himlen; men det ud-
gøres af svage stjerner. Men en af dem 
kaldes ”Den vidunderlige stjerne” el-
ler Mira Stella. I daglig tale Mira. Det 
er den mest kendte variable stjerne. 
Den blev opdaget i 1596, før der var 
noget, der hed kikkert, Men stjernen 
forsvandt igen. Variable stjerner æn-
drer lysstyrke. Nogle svinger i størrel-
se; andre kaster stof ud; men der kan 
også være tale om dobbeltstjerner, der 
kommer i vejen for hinanden. Mira er 
en rød kæmpe, der svinger i lysstyrke 
med en periode på omtrent 11 måne-
der. Når den er klarest, kan den ses 
med det blotte øje, hvorefter den for-
svinder. Andre variable stjerner, som 
er røde kæmper, har mindre stabile 
perioder, der kan strække sig fra 80 

dage til 5 år. En såkaldt cepheideva-
riabel, opkaldt efter en berømt varia-
belstjerne i stjernebilledet Cepheus, 
udvider sig og trækker sig sammen 
præcist som et urværk. Samtidig æn-
drer de overfladetemperatur og der-
med farve. Nordstjernen er faktisk en 
cepheidevariable; men med et beske-
dent udsving. I øvrigt er dens variati-
oner svundet noget ind i de senere år, 
så dens variationer er ikke permanen-
te. Astronomerne kender over 30.000 
variable stjerner af mange forskellige 
typer og lysstyrker. For amatørastro-
nomer er der gode muligheder for at 
studere variable stjerner ved hjælp af 
et stjernekort og en primekikkert eller 
en stjernekikkert.
De gamle grækere var de første til at 
inddele stjernerne i lysstyrker og kun-
ne kun tage udgangspunkt i den lys-

styrke, som umiddelbart kan ses. Der 
anvendes nu en skala fra 1 til 6. Varia-
ble stjerners lysstyrke varierer typisk 
1 til 2 lysklasser. Men det lys, en stjer-
ne ses med på himlen, vil jo ikke kun 
bestemmes af dens størrelse, men nok 
så meget af dens afstand fra Jorden. 
Derfor bruger astronomerne nu også 
begrebet absolutte størrelsesklasser.

CAPELLA  
ASTRONOMIKLUB

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

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk

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

åbNINgstIder:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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tekst og foto af Helle Hansen

børN Og UNge fra gellerUp strøMMer tIl raMala-spejderNe, der er eN Ny aktIVItet, 
sOM både byder på fOlkedaNs, saNg Og spæNdeNde UdflUgter I NatUreN

spejderNe pIbler freM I gellerUp

Det begyndte med en håndfuld børn 
tilbage i marts måned. Og da Skræp-
pebladet en mandag aften midt i juni 
kigger forbi Legepladsen i Gellerup er 
barn nummer 58 ved at blive skrevet 
op som medlem hos de nye Ramala-
spejdere.
Det er Walid Mahmoud, der går rundt 
med den to sider lange medlemsliste, 
som er initiativtager til den nye spej-
deraktivitet for børn i Gellerup. Han 

har gennem de sidste mange år været 
aktiv i afdelingsbestyrelsen i Gelle-
rupparken, og nu er han også ansat 
som medarbejder på Legepladsen i 
Gellerup. Her har han fået lov til at 
låne lokalet til at holde spejderaktivi-
teter i.
Walid har fra barnsben oplevet spej-
derlivet hjemme i flygtningelejren i 
Libanon, hvor hans far var og stadig 
er aktiv i spejderbevægelsen.
”Der foregik det i et slags aktivitets-
hus, hvor der var aktiviteter for alle 
aldersgrupper. Børnehavebørn om 
formiddagen, voksne om eftermidda-
gen, skuespil om aftenen og så var der 
fodbold for både børn og voksne,” hu-
sker Walid, der var fire år, da han selv 
begyndte at komme i aktivitetshuset.

dans er populært
Foreløbig består spejderaktiviteten i 
Gellerup af arabisk folkedans, hvor 
der er træning for de små og store to 
gange om ugen, mandag og torsdag. 

Danseundervisningen står Moham-
med El Haj for. Han kommer fra Liba-
non, hvor han selv er med i en danse-
trup og rejser rundt spiller teater i hele 
landet. Han er gift med ung dansk-
palæstinensisk pige fra Gellerup og 
har gennem de sidste par år været i 
Danmark flere måneder om året.
Inden døre på Legepladsen spiller 
musikken denne sommeraften højt 
ud af højtalerne. På gulvet er en snes 

halvstore børn ved at blive instrueret 
af Mohammed i, hvordan de skal dan-
se. Lige nu øver de på en dans, som de 
skal opføre ved sankhansfesten i Gel-
lerup.
Folkedansen er meget populær, og 
ikke kun blandt de unge.
”De sidste to, tre uger har vi også haft 
folkedans for voksne om søndagen,” 
fortæller Walid.
Næsten alle børnene i Ramala-spej-
derne har arabisk afstamning. 
”Men aktiviteten er åben for alle børn, 
også dem med somalisk, kurdisk og 
dansk baggrund,” understreger Wa-
lid, som var rundt ved en lang række 
lokale foreninger og snakke, inden 
spejderprojektet blev sat i sving.
”Dengang var alle begejstrede og 
bakkede op om idéen. Desværre har 
vi ikke set alle børnene endnu,” siger 
Walid, som dog håber med tiden at få 
flere kulturer med.

ramala og betlehem
At spejdertruppen hedder Ramala-
spejderne er nemlig ikke for at signa-
lere, at det er arabiske spejdere. Det er 
Walids idé, efter at han på internettet 
tilfældigvis så, at en spejderafdeling i 
Århus hedder Betlehem.
”Ramala er en lille by uden for Betle-
hem, og Gellerup er en lille by uden 
for Århus. Derfor synes jeg, at Ra-
mala ville være et godt navn,” smiler 

Walid, der har startet projektet uden 
økonomisk støtte. De røde og grønne 
tørklæder, som piger- og drengespej-
derne har på, er ganske hjemmela-
vede ud af et stykke billigt stof, som 
Walid selv har klippet i kvadrater.
”Vi tager 20 kroner om måneden for 
børnene i kontingent. Og vi er kun 
lige begyndt, så vi har næsten ingen 
penge”, siger Walid, der dog nu har 
fået en bestyrelse på plads bag sit ini-
tiativ.
”Og efter sommerferien begynder vi 
også med aktiviteter, hvor vores børn 
skal ud på ture og opleve, det kan være 
en fisketur eller en tur i skoven,” for-
tæller Walid, der indtil videre begyn-
der hvert spejdermøde med at spad-
sere en tur rundt i Gellerupparken 
med sine spejdere. Denne aften endte 
turen på toppen af kælkebakken, og 
så skulle alle børnene ned gennem 
rutsjebanens rør før de var klar til at 
gå i gang med at øve dansen.
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af Hans Esmann Eriksen
foto af Henning Reinholt Larsen

palle fOrtæller OM sIN barNdOM Og UNgdOM I Ny bOg

et VærdIgt lIV

Et mål er nået. Da jeg mødte Palle 
Hansen, var han glad. Glad for at Gyl-
dendal netop havde udgivet hans bog 
”Et værdigt liv”
Glad for at han havde fuldført sit pro-
jekt – at fortælle om, hvordan selvvær-
det påvirkes af at være handikappet.

Handikap marginaliserer
Palle har muskelsvind og bruger kø-
restol. For et par år siden fik han til-
delt en lejlighed i Sonnesgården.
Vi møder ham lejlighedsvis, når han 
sidder i haven og slikker solskin, el-
lers holder han sig mest for sig selv.

Palles ansigt og krop er præget af syg-
dommen. Det må konstateres, at der 
ikke er mange, der taler med ham, 
medmindre der er en direkte anled-
ning.
Det forhold, at omverdenen definerer 
den handikappede ud fra handikap-
pet og ikke ud fra andre kvaliteter, 
har beskæftiget Palle i mange år.
Palle er uddannet psykolog og har i 
sit arbejdsliv arbejdet med unge han-
dikappede, der har behov for at tale 
om, hvordan deres handikap påvirker 
selvopfattelsen.

en bog, der tager udgangspunkt 
i den personlige oplevelse
Med sin bog vil Palle gerne illustrere, 
hvordan det føles at være anderledes 
– at være udsat for andres medliden-
hed og nogle gange hån – at være 
marginaliseret uden andre menne-
skers respekt.
Bogen beskriver Palles oplevelser fra 
barndommen til studietiden, som er 
den periode, hvor grundlaget for vo-
res personlighed dannes.

Med stor detaljerigdom gives der små 
portrætter af de mennesker, der har 
omgivet Palle. Det illustreres, hvor-

dan mennesker, der er svage, mobber 
nedad på dem, der er svagere. 
Det vises, hvordan den, der har det 
svært, nemt kommer til at blokere 
over for en hånd, der bliver rakt ud i 
en god mening. 
Der fortælles om, hvor svært det er 
for et handikappet menneske, når det 
selv begynder at definere sig ud fra sit 
handikap og ikke ud fra sine styrker.

Bogen ”Et værdigt Liv” af Palle Han-
sen er udkommet på Gyldendal og 
har ISBN 978-87-02-07430-7

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

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

gUl åkaNde er speCIel fOr grIMHøj sø på HOlMstrUp Mark

HejreN Og åkaNdeN Ved grIMHøj

Naturen på Holmstrup Mark er præ-
get af eng, skov, søer og til dels bak-
ker. Den ældste og mest oprindelige 
bakke hedder Grimhøj og ligger lige 
bag Bazar Vest. Mellem Grimhøj og 
Holmstrup ligger Grimhøj Sø, der i 
modsætning til de andre søer og dam-
me i området har mange flydeplanter. 
De flotteste og mest dominerende i 
sommermånederne er gul åkande, 
men der er også vandpileurt og vand-
aks.

det grønne bælte
Beboerne i afdelingerne Holmstrup, 
Toveshøj, Bronzealdervænget, Odins-
gård og Thorsbjerg har kun få skridt 
fra afdelingen til naturområdet, der 
ligger som et grønt bælte mellem 
Jernaldervej og Edwin Rahrsvej – fra 
Ringvejen til motorvejen. 

ægte åkande
Gul åkande er ikke helt så stor og im-
ponerende, som de oftest hvide eller 
lyserøde ”åkander” i havebassiner og 
parker. Til gengæld er gul åkande en 

rigtig åkande, mens de andre hedder 
nøkkeroser; men fejlagtigt bliver kaldt 
for åkander. Der er dog stor lighed. 
Der er store flydeblade suppleret med 
iøjnefaldende, smukke blomster.

gule vandblomster
Åkanden har en luftfyldt rod nede 
på søens bund. Luften får den i som-
merhalvåret via bladstænglerne, som 
kan blive op til tre meter (hvis søen 
er så dyb), og bladene dukker frem al-
lerede i april. 
Blomsterne minder om meget store 
ranunkler med smørgule blade; men 

som på ydersiden er grønlige. Du kan 
se blomsterne fra juni til august. 
Herefter er der kun de spøjse frøstan-
de at se. Det er kapsler, der i form min-
der lidt om frøstanden hos en valmue. 
Blomsterstænglen rådner, og frøkaps-
lerne kan flyde af sted til et nyt sted. 

svær spredning
Selvom Grimhøj Sø har gennemløb 
med vand fra Holmstrup Bassin og 
videre til Bremerholm og de nye regn-
vandsbassiner ved Skjoldhøj, har der 
indtil videre ikke været en naturlig 
spredning på den måde. Det er også 
en lang og farefuld færd for frøkap-
slen, der nemt risikerer at sidde fast 
i beplantningen i det lille vandløb og 
senere i Voldbækken. Åkander kan 
ikke lide at vokse i et vandløb, men 
foretrækker stillestående vand med 
evt. langsom gennemstrømning.

Hejre over åkander
Tager du en tur ned til Grimhøj Sø i 
sommermånederne, vil du foruden 
de gule åkander også ofte møde en 
stor og iøjnefaldende fugl. Det er fi-
skehejren, der enten sidder på en 
træstub eller står i det lave vand med 
åkander og vandpileurt mellem be-
nene. Den er ofte helt stille og står 
ubevægelig, næsten som en skulp-
tur. Fiskehejren er på jagt og venter 
tålmodig på, at en fisk eller måske 
en frø kommer inden for række-
vidde, og så slår den til. Lynhurtigt. 
Fiskehejren overvintrer som regel 
sydpå f.eks. i Frankrig eller Spanien, 
og kan ses på Holmstrup Mark fra 
cirka marts til oktober/november.

dyrebare nakkefjer
Fiskehejren er en stor storkefugl, der 
kan kendes både på størrelsen – vin-
gefanget bliver cirka 140 cm – og så 
på den karakteristiske s-formede hals. 
Nå den står på sine lange gule ben og 
venter på en fisk, er det næsten kun 
hovedet og/eller halsen og de store 
sammenfoldede vinger, man kan se. 
De grå vinger dækker nærmest hele 

Grimhøj Sø blomstrer med gule åkander og lyserød vandpileurt.

Åkandens frøkapsel kan flyde af sted fra 
engang i august
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kroppen. Halsens bugtede facon er 
tydelig at se, når den flyver.
Et andet lille kendetegn er fiskehej-
rens særlige hovedfjer. Der er to lange, 
sorte fjer som stritter bagud og min-
der lidt om hentehår. Disse fjer var en 
gang så eftertragtede til brug i f.eks. 
hatte, at fiskehejren blev jagtet i stor 
stil. Nu er den fredet, men må skydes 
ved f.eks. dambrug.

fisker altid alene
På Holmstrup Mark ser man kun én 
fiskehejre ad gangen. Det er fordi, de 
foretrækker at jage alene, og ingen af 
søerne på Holmstrup Mark er åben-
bart store nok til to. Kommer en ny 
fiskehejre flyvende og ser, at der alle-
rede er en fiskehejre i søen, flyver den 
videre til et nyt sted. 
Dette bliver udnyttet af folk med ha-
vebassiner, der sætter en metal- eller 
plastic-hejre op ved vandet med guld-
fisk – så bliver den rigtige fiskehejre 
væk fra bassinet.

yngler i koloni
Selvom fiskehejren jager alene, så 
foretrækker den at yngle i en koloni. 
De største kolonier i Danmark har 
hundredvis af fugle. En af de store er 
ved Stævns Fjord på Samsø. 
Selvom der er observeret ”kolonier” 
på ned til kun få par, ser det ikke ud 
til, at fiskehejren yngler på Holmstrup 
Mark. Men mon ikke der er en koloni 

i nogle træer nær ved Årslev Engsø. 
Her er det i hvert fald ikke usædvan-
ligt at se 10-15 fiskehejrer i løbet af en 
kort gåtur.
På Holmstrup Mark kan du foruden 
i Grimhøj Sø også møde fiskehejren i 
Spiralsøen mellem Hasle Bakker.

En træstub i Grimhøj Sø er en af fiskehejrens foretrukne pladser.

Fiskehejrens nakkefjer var tidligere 
efterspurgt til hattepynt.

Skræppebladets redaktion holder sommerferie
Vi vender tilbage med et septembernummer med deadline den 13. august. 
I mellemtiden kan man følge med på bladets blog - blog.skræppebladet.dk.
Vi ønsker alle læsere og beboere en god sommer.
På gensyn til september

-red
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

der er kUN få beVIselIg pOsItIVe effekter Ved eN dyr INVesterINg

VIdeOOVerVågNINg er både dyrt Og dUMt

Kameraerne skal ikke snurre for hus-
lejekroner, hvis det står til modstan-
dere af videoovervågning. Ikke meget 
tyder på, at det kan betale sig for bo-
ligforeninger at opsætte elektroniske 
øjne på hushjørnerne, og på et møde 
med masser af aktive beboere fortalte 
bl.a. Peter Lauritsen om de mange 
bagsider ved at investere i overvåg-
ningsudstyr. 
Skræppebladet var den 10. juni med 
på fyraftensmødet, der var arrangeret 
af Det Boligsociale Fællessekretariat.

Peter Lauritsen fra Aarhus Universi-
tet fortalte om de umiddelbare grun-
de til, at mange er begejstrede for 
videoovervågning. Tryghed, sikker-
hed og bedre opklaring er de typiske 
argumenter som f.eks. justitsminister 
Brian Mikkelsen gerne vil fremhæve.

Ingen trylledrik
”Når jeg møder folk fra boligforenin-
gerne, så får jeg det indtryk, at de tror, 
at videoovvågning er et tryllemiddel 
eller en trylledrik, man kan tage og 
få løst sine problemer. Men det er det 

ikke. I hvert fald ikke hvis man skal 
tro forskning,” sagde Peter Lauritsen 
og underholdt med at vise Asterix og 
Obelix på storskærmen.
 
den falske tryghed
”Nogle påstår, at videokameraerne 
gør folk mere trygge. Det kan godt 
være, at de tager fejl, for hvis kame-
raerne ikke har gjort, at der er grund 
til at føle sig mere tryg, så er det noget 
skidt. 
Så er det en form for falsk tryg-
hed, i hvert fald hvis det er 
et farligt område, man bor i.  
Man kommer til at love med de her 
kameraer, at ’gå du bare ud om afte-
nen fru Hansen, der sker ikke noget, 
for kameraerne passer på dig.’
Men hvis kameraerne ikke passer på 
dig, så er det en falsk tryghed,”  sagde 
Peter Lauritsen, der ikke mener, at 
der er belæg for den vidtløftige opti-
misme, der knytter sig til videoover-
vågning.

kun politiet må se
I dag er det ulovligt for boligforenin-
ger at opsætte kameraer til overvåg-
ning af f.eks. stier og parkeringsplad-
ser. Justitsministeren vil fremsætte 
et lovforslag, der gør det lovligt for 
boligforeningerne at lade kameraerne 
snurre.
Dog skal det først aftales med politiet, 
og det er også kun politiet, som må se Peter Lauritsen mener, at man ikke bare skal plastre et boligområde til med kameraer, 

men tænke sig godt og grundigt om.



Skræppebladet juli 2009 - 21

optagelserne. Til gengæld er det bebo-
erne, der skal betale alle udgifterne.
Hvis politiet i dag finder det nødven-
digt at videoovervåge et område, må 
de gerne sætte kameraer op, men så er 
det for politiets penge.
I nogle boligforeningerne har der væ-
ret en tro på, at man med videokame-
raer også kunne fange dem, der ikke 
sorterede affaldet ordentligt, parkere-
de forkert mv. Men den slags småting 
har politiet ikke ressourcer til.

1 mio. til overvågning i Præstehaven  
Boligselskabet Præstehaven har alle-
rede besluttet sig for at bruge en mil-
lion kroner over fire år på at opsætte 
kameraer. Forretningsfører Allan Sø-
strøm var mødets anden oplægshol-
der:

”Det er altid tryghed, der omtales, når 
vi snakker videoovervågning. Der er 
ikke nogen, der på noget tidspunkt 
har nævnt noget om, at ’nu skal vi 
fange banditterne og de umulige.’ Det 
er ikke det, det handler om. Det hand-
ler om, at vi er trygge.
Jeg kan godt følge dig lidt, Peter når 
du siger, at det kan gå over til falsk 
tryghed - for når vi først får kame-
raerne op - bliver vi så virkelig mere 
trygge?”

de forkerte penge
”Vi gerne vil have tryghed i nærområ-
det. Beboerne mener, at der en masse 
unge mennesker i visse områder, og 
hvis man har videokameraerne oppe, 
så kan man roligt færdes igennem. 

Hvis vi skal lægge det over til det, Pe-
ter siger, så glemmer de unge menne-
sker nok lige, når de gør et eller andet, 
at der er videokameraer oppe. Og så 
har vi valgt at bruge nogle forkerte 
penge,” sagde Allan Søstrøm.

Hjælper det?
”Vi leder i øjeblikket efter kameraer 
med høj kvalitet, og vi vil utrolig ger-
ne have, at det er mobilt,” sagde Al-
lan Søstrøm og fortalte om en formo-
det effekt mod hærværk og registreret 
narkosalg.
”Så kommer det sidste: Hjælper det? 
Peter han sagde nej, og det er muligt, 
at det er rigtigt.”

beboerne vil bruge penge
Allan Søstrøm fortalte, at boligselska-
bet bruger cirka en million kroner på 
reparationer efter hærværk: ”Vi vil 
f.eks. kunne identificere skadevolde-
re, men vi har ikke en naiv tro på, at 
det hører op.”
Skræppebladets udsendte ville gerne 
vide, om der forventes en økonomisk 
gevinst ved satsning på overvågnings-
kroner. ”Kunne man ikke ansætte en 
patruljerende medarbejder i stedet?”
”Jo, men det er ikke det, beboermø-
det har vedtaget. Og jo, det vil være 
at spilde 1 mio. kr. på fire år at sætte 
kameraer op i forhold til f.eks. at an-
sætte en til at overvåge,” mente Allan 
Søstrøm, der senere sagde ”Hvis det 
kun er politiet, der må se videoopta-
gelserne, vil vi måske alligevel ikke 
bruge den million.”

Optagelser mangler kvalitet
Mange af de fremmødte beboere hav-
de spørgsmål og kommentarer. Bor-
gerjournalist Gunni Petersen fra Viby 
Syd fortalte om problemet med dårlig 
kvalitet på optagelserne af en påsat 
brand:
”Klubben i Rosenhøj har en opsøgen-
de medarbejder, sådan en gademed-
arbejder. Han fik lov til sammen med 
politiet at se optagelserne. 
Der var fem unge mennesker på bil-
lederne, og de to kunne de genkende. 
Men de stod og kiggede på, og så si-
ger politiet: 
’Jamen de laver jo ikke noget, de står 
jo bare og kigger.’ Det var de tre an-
dre, som de ikke identificerede, der 
var henne og antænde ilden.”

En beboer fra Højbjerg spurgte: ”Kun-
ne man så ikke have afhørt de to?”
”Det sagde jeg også,” svarede Gunni 
Petersen. ”Jeg snakkede med politiet 
om det, men de sagde, at det ikke hol-
der i retten - de stod jo bare og kig-
gede. De gjorde jo ingenting. De kom 
tilfældigt forbi.”

Peter Lauritsen kommenterede:  
”Dette illustrerer en vigtig pointe. 
Man får ikke et bedre politi af, at man 
hænger videokameraer op.”

Beboere i Præstehaven vil bruge en mio. kr. 
på overvågning. Allan Søstrøm er skeptisk.
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saNktHaNsfest Og sOMMersteMNINg I søVaNgeN
Traditionen tro afholdt afd. II sankt-
hansbål på bålpladsen ved Louisevej.
Afdelingsbestyrelsen havde sørget 
for pølser og kartoffelsalat samt soda-
vand til børnene.
Der var også dej til snobrød, som 
børnene senere kunne riste over glø-
derne.

Båltalen blev holdt af formand Birthe 
Wisén
Og talen handlede i år om hekse både 
dem, vi selv troede på i gamle dage, 
og dem, som nogle folkeslag stadig 
tror på f.eks. i Ghana i Afrika.
Men en af de afrikanere, der har ud-
dannet sig her i Danmark, gør nu et 

stort arbejde i sit eget hjemland for at 
aflive heksemyter.
Se det var en rigtig heksehistorie

Det gode vejr var med til at give den 
helt rigtige stemning.

af Kirsten Hermansen

På Holmstrup Mark var der sankthansbål både i Holm-
strup og på bålpladsen ved Thorsbjerg og Odinsgård. 
Begge steder med båltale, stor hygge, og fællesskab.
Afdeling Holmstrup havde både det største bål og de fle-
ste tilskuere – over 100 voksne og op mod 50 børn.
Fælles bålfest i Thorsbjerg og Odinsgård havde til gen-
gæld samlet flest til fællesspisning, hvor cirka 50 voksne 
grillede medbragt mad.

Ulrik Ricco Hansen

Ild på MarkeN
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Beboerne i Gellerupparken og Toveshøj 
fejrede fælles Sankt Hans med snobrød, 
grill og spejderdans
 
500 snobrød, hundredevis af sandwich 
og juice samt optræden med arabisk 
folkedans ved Ramalaspejderne var 
opvarmning til sankthansbålet i Gel-
lerup, hvor beboerne fra Gellerup og 
Toveshøj holdt bålfest sammen. 
Efter flere år med en stor kamp for 
at få ild i bålet, så var der i år ingen 
problemer med at få fut i bålet og den 
flotte heks, der var fremstillet af Det 
Kreative Værksted i Yggdrasil. Årets 
båltale blev holdt af Rabih Azad-Ah-

med, der ud over at sidde i afdelings-
bestyrelsen for Gellerupparken også 
sidder i Århus Byråd for De Radika-
le. 
Set i lyset af den netop indgåede hel-
hedsplan, som blev kendt samme 
dag, valgte Rabih droppe sin skrevne 
tale og i stedet snakke om de spæn-
dende udfordringer, der nu ligger for-
ude for alle beboere i Gellerupparken 
og Toveshøj, som skal være med til 
at gøre de to boligerområdet endnu 
bedre at bo, end de allerede er i dag. 
Rabih lagde især vægt på, at helheds-
planen får stor betydning for området 
mange børn, som også er områdets 

guld. Han sluttede med at udråbe et 
trefoldig hurraråb for Gellerupparken 
og Toveshøj.
Efterfølgende blev der gjort et ihær-
digt forsøg på at afsynge Midsom-
mersangen – en anmeldelse heraf er, at 
der desværre kommer til at vare lang 
tid, før koret fra Gellerup kan konkur-
rere med koret fra Urbanplanen, som 
blev kendt i udsendelse “Stemmer fra 
opgangen” på DR1.

af Helle Hansen
foto af Walid Mahmoud

fUt I bålet I gellerUp

Palle Hansen holder båltale i Sonnesgården. - foto af Uffe Adelørn 

Ramalaspejderne optræderafdelingsformand Helle Hansen sikrer, at heksen hat passer....
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Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

pOsItIV tIlVækst I gellerUp-OMrådet

aftale OM HelHedsplaN

Natten til tirsdag d. 23. juni indgik 
Brabrand Boligforening og Århus By-
råd en aftale om udarbejdelse af en ny 
dispotionsplan for Gellerup-Toves-
høj-området. Det sidste forhandlings-
møde var ganske hårdt og varede fra 
kl 18 til kl 02, fordi der fra politisk 
hold blev stillet krav, som Brabrand 
Boligforening og afdelingsbestyrel-
serne i Toveshøj og Gellerup-parken 
ikke var enige i. Men det lykkedes til 
sidst, at få enderne til at mødes. Her 
er ikke tale om en afslutning, men om 
en begyndelse. Det er nemlig aftalt, at 
et nyt planforslag – en såkaldt dispo-
sitionsplan – skal sendes til offentlig 
høring i løbet af vinteren, således at 
en endelig plan kan udarbejdes i for-
året 2010. Denne plan skal så næste 
sommer til godkendelse i byrådet og 
boligforeningens repræsentantskab, 
inden den kan træde i kraft. Alle be-
boere får derfor mulighed for at give 
deres mening til kende og få besvaret 
al le spørgsmål om planens konsekven-
ser, inden der endeligt slås søm i.
 
en plan med tilvækst
Planen bygger i meget høj grad på 
boligforeningens oprindelige idé om 
en ”plus-plan”, altså en plan med til-
vækst. Det sker ved, at der laves en ny 
bygade fra Toveshøj til City Vest. Det 
præcise forløb for denne bygade skal 
diskuteres nærmere. I den forbindel-
se skal der etableres flere hundrede 
kommunale arbejdspladser i området 
samt skabes ny kultur og aktivitet, 
bl.a. vil gerne have et centralt torv og 
meget mere. Og det er nu planen, at 
Gellerup Højskole til vinter skal starte 
i en del af Hejredalskollegiets bygnin-
ger. Der er fra Integrationsministeriet 
stillet 6 mio kr til rådighed til dette 
projekt. Endvidere vil der komme 
midler fra Landsbyggefonden til op-
start af Foreningernes Hus. Vi håber 
også, at der kan skaffes midler til en 
første opstart af et sundhedscenter 
på Toveshøj. Der vil således allerede 
inden for det kommende år blive ta-

get en række skridt, som ikke behø-
ver at vente på den samlede plan. Det 
gælder også en række forbedringer i 
området, som de to afdelingsbestyrel-
ser i samarbejde med kommunen har 
planlagt – med de grønne områder, 
stier, belysning m.v.
 
tilvækst og nedrivning
En stor del af planen handler om at 
bygge nyt. Der bliver tale om ældre- 
og ungdomsboliger, ejer- og medejer-
boliger. De kan del bygges i forbindel-
se med de eksisterende blokke med 
f.eks. såkaldt ”penthouse”-byggeri el-
ler udbygning på gavlene. Og der kan 
bygges langs Gudrunsvej på jorden 
over mod Ringvejen. Planen vil med-
føre en ændring af beboersammen-
sætningen på sigt, fordi andelen af al-
mene familieboliger falder i takt med, 
at der bygges andre boligtyper. Det er 
målet, at andelen af almene familiebo-
liger i 2030 er nede på 30%. I forbin-
delse med bygaden og andre vejfø-
ringer ind i området vil der blive tale 
om at nedrive tre blokke. Der gælder 
i den forbindelse en tryghedsgaranti, 
således at alle, der må fraflytte en lej-
lighed, får ret til at blive i området. 
Alle beboere, hvis lejlighed kan blive 
berørt af planen, vil naturligvis i god 
tid få information herom. I Brabrand 
Boligforening har vi ikke på noget 
tidspunkt været afvisende over for 
nedrivning, salg eller omdannelse til 
erhverv og kontor, hvis det var en na-
turlig følge af de mål, der blev opstil-
let for helhedsplanen, og at vi kunne 
se en gavnlig effekt for området. Men 
vi har sagt nej til rive ned bare for at 
rive ned. Aftalen er identisk med det 
forslag, som afdelingsbestyrelsen i 
Gellerupparken fremlagde i marts i 
år. Her peger de på salg og omdannel-
se af boliger med det resultat, at 1776 
almene boliger vil være reduceret til 
1200. Herunder også sammenlægning 
af utidssvarende 1-værelsesboliger i 
Gellerupparken.

 salg af jord og lejligheder
I den forbindelse indeholder planen 
salg af lejligheder i to blokke, i første 
omgang en enkelt blok som forsøg. 
Dette forudsætter en godkendelse fra 
regeringen af ny regler, for det kan 
ikke lade sig gøre med de gældende 
bestemmelser, i hvert fald ikke på en 
ordentlig måde. Planen forudsætter 
også, at regeringen godkender vores 
forslag om, at indtægter fra bygge-
modning og salg af jord langs Ringve-
jen kan bruges til at betale for planen. 
Hvis regeringen ikke godkender det-
te, så kan planen ganske enkelt ikke 
gennemføres. Vi synes ikke, at staten 
indtil nu har bidraget fantastisk me-
get til planen, så vi har en stærk for-
ventning om, at regeringen nu – ikke 
mindst da der er bred opbakning i 
byrådet – vil gå mere aktivt ind med 
støtte. Og vi har også en forventning 
om, at med denne aftale vil de forskel-
lige myndigheder have forståelse for, 
at vi i Brabrand Boligforening samti-
dig har en række andre opgaver, der 
med myndighedernes bistand skal 
løses, f.eks. betydelige renoveringsar-
bejder i vores ældre afdelinger.  Disse 
ting skal vi klare samtidig med hel-
hedsplanen – og det kan vi også.   
 
en personlig bemærkning
Personligt synes jeg, det er en god 
plan, som også realistisk kan gennem-
føres. Og jeg vil gerne sige stor tak for 
det gode samarbejde vi fra forenings-
bestyrelsens side efter min mening 
har haft med beboernes direkte valgte 
repræsentanter i de to afdelingsbesty-
relser, foreningerne og mange andre. 
De to afdelingsbestyrelser har efter 
min mening gjort en kanon indsats og 
har lagt masser af timer i dette store 
arbejde. Det lover efter min mening 
godt for den demokratiske proces, 
der skal føre til planens endelige gen-
nemførelse.
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OrdINære afdelINgsMøder I efteråret 2009

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er 
blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

fOreløbIg dagsOrdeN fOr de afdelINger, der kUN Har bUdget tIl gOdkeNdelse på 
dagsOrdeNeN OM efteråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2010 til godkendelse
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling V, Toveshøj   tirsdag, den 8. september  kl. 19.00 i Tousgårdsladen
Afdeling VI, Holmstrup   mandag, den 7. september  kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

fOreløbIg dagsOrdeN fOr de afdelINger, der Også Har Valg tIl afdelINgsbestyrelseN 
M.M. OM efteråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2010 til godkendelse og årsregnskab for 2008 til forelæggelse
4. Evt. forslag 
5. Valg:
  Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  Repræsentant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
  Medlem + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med ulige numre)
6. Evt. andet
7. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling I, Hans Brogesparken  mandag, den 14. september  kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling II, Søvangen   tirsdag, den 15. september  kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling III, Skovgårdsparken  onsdag, den 2. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling IV, Gellerupparken  onsdag, den 23. september  kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler 
Afdeling VII, Hasselhøj (årsregnskab 2008 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
     torsdag, den 10. september  kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling VIII, Drejergården  torsdag den 3. september  kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
Afdeling X, Rødlundparken  onsdag, den 9. september  kl. 19.00 på Lokalcenter Næshøj
Afdeling XI, Odinsgården  mandag, den 31. august   kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling XII, Thorsbjerg   tirsdag, den 1. september  kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling XIV, Borum   mandag, den 7. september  kl. 19.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XV, Hasselengen (årsregnskab 2008 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
     torsdag, den 3. september  kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XVI, Voldbækhave  onsdag, den 16. september  kl. 16.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVII, Højriisparken  mandag, den 31. august  kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling XVIII, Lyngby   mandag, den 7. september  kl. 17.00 i afdelingens fællesrum
Afdeling XIX, Bronzealdervænget   torsdag, den 17. september  kl. 19.00 i afdelingen
Afdeling XXI, Hasselager  onsdag, den 16. september  kl. 19.00 i fælleshuset Skovhøj 225
Afdeling XXII, Sonnesgården (årsregnskab 2008 blev godkendt på forårets afdelingsmøde) 
     torsdag, den 10. september  kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIII, Skovhøj   tirsdag, den 8. september  kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIV, Skovhøj   tirsdag, den 1. september  kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Ikke bolighavende medlemmer  onsdag, den 9. september  kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler

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

Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelserne
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Næste emne augustnummeret:

Et mere 
læseværdigt Skræppeblad
Fra flere medlemmer i foreningens 
repræsentantskab er der givet udtryk 
for, at vores blad ikke bliver læst af 
vore beboere. Vi vil i næste nummer 
sætte spørgsmålet til debat og vil 
gerne bede vore læsere om at fatte 
pennen og skrive om deres erfaringer 
med bladet. Hvad er godt? Hvad er 
skidt? Hvad mangler vi at skrive om? 
Forslag til nye debatemner?
Forslagene bedes sendt til redaktion@
skraeppebladet.dk.

Debatredaktion
Det er en del af Skræppebladets formål at formidle debat mellem beboere i Brabrand Boligforening. Det vil vi 
i det kommende år gøre mere ved. Derfor har vi oprettet en debatredaktion med Hans Esmann Eriksen som 
redaktør. Formålet er at skabe en nuanceret debat, hvor flere forskellige synspunkter kommer til orde. Vi vil 
kombinere en debat i Skræppebladet med en opfølgende debat på vores hjemmeside. På baggrund af forslag fra 
vore læsere vil vi tage emner op, som vi vil søge at få flere med forskellige meninger til at kommentere på. 

Det første emne:

En afbalanceret
beboersammensætning
Denne måneds emne er foreslået af en beboer i 
afdeling 1 og handler om behovet for, at be boer-
sammen sætningen i vore afdelinger (spe cielt 
Gellerupparken) er så af balanceret, at brede kredse i 
samfundet vil opleve det som attraktivt at flytte ind i 
afdelingerne. Beboerens brev er oprindeligt sendt til 
Brabrand Bo ligforening og Århus kommune. I dette 
nummer er der svar fra for eningsbestyrelsen, og vi 
forventer i næste nummer at få indlæg fra Rådmand 
Gert Bjerregård og Multikulturel forening. Så snart 
disse indlæg kommer, vil de blive lagt ud på vores 
hjememside.



Skræppebladet juli 2009 - 27

jeg Har NetOp set lOkalNy-
Heder I tV 2 østjyllaNd
Man omtalte Gellerupplanen, og hvad 
man kan gøre for at løse problemerne 
der. 
Jeg og min mand flyttede derud 1972 
i studietiden og fik vore 2 ældste børn 
der og var meget glade for at bo der, 
indtil vi blev færdige på universitetet. 
Dette selvom vi allerede da kunne se 
sociale problemer true i fremtiden i og 
med, at man ukritisk og planløst og 
uden at supplere med tilstrækkelige 
bevillinger ”eksporterede” sociale 
problemer derud i forbindelse med 
sanering af hele gader i den socialt 
belastede del af Århus. 
Siden har vi boet i embedsboliger, 
hvoraf især den sidste var fornem og 
dejlig. Men vi mindes stadig vores 
lejlighed på Gudrunsvej som en fan-
tastisk bolig med hensyn til plan, kva-
litet og meget meget mere.
Nu er min mand gået på efterløn/
pension og vi har i kraft af vores lave 
nummer i boligforeningen kunnet få 

en attraktiv lejlighed i Brand Boligfor-
enings afd. 1.
Men aftenens indlæg i fjernsynet pro-
vokerer mig til at komme på banen.
Problemet i Gellerup vil ikke blive 
løst af alverdens delvise nedrivninger 
eller mix af erhverv/leje/eje. Man får 
ikke løst Gellerups problem, før man 
accepterer og erkender og handler ud 
fra, at PROBLEMET ER befolknings-
sammensætningen.. Ingen danskere 
som jeg og min mand vil flytte derud, 
før befolkningssammensætningen 
ændres. For mig vil smertegrænsen 
være, at man garanterer, at ”alminde-
lige ” danskere til enhver tid skal ud-
gøre minimum 50-60 % af beboerne
Løsningen er altså at gøre det attrak-
tivt for ”almindelige” danskere som 
os at flytte tilbage til Gellerup, som da 
vi boede dejligt derude i 1972.
Det kan man gøre, hvis ”almindelige” 
danskere som os kunne skrive sig op 
til at ville flytte derud, hvis såfremt 
ifald - men bordet skal først fange, i 
det øjeblik, hvor det kan garanteres - 

højst 40-50 % af beboerne i Gellerup 
er og fremover vil være ”fremmede” 
eller socialt belastede.
Hvis man følger denne plan, behø-
ver man ikke rive dejlige boliger 
ned. Men man kan langsomt tømme 
blokkene og acceptere, at en del leje-
mål står tomme en tid. Ligesom man 
fremover må acceptere, at lejligheder 
står tomme en tid, hvis fordelingen 
mellem ”almindelige danskere” og 
”fremmede” og eller socialt belastede 
ikke kan opretholdes på anden vis.

Mvh 
Johanne Heilskov.

Hans Brogesvej 21.
8220 Brabrand.

alsIdIg bebOersaMMeNsæt-
NINg – jatak
 Johanne Heilskov efterlyser i sit 
debatindlæg en mere alsidig bebo-
ersammensætning i Gellerup. Det 
er et fælles mål for boligforeningen 
at skulle sikre en alsidig beboersam-
mensætning i alle vores afdelinger, 
således at vi undgår alt for mange so-
ciale problemer samlet i en enkelt af-
deling. Derfor fremlagde vi for tre år 
siden en områdeplan for hele områ-
det fra Holmstrup Mark til Brabrand. 
Den omfattede altså afdelingerne på 
Holmstrup Mark, Gellerup/Toveshøj 
samt de tre ældste afdelinger. Det var 
målet, at vi skulle sikre en god og al-
sidig beboersammensætning i de af-
delinger, der ligger tæt på Gellerup/
Toveshøj. Derfor aftalte vi med Århus 
kommune, at der indføres såkaldt fle-
xibel udlejning i de seks afdelinger – 
og det er vores indtryk, at disse udlej-
ningsregler har positiv effekt. Det er 
samtidig afgørende, at vi løser bl.a. de 
store renoveringsopgaver.

kombineret udlejning og hel-
hedsplan
I Gellerup og Toveshøj indførte Århus 
byråd den såkaldt kombinerede ud-
lejning, der udelukker bestemte grup-
per fra ventelisten. Vi har samtidig 
en kontant linie over for beboere, der 
groft overtræder reglerne. Men her må 
vi erkende, at dette ikke i sig selv ska-
ber en alsidig beboersammensætning, 
der skal langt mere til. Og det er også 
tanken med helhedsplanen, der har 
som mål, at bydelen omskabes til et 
levende kvarter, hvor mange forskel-
lige mennesker ønsker at bo. De to af-
delingsestyrelser ønsker bestemt ikke 
at rive deres gode blokke ned, men 
har fremlagt en lang række forslag til 
ændringer af bygningerne og boligs-
ammensætningen. Nogle boliger vil 
overgå til andre formål, f.eks. erhverv 
eller kommunale arbejdspladser, og 
der skal bygges en række ny boliger i 
området, f.eks. ejer-, andels- medejer- 
ældre- og ungdomsboliger. Der skal 
laves højskole, uddannelse, kultur-
hus, bygade og mange andre ting, der 

kan trække mennesker til. Ingen af 
disse ting kan enkeltvis løse opgaven. 
Det er derfor, vi taler om en helheds-
plan, der skal ses i sammenhæng med 
en social-  og uddannelsesindsats, så 
de unge fra området får samme mu-
lighed for at komme videre i samfun-
det, som unge fra andre kvarterer har. 
Det er et langt træk, som tager flere år 
at gennemføre. Men nogle af tingene, 
f.eks. forbedringen af de grønne om-
råder og oprettelse af en højskole er vi 
allerede i færd med at løse.        
 

Keld Albrechtsen, 
næstformand i Brabrand Boligforening
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af Marianne Stenberg / Journalist Brabrand Boligforening

Ny VarMeMester I Hasselager

Flemming Lienhøft er Hasselagers 
nye varmemester og har dermed an-
svaret for servicen på driftssiden for 
Hasselhøj, Hasselengen, Baunevej 
samt de to afdelinger på Skovhøj – i 
alt 398 boliger. Flemming er født og 
opvokset i Århus men har gennem 
de sidste 13 år boet i Hobro i Nordjyl-
land. Han er 43 år, gift med Lone og 
har to børn Oliver på 12 år og Celina 
på 8 år.
Flemming er uddannet maskinarbej-
der og har arbejdet som smed, maskin-

arbejder, varmemester, afdelingsleder 
og afdelingschef på Thule Air Base, 
teknisk konsulent og teknisk chef. I 
fritiden dyrker Flemming gymnastik, 
badminton, bordtennis og floorball.
Vi siger velkommen til Flemming.”

alsIdIg MaNd Med aNsVar fOr de 398 bOlIger

MaNge MæNd I gellerUp 
er Ikke fædre

Det største problem i Gellerup er fæd-
renes manglende ansvar og omsorg 
for deres børn, og især deres drenge, 
som bliver nogle kolde mennesker, 
hvis de ikke får opmærksomhed og 
kærlighed. Fædrene bruger i stedet ti-
den på bilen, kaffeklubben, teklubben 
eller spilleklubben. Meget få fædre 
går tur, cykler, svømmer eller tager 
på fisketur med deres dreng. De tager 
sig ikke tid til samtale. Drengene kø-
rer på cykler, der mangler ordentlige 
bremser, reflekser, klokke eller gode 
dæk. Er din dreng, så lidt værd, at du 
er ligeglad? Hvis du ikke har lært dit 
barn om trafikken, så kender han ikke 
til den. Hvis du har en dreng, hvor-
for cykler du så ikke med ham. Eller 
spiller fodbold med ham? Børn har 
brug for at have en far, der er far med 
alt, hvad det indebærer. En far, der 
vil bruge tid sammen med sin dreng, 
møder også drengens respekt og stolt-
hed. Hvem bliver stolt over at have en 
ligegyldig og sløv padde som far – en 
far der er rendt fra sit største ansvar? 
Den far, der intet er for sine drenge, 

han bliver også ensom som gammel. 
Han har jo aldrig været rigtig sam-
men med sine drenge, og derfor bli-
ver de naturligvis ligeglade med ham. 
Svigter man sine børn, bliver man selv 
svigtet.

Dårlige er de fædre, som prøver at 
købe sig til respekt ved at købe di-
verse farligt legetøj til børnene, så-
som livsfarlige minimotorcykler og 
knallerter, som de kan få frygtelige 
skader af, hvis de vælter med. Jeg ved 
godt, at mange mænd i Gellerupom-
rådet har det svært og har krigstrau-
mer, men det duer ikke at give disse 
krigstraumer videre til børnene ved at 
give dem krigslegetøj i form af farlige 
og ulovlige splatter- / plastkuglege-
værer og -pistoler, som de kan skyde 
på mennesker og dyr med. Børn, som 
er oplært til ulovligheder og mangel 
på respekt for, andre mister også re-
spekten for deres far.

Børnene skal ikke lære, at krig er rig-
tigt. Jeg tror, at hvis de fædre, som 
har det dårligt, lavede noget mere 
med deres børn, så ville deres proble-
mer og krigstraumer komme i bag-

grunden. Jeg skriver ikke dette for at 
dømme, men for at hjælpe de mange 
familier i Gellerup.

Jeg skriver dette, fordi jeg kan se, at 
det er de forsømte børn i Gellerup, 
som bliver kriminelle. Derfor spørger 
jeg: Er du en rigtig far for dine børn? 
Hvis du elsker bilen og kortklubben 
mest, så får du ikke gode drenge! 
Jeg valgte selv mine to børn frem for 
karriere og dyre biler, og det har jeg 
aldrig fortrudt. Vi har gået, fisket, 
cyklet, svømmet og talt sammen, og 
det har været det hele værd. Myndig-
heder og fritidsklubber kan hjælpe og 
støtte, men det er ikke dem, som skal 
udfylde din faderrolle. Det skal du 
selv gøre! Derfor spørger jeg igen: Er 
du en rigtig far for din dreng?

Med venlig hilsen
Allan Fisker

Brabrand
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af Herman Nielsen

lIdt NødVeNdIg fOrklarINg fra éN der Ikke HOldt Ord; 
MeN gerNe VIl fOrblIVe trOVærdIg

bestyrelse Og repræseNtaNtskab

Jeg havde regnet med at stoppe i 
bestyrelsen, fordi jeg er blevet gam-
mel, har været meget med i boligfor-
eningsarbejde i over 30 år i, finder det 
tumpet og undertiden ubehageligt 
at være i bestyrelsen og endelig fin-
der repræsentantskabet, der som be-
kendt er foreningens øverste myndig-
hed, ganske slapt. Det her sagde jeg 
i repræsentantskabet, da jeg lod mig 
genopstille, fordi både nogle ansatte 
og nogle beboere i tiden inden insi-
sterede på, at jeg skulle fortsætte. Jeg 
vedgår gerne at være blevet berørt af 
tiltalen og fortsætter altså.
Alder er heller ikke i sig selv en grund 
til at stoppe, så meget mere som stå-
ende opgaver netop bør søges klaret 
før afgang.

tumpet at være i bestyrelsen 
Vi er efter min mening dårlige i sam-
været med afdelingsbestyrelserne, og 
måden finder jeg belastende. Der er 
en trang til at være mere end de an-
dre i repræsentantskabet og foregive 
at være betydningsfulde og dygtige 
frem for at snakke ordentligt sam-
men og så se, hvad man sammen kan 
gøre. 
På repræsentantskabsmødet aflagde 
bestyrelsen beretning for det forløbne 
år, og beretningen er skrevet i afsnit 
af enkelte medlemmer; men uden at 
være bærende for bestyrelsen. Det 
første finder jeg godt, fordi vi vælges 
og afskediges enkeltvis, men det sid-
ste bør være et problem. Eksempel:

To bestyrelsesmedlemmer laver et 
afsnit om gellerupområdets helheds-
plan og skriver bl. a.:
”Boligforeningen har i forbindelse 
med forslag om salg eller nedrivning 
af boliger, som har indgået i debatten, 
sikret, at salg eller nedrivning kun 
kan ske efter godkendelse i repræsen-
tantskabet.” Jeg gjorde på et bestyrel-
sesmøde opmærksom på, at denne 
ret ligger i lovgrundlaget; men blev 

afvist af de to bestyrelsesmedlemmer. 
Resten af bestyrelsen var tavse, og 
teksten er i beretningen.
I lovbekendtgørelsen (almenboliglo-
ven) starter § 75d på denne måde:
”Velfærdsministeren kan efter fælles 
ansøgning fra kommunalbestyrelsen 
og en boligorganisation godkende 
salg af almene familieboliger i bolig-
organisationens problemramte afde-
linger i kommunen,”…

Så ukvalificeret et samvær umuliggør 
faktisk almindelig samtale – men kne-
veren fortsætter og fortsætter, og kun 
repræsentantskabet kan stoppe den 
og bør stoppe den.

Vejen frem
Når nogle flere end i dag tiltror sig 
selv at kunne snakke med på egne in-
teresseområder, som de jo selv kan in-
sistere på at få på dagsordenen, så får 
vi et meget bedre samvær og en me-
get bedre boligforening end for nær-
værende. I betragtning af den aldeles 
usikre situation, hvori vi alle befinder 
os, og med de gigantiske opgaver, 
vi alle står over for – mere uden for 
boligforeningen men altså også i – er 
vores alles chance meget mere ind-
blanding, indsigt, omtanke og krav 
om selvbestemmelse.
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Af Inger Bloch

OM deN VaNskelIge saMtalekUNst

se, lyt Og fOrstå

Da jeg for hen ved 37 år siden blev 
ansat i Musikkonservatoriets studie-
administration, blev jeg straks sendt 
på ”Introduktionskursus for nyansat 
personale i statens tjeneste”.
Der var flere mere eller mindre re-
levante fag på kurset, men ét af em-
nerne gjorde indtryk på mig: SAMTA-
LETEKNIK med temaet: SE, LYT OG 
FORSTÅ. 
Idéen var naturligvis, at man ville 
blive bedre til at besvare spørgsmål 
og give vejledning, hvis man var me-
get opmærksom på den spørgende 
og dermed gjorde sig helt klart, hvad 
spørgsmålene indebar eller, hvad pro-
blemerne kunne være.

se
Nu er det jo ikke kun på ar-
bejdspladser, at det er vig-
tigt at forstå hinanden – det 
gælder overalt, hvor men-
nesker er sammen. Det er en 
rigtig god idé at se på andre, 
når de taler til én.
Ikke mindst i omgang med 
mindre børn, hvor vi voks-
ne måske ikke helt forstår, 
hvad de siger – ja så hjælper 
det gevaldigt at SE på dem; 
børnenes ansigtsudtryk og 
kropssprog udtrykker rigtig 
meget.
Hvis du har en gæst til mid-
dag, og han siger: ”Det var 
dog en herlig sovs”, er det 
en kompliment, hvis han ser 
tilfreds ud mens han udta-
ler sig; men hvis han laver 
himmelvendte øjne, betyder 
det lige det modsatte – (det 
betyder samtidig, at han er 
uhøflig og ikke fortjener 
at blive inviteret en anden 
gang, men det er en helt an-
den historie). 

lyt
Et vigtigt bud! Giv dig tid til at lytte 
ordentligt til, hvad en anden person 
siger. Vi har nok alle sammen prøvet 
kun at spekulere på, hvad vi selv vil 
fortælle eller spørge om, mens en an-
den har ordet (typisk, hvis man delta-
ger i et møde). Det er ikke særlig smart 
– på den måde kommer man nemt til 
at tale forbi hinanden, afbryde eller 
blot gentage noget, der allerede er 
blevet sagt. – Dette kan sommetider 
medvirke til, at et møde kan trække 
ud i det uendelige!
Et andet forhold, der kan gøre sig gæl-
dende, er, hvis man har en forudfattet 

mening om personen: Man tænker 
måske: ”Jeg ved nøjagtigt, hvad han 
vil sige” og lytter derfor ikke. På den 
måde kan man få den opfattelse, at 
vedkommende har sagt noget ganske 
andet end det, han faktisk sagde –  det 
er altså ikke godt!

forstå
Det er selvfølgelig lettere at forstå, 
hvad der er blevet sagt, hvis man har 
”set” og ”lyttet”. 
At forstå meningen med en udtalelse 
har også noget at gøre med den situa-
tion, personen, der udtaler sig, er i. 
Sommetider kan den samme sætning 

betyde noget helt forskel-
ligt: Når vi er ved stranden, 
og solen skinner, siger vi 
måske: ”Sikke et dejligt vejr, 
det er i dag!” Men hvis en 
landmand kommer uden-
for, og det er begyndt at 
øsregne efter en tørkeperio-
de, udtaler han måske den 
samme sætning og med lige 
stor glæde: ”Sikke et dejligt 
vejr, det er i dag!”. 
Hvordan vi forstår noget, 
vi hører, er også farvet af, 
hvem der siger ordene:
Kim Larsen udtalte for ny-
lig i et interview: ”Hvis 
man brokker sig som ungt 
menneske, er man ”en vred 
ung mand”, men hvis man 
brokker sig som ældre, er 
man ”en sur gammel stod-
der””.

prøv selv
Nå, spøg til side. Tænk 
over de 3 gode ord: ”Se, lyt 
og forstå” – Prøv eventuelt 
selv teknikken – den kan 
virkelig forbedre en sam-
tale! 
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19 - Bronzealdervænget

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

pINse-sOl Og UdeNdørs Hygge lOkkede MaNge tIl

fællesspIsNINg Med pINsegrIll Var eN sUCCes

Der var dækket op med solskin, sto-
re smil og lækker grillmad, da afde-
lingsbestyrelsen for Bronzealdervæn-
get den 29. maj holdt fællesspisning i 
det fri. Flere bænke var sat sammen 
foran de store gule bygninger, hvor 
der udelukkende er ungdomsboliger 
– 121 i alt.

Fredagen, der var starten på pinsen, 
havde lokket mange beboere ud i so-

len for at nyde mad og samvær med 
de andre unge beboere. 
Fællesspisning er en af de faste aktivi-
teter i afdelingen, men det har knebet 
med at få den nødvendige tilslutning 
her i foråret, så både formand Maria 
Degn og de øvrige afdelingsbestyrel-
sesmedlemmer havde det helt store 
smil fremme, da Skræppebladets re-
daktionsmedlem tilfældigvis kom 
forbi med et kamera i rygsækken.

Det er åbenbart sol og sommer, der 
er smøremidlet for at få aktiviteterne 
til at rulle. I hvert fald var der sidste 
år god brug af afdelingens beachvol-
leybane, og den sandfyldte bane har 
også inden pinse været i brug flere 
gange. Nu håber beboerne, at der kan 
blive faste stolper, så det bliver meget 
lettere at sætte net og gøre klar til en 
gang sommerbold i sandet.

Bronzealdervænget grillede sig til storhygge på en udendørs fredag op til pinse.
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1 - Hans Broges Parken

Af Inger Bloch

pOstkasser I OpgaNgeNe

Ved udgangen af 2009 er det slut med 
at modtage post gennem brevspræk-
ken i blokkene.
Det er vedtaget i Folketinget, at alle 
etageejendomme skal have postkas-
ser, og vi kan altså ikke gøre noget 
ved det.

Bestyrelserne i afdeling 1 og 2 har 
været til et møde, hvor vi blev præ-
senteret for forskellige løsninger på 
postkassesystemer.

Vi er enige om, at vi ønsker brevkas-
serne anbragt indendørs – altså på 
trappeopgangen.
Vi så forskellige modeller, og én af 
dem så i hvert fald god ud.

Det bliver dyrt, men hvis Hans Broges 
Parken og Søvangen kan enes om et 
system, kan vi forhåbentlig opnå lidt 
mængderabat. 

sOMMerfest I afdelINgeN d. 15. aUgUst

Festen foregår d. 15. aug. kl. 18.00
på tagterrassen i nyt telt.

Musik til maden og senere til dans
ved Jes og Birgit.

Menu:
- Oksesteg, lam og glaseret skinke
Hertil hjemmelavede flødekartofler 
og forsk. salater
- Frugtsalat m. råcreme
 Pris 100. – kr. betales ved tilmelding.

Tilmelding d. 5. og 6. august 
mellem 18 og 19 i beboerhuset

af Beboerhusudvalget

2 - Søvangen

Husk tilmelding til altankonkurrence
 
Gellerupparkens beboere inviteres 
til at konkurrere om hyggeligste altan

Afdelingsbestyrelsen i Gellerup har indbudt alle beboerne til at 
konkurrere om at have afdelingens hyggeligste, rareste eller smuk-
keste altan eller terrasse. Beboerne skal tilmelde sig skriftligt senest 
den 22. juli i beboerhuset Yggdrasil. 
I løbet af uge 31 vil alle tilmeldte altaner blive fotograferet. Foto-
grafierne af altanerne vil i uge 32 blive udstillet i beboerhuset Ygg-
drasil, og her kan alle beboere kigge forbi og stemme på deres kan-
didat.
Vinderne af altankonkurrencen afsløres ved sommerafslutningsfe-
sten ved Klubberne i Gellerup tirsdag den 12. august. Der er præ-
mier til de 25 altaner, der får flest stemmer.

af Afdelingsbestyrelsen

saMkøb kaN MINdske UdgIfteN

4 - Gellerupparken
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streetgaM3 VIste INterNatIONal basket

tekst af Mikkel Selmar, projektleder GAM3 
pressefoto GAM3

gellerUp drIblede I sOleN

4 - Gellerupparken

Den 6. juni blev p-pladsen ved Glo-
bus1 indtaget af en-dags arrangemen-
tet Street GAM3. Dagen bød bl.a. på 
baskettræning og ’turnering.

Tag en tidligere landstræner i basket-
ball, professionelle danseinstruktører 
og kendte københavnske dj’s. Sæt 
dem sammen med 70 unge, der ved, 
hvad det handler om. Så har du en 
varm dag i Gellerup. Selvom der var 
sjov og ballade, var baskettræningen 
alligevel seriøs nok til, at man måtte 
ned på asfalten og lave armbøjninger, 
hvis man tabte træningsøvelserne. Da 
temperaturen lå tæt på de 20 grader 
kan det måske lyde anstrengende, 
men det var med til at sætte alle op til 
en god præstation på banen. Samtidig 
blev der danset streetdance og break-
dance til høj hip hop, der rungede ud 
over pladsen.

Publikum kunne også se, hvordan 
streetmiljøet når langt ud over lan-
dets grænser, da både en Boliviansk 

rapgruppe og den lokale rapgruppe 
’De Andre’ optrådte på asfalten.  
Basketturneringen sluttede med en fi-
nale mellem to hold af lokale drenge, 
der tydeligvis var ret vilde med de 
tyrkiske tv-personlighed Recep Ive-
dik. Deres holdnavne var nemlig hhv. 
Recep in the house og Recep out the 
house. Sidstenævnte kunne glæde sig 
over en smal sejr, da det sidste fløjt 
havde lydt.
Gadeeventen var arrangeret af orga-
nisationen GAM3 (udtales som det 
engelske ’game´), der si-
den 1. maj har arrangeret 
træning i street basket og 
street dance i Gellerup. 
Hver mandag og tors-
dag kl. 17.00-18.30 er der 
træning i street basket 
på multibanen ved Glo-
bus1 og hver onsdag kl. 
17.00-18.00 er der træning 
i street dance i kamp-
sportslokalet i Globus1. 
Sæsonen løber frem til 1. 

september, og træningen er åben for 
alle mellem 12 og 18 år. Det koster 50 
kr. for hele sæsonen, og med i prisen 
modtager nye medlemmer en NIKE 
basketball eller et par dansebukser. 
GAM3’s mål er at bringe gadeidræt-
ten ud til de unge, der ikke deltager i 
det traditionelle foreningsliv og skabe 
fællesskab på tværs af etnisk og social 
baggrund gennem sporten.

Holdet ”Recep in the House” 
vandt 2. pladsen i basketballturneringen 

Den nye postlov kræver, at alle post-
kasser fremover skal ned at hænge i 
stueetagen. Det gælder også i Gelle-
rupparken, men her har afdelingsbe-
styrelsen valgt at benytte lejlighederne 
til at bruge postkassen til at lave små 
kunststykker i de enkelte opgange.
Det bliver nemlig sådan, at alle bebo-
ere har mulighed for at vælge mellem 
seks flotte farver gul, orange, rød, blå 

grøn og pink. Hvis beboeren er lige-
glad med farven på sin postkasse, så 
bliver den grå.
Det betyder, at samlingen af postkas-
ser på 12 i de lave blokke og 24 i høje 
blokke kommer til at ligne forskelle 
kunstværker afhængigt af, hvilke far-
ver opgangens beboere vælge.
I starten af august vil alle beboere 
modtage en beboermeddelelse, hvor 

farverne er påtrykt. Her skal beboerne 
krydse af, hvilken farve postkasse de 
ønsker. Sedlen skal afleveres på drifts-
kontoret senest mandag 18. august. 
Hvis man er ligeglad med farven på 
sin postkasse, så lader man være med 
at udfylde sedlen, og så får man en 
grå postkasse.

bebOerNe I gellerUp kaN selV Vælge farVeN på deres Nye pOstkasse

af Helle Hansen

pOstkasse-kUNst I gellerUpparkeN
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tekst og foto af Hans Nikolajsen

sOMMerfest I afd. 23 skOVHøj

Lørdag den 13 juni 2009 var dagen, 
hvor sommeren begyndte i afdelingen. 
En sommerfest var anledningen til en 
hyggelig aften, og med 23 fremmødte 
var stemningen høj, og festen kunne 
begynde. Vi sad ved et langt bord, 
der var pyntet med dug og stearinlys, 
festen var fra klokken 17:30 men ma-
den kom først klokken 18:00, men det 
tog folk med godt humør og stemnin-
gen var høj; de fremmødet snakkede 
lystigt, og der var ingen sure miner. 
Endelig kom maden, og forretten kom 
hurtigt på bordet.Det var grillede kyl-
lingestrimler med tomatsalsa, bacon 
på en sprød salatbund og dertil flûtes. 
Efter at alle havde fået noget på tal-
lerknerne, blev der skålet, og efter 
forretten kom vi til hovedretten, der 
bestod af sommerskinke og oksefilet 
med flødekartofler og tre forskellige 
slags sommersalater, efter hovedret-
ten var der kaffe og marengskage.

festlig overraskelse
Efter spisningen havde bestyrelsen ar-
rangeret en harmonikaspiller som et 
festligt indslag på aftenen. Han spille-

de hele aftenen og  havde sanghæfter 
med, så folk kunne synge med, og det 
var der mange, der gjorde, samtidig 
med at stemningen steg, og folk blev i 
bedre og bedre humør. På et tidspunkt 
var der ”bølger” i fælleshuset.

amerikansk lotteri
I løbet af aftenen blev der solgt ameri-
kansk lotteri – folk kan åbenbart godt 
lide at spille. I hvert fald var der godt 
gang i salget. Det er nu også hygge-
ligt med lotteri, og det hører sig til. 
Der var chokolade, kaffe og vin som 
gevinster.

en festlig afslutning
Efter kaffen var folk så småt ved at 
forlade festen, men der var også gået 
mange timer med snakken og rigtig 
god stemning, så mange var vel nok 
trætte, selvom mange ikke skulle tid-
ligt op næste morgen søndag, så var 
der vel nok mange, der ville op og 
have noget ud af en søndag, så det 
var nok derfor, at folk forlod en ellers 
dejlig og festlig aften. En stor tak til 
festudvalget, det er bare synd, at der 

ikke kommer flere til sådanne arran-
gementer, for afdelingen er større end 
23 personer.
 

23 - Skovhøj

festlIg kOMsaMMeN I afdelINgeN
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skræppeNs gellerUp-blOg
bebOerNyt på HjeMMesIdeN

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

Når over halvdelen af boligforenin-
gens beboere bor i Gellerup-området, 
kommer Skræppebladet og Skræppe-
bladets blog let til at handle om Gel-
lerup. Vi har denne gang og vil også 
i september-nummeret dele resumeet 
fra hjemmesidens blog op i to dele, så 
det lokale fra Gellerup ligger på afde-
lingssiderne. 

Vi bringer her resumeer af et udpluk 
af de seneste blogindlæg fra midt i 
maj til midt i juni. Som på bloggen er 
det nyeste først og datoen er angivet 
i parentes.

sundheds-drama på 
Nordgårdskolen
Børn mellem seks og ni år kan i dis-
se dage opleve teaterforestillingen 
“Rumlerikkerne i Fedtefadet” på 
Nordgårdskolen. Børnene skulle ger-
ne opdage, at det kan være sjovt at 
være sund, og at sunde valg kan være 
med til at give en sjovere barndom og 
et langt liv fri for sygdom. (16/6)

toveshøj-formand afviser ned-
rivning i gellerup
Selvom både politikere og toppen af 
Brabrand af Brabrand Boligforening 
er klar til at rive blokke ned i Gelle-
rup, skal de ikke regne med beboernes 
umiddelbare opbakning. Formanden 
for afdeling 5, Toveshøj påpeger at 
“Det er afdelingernes holdning at der 
ikke skal foretages nedrivninger, blot 
for nedrivningernes skyld”. (15/6)

studievejledningsbus besøgte 
bazar Vest
Fredag fik området ved Bazar Vest 
besøg af de rullende studievejledere, 
der kører landet rundt for at infor-
mere om videregående uddannelse. 
Især er målet at vejlede unge med an-
den etnisk baggrund end dansk til at 
vælge den fremtidige uddannelsesvej. 
(13/6)

boligforening vil gerne nedrive 
blokke i gellerup
“Brabrand Boligforening har ikke be-
røringsangst over for nedrivning,” 
skriver boligforeningens nyhedsbrev.  
Dette kan støtte både rådmand Gert 
Bjerregaard og Jyllands-Postens anbe-
falinger om nedrivning i Gelleruppar-
ken og Toveshøj. (12/6)

globus1: nyt valgsted mangle-
de vælgere
Ikke mange vælgere havde fundet 
vej til et af søndagens nye valgsteder, 
Globus1. Mens resten af Århus i går 
kl. 18 havde stemmeprocent på cirka 
49 lå den kun på omkring 33 for stem-
meboksene i Globus1. (8/6)

Vil du være næsehorn 
i gellerup?
Gellerupscenen skal i efteråret spille 
Ole Lund Kirkegårds dejlige historie: 
Otto er et Næsehorn. Derfor søges 
spillere - både børn og voksne. Skulle 
der være et par stærke unge mænd, 
som er lidt generte, men gerne vil 
spille teater alligevel, så har de også 

mulighed for at komme på scenen 
– forklædt som næsehorn. (4/6)

street basket, dance og hiphop 
ved globus1
Der bliver fyret op på grus og asfalt 
ved Glubus1 på lørdag, når professio-
nelle basketstjerner, DJs, street-dan-
sere og hiphoppere inviterer alle børn 
og unge i området til en forrygende 
eftermiddag og aften. (4/6)

fire familier smides ud 
af gellerupparken
Fire af de seks gerningsmænd bag af-
brænding af børnehaven Viben kan se 
frem til at modtage en opsigelse fra 
Brabrand Boligforening. Hele fami-
lien smides ud af lejligheden og må 
finde en anden lejlighed uden for bo-
ligforeningen. (4/6)

jp-leder: riv en hel række 
blokke ned i gellerup
Lederskribenten for JP-Århus er i dag 
helt på linje med rådmand Gert Bjer-

Pressefoto fra Gam3
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regaard, og mener at der skal væltes 
masser af blokke i Gellerupparken og 
Toveshøj. (3/6)

gellerup-nødhjælp er nået til 
gaza
I slutningen af april kørte ambulancer, 
handicapbiler og en stor lastbil afsted 
fra Bazar Vest med kurs mod Gaza. 
Bilerne var proppet med nødhjælp i 
form af legetøj, handicapmidler mv. 
Nu er delegationen endelig nået frem, 
men det er ikke alle biler der har fået 
lov til at køre ind i krigsområdet. 
(1/6)

Ny rådmand besøgte værested 
i gellerup
Laura Hay (V) har netop overtaget 
posten som social- og beskæftigelses-
rådmand. Som forberedelse til den 
nye stilling har hun blandt andet be-
søgt et værested i Gellerup. (30/5)

allan fisker: gellerup-fædre 
glemmer sønnerne
Mange fædre i Gellerup er ikke så 
gode til at være forældre for deres 
unge sønner, som de burde være. Det 
mener Allan Fisker i Gellerupparken. 
Han er kendt for at samle tøj mv. ind 
til børnehjem i Letland, og i et læser-
brev advarer han fædrene i Gellerup 
mod at glemme deres sønner. (29/5)

seks unge dømt for brand på 
Viben – familier risikerer ud-
smidning
I går faldt der dom i sagen mod seks 
unge mænd, der bl.a. stod bag ildspå-
sættelse af børnehaven Viben i Gel-
lerupparken sidste år i oktober. Bra-
brand Boligforening har fulgt sagen 
tæt, og de dømtes familier risikerer 
at blive smidt ud af deres lejligheder. 

Samtidig vil de dømte blive mødt 
med erstatningskrav for bl.a. den 
nedbrændte børnehave på 680.000 kr. 
(28/5)

succes med tyrkisk musik 
i gellerup
Under overskriften “Et andet Gel-
lerup” præsenterer TV2 Østjylland 
hele ugen en række positive historier 
fra bydelen. I går fulgte tv-holdet den 
tyrkiske musikgruppe Group2000. De 
fire mandlige musikere er opvokset 
i Gellerup og er med musikken som 
fritidsinteresse blevet rollemodeller 
for “områdets unge rødder”. (26/5)

Integrationspris måske igen 
til gellerup
På mandag uddeler Århus Kommune 
for 6. gang kommunens integrati-
onspris. Blandt de tre nominerede er 
de to fra Gellerup: Fodboldklubben 
ACFC i Gellerupparken og Socialcen-
ter Vest. Den tredje nominerede er ISS 
Jobudviklingscenter Århus. Sidste år 
var det projektet Unge4unge i Gelle-
rup, der modtog Århus Kommunes 
Integrationspris for sin kriminalitets-
præventive indsats formidlet af unge 
og til unge. (21/5)

tre nye boligsociale jobs 
i brabrand boligforening
Brabrand Boligforening ser ud til at 
få en bevilling fra Landsbyggefonden 
til at styrke den boligsociale indsats i 
Gellerupparken og Toveshøj-området 
de kommende fem år. De tre nye stil-
linger skal styrke og koordinere den 
boligsociale indsats i området ved op-
rettelse af “Foreningernes Hus”, der 
bliver et nyt fælles samlingssted for 
områdets foreninger og fritidsaktivi-
teter. (20/5)

Hvor mange almene boliger må 
der være i gellerup?
I går var der møde i helhedsplanens 
politiske styregruppe. Der var stor 
uenighed om, hvor stor en del af Gel-
lerupparken og Toveshøj der skal be-
stå af almene boliger. I øjeblikket er 
der ca. 90%. Konservative og Venstre 
med rådmand Gert Bjerregaard vil 
gerne have den ned på 24%.
Forhandlingerne gået i stå på omkring 
50%. (20/5)

smag på pinsen i City Vest
I dagene op til pinse er der rig mu-
lighed for at få gode og eksklusive 
smagsoplevelser, når City Vest afhol-
der den store madfestival “Smag på 
pinsen”. De besøgende får mulighed 
for bl.a. at smage på hjemmelavede 
spegepølser, eksotiske frugter, frisk-
brygget kaffe, chokolade, specialøl og 
friskbagt brød. (19/5)

bjerregaard vil stadig vælte 
blokke i gellerup
Rådmand Gert Bjerregaard (V) har 
hentet nye argumenter til sin idé om 
at vælte blokke i Gellerupparken. En 
tur til det hollandske boligområde 
Bijlmermeer i Amsterdam viser, at 
det kan lade sig gøre at forvandle et 
tidligere ghettoområde til en attraktiv 
bydel ved at rive ned og bygge nyt. 
(17/5)

børneskak for millioner 
i gellerup
Når børn og unge spiller skak, bliver 
de bedre til at koncentrere sig. Kom-
petencerne fra det gamle brætspil 
bliver nu udnyttes i et projekt i Gel-
lerup, hvor Indenrigs- og Socialmini-
steriet har givet 2,6 millioner kroner 
til Dansk Skole Skak. (15/5)

Arkivfoto

Arkivfoto
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sOMMerUdflUgt tIl MOls bjerge Og deN japaNske HaVe - ONsdag deN 26. aUgUst 2009

frItIdsfOreNINgeNs VOkseN & peNsIONIstUdflUgt

Vi kører fra opsamlingsstederne ved 
8.30-tiden med kurs mod Mols Bjer-
ge. Vi finder et hyggeligt sted, hvor 
vi drikker den medbragte kaffe m/
rundstykker. Herefter kører vi til Tre 
Høje, hvor der er en skøn udsigt over 
Ebeltoft vig.
 
Middagen, 2 retter, skal vi have på 
Holmgaard i Agri ved Knebel, hvor 
der også er mulighed for at kigge lidt 
på deres butik 

Oplevelser på Holmgaard
Få et spændende indblik i de gamle 
håndværk. Følg kornets vej fra mark 
til gyldent brød, gennem eget mølleri. 
Se på kunsthåndværk fra vores lokale 
kunstnere og nyd en hjemmelavet 
specialitet – lige midt i hjertet af det 
naturskønne Mols.

efter middagen kører vi til den 
japanske Have i trige 
Her bliver vi delt i 2 grupper, og mens 
den ene gruppe får en guidet rundvis-

ning, drikker den anden gruppe kaffe 
og omvendt.
Vi er tilbage ved opsamlingsstederne 
ved 17.30-tiden 
Prisen for dig er kr. 200,00 

Når du har købt billet, og inden 14 
dage før arrangementet, vil du få di-
rekte besked om, hvor og hvornår du 
skal med bussen.

Café perleN HOlder lUkket I jUlI MåNed.

Cafe perleN I sOMMereN 2009

Der er fotoudstilling af Altan-
konkurrence-billederne i cafeen. 
Tirsdag den 4. august 
 klokken 12.00-15.00 
Torsdag den 6. august 
 klokken 13.00-16.00 

Her kan alle beboere komme forbi 
og stemme på, hvilken altan, de 

synes, er den rareste, hyggelig-
ste og kønneste altan i Gellerup. 
  
Grillfest med sommerafslutning 
ved KiG –
Tirsdag den 11. august – om aftenen 
Café Perlen sælger kaffe og kage.

Fra torsdag 13. august holder Cafe al-
mindeligt åbent
Tirsdage klokken 12.00-15.00 – kun 
for kvinder
Torsdage klokken 13.00-16.00

Yderligere information -
tjek www.cafe-perlen.dk  

Tilmelding til turen til Mols Bjerge & Den Japanske Have d. 26. august 2009

Navn:______________________________

Adresse:____________________________

Antal:__________ Vedlagt kr.___________ Antal kørestole:_______

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	

Ny HUskVINdeN afløser I ladeN

farVel Og tak fOr deNNe gaNg

Som det vist efterhånden vist er ved 
at være rygtedes, har jeg valgt at sige 
min stilling som Husmand i Laden 
op pr. 1/8. Jeg har valgt at starte som 
dagplejemor.
Jeg vil her gerne sige tak til alle for 
den måde, I har taget imod mig på, 

da jeg startede her i Laden. Det gjorde 
det nemt at starte i en stilling, der er 
så meget anderledes, end det jeg hav-
de prøvet før.
Jeg har været meget glad for at arbej-
de her i Laden, og vil hermed gerne 

pointere, at jeg ikke vælger Laden fra, 
men vælger dagpleje til!
Jeg håber (og regner med), at I vil tage 
godt imod min efterfølger, Anja.

Mange hilsner fra Lonnie 
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jeg Har eN gOd VeN, der Hedder adaM. HaN er gårdMaNd I brabraNd bOlIgfOreNINg. 
Her kaN I læse HIstOrIeN OM adaM.

OttO Har eN VeN

Jeg har en god ven, der hedder 
Adam. Han er gårdmand i Brabrand 
Boligforening. Her kan I læse historien 
om Adam.
Adam kunne noget særligt. Han kun-
ne tale med de små dyr i naturen.
En dag fløj en solsort hen til ham og 
kvidrede om, at Regnormen Regner 
ikke kunne komme ned i sit regnor-
mehul, fordi en lille dreng havde ka-
stet et stykke slikpapir oven på hullet. 
Adam syntes, det var synd for Regn-
ormen Regner, så han skyndte sig ud 
på den lille sti for at finde ham. 
Pludselig hørte han en lille stemme 
råbe:” Adam, Adam! Hallo! Det er 
mig Regnormen Regner. Jeg er lige 
her nede ved din sko.” Adam kiggede 
ned på sin sko, og sandt nok sad der 
en lille sød regnorm for enden af hans 
sko. ”Det var godt, jeg fandt dig, Reg-
ner. Jeg har ledt efter dig! Jeg har hørt, 
at en lille dreng har kastet et stykke 
slikpapir over dit regnormehul, så du 
ikke kan komme hjem? Den dumme 
dreng! Man må ikke kaste med slikpa-
pir her ude i naturen,” sagde Adam, 
mens han blev lidt vred.
Regnormen Regner kiggede på Adam 
og sagde:” Rolig nu, Adam. Det kan 
være, drengen ikke vidste, at han ikke 
må kaste med slikpapir. Måske har 
han aldrig fået det at vide? Heldigvis, 
Adam, har vi gårdmænd som dig, som 
kan hjælpe os med de ting, vi ikke selv 
kan.” Adam smilede og samlede et 
stort stykke slikpapir op fra jorden og 
puttede det i skraldespanden. ”Hur-
ra! Hurra!” Råbte Regnormen Regner. 
”Nu kan jeg komme hjem igen. Tusind 
tak Adam! Nu er jeg reddet.”  
På vej tilbage til de andre gårdmænd 
mødte Adam Mariehønen Marie. Hun 
fløj så fint i vinden med sine røde vin-
ger med små sorte pletter. ”Hej Adam, 
jeg var på vej op og bede om godt vejr, 
men på vej op mod himlen hørte jeg 
nogen råbe om hjælp. Det var Fluen 
Oskar, han er blevet fanget i en pose, 
som hænger på et træ. Du må komme 

og hjælpe mig med at få ham ud.” 
Adam skyndte sig at følge efter Ma-
riehønen Marie, så de sammen kunne 
finde Oskar og hjælpe ham ud. 
Da de kom til træet, hvor Oskar råbte 
om hjælp, hang der en hvid pose på 
en gren. ”Hvem er det dog, der ka-
ster med poser her ude. Det må man 
ikke!” Sagde Adam, mens han fandt 
en pind frem, så han kunne få fat i po-
sen. Adam kunne næsten ikke nå, men 
det da endelig lykkedes ham, skyndte 
Fluen Oskar sig at flyve ud. ”Tusind 
tak Adam, du har reddet mig! Det er 
godt vi har jer gårdmænd her, ellers 
ville vi alle sammen dø af det skrald, 
der ligger rundt om i naturen.” Adam 
smilede og vinkede til Mariehønen 
Marie og Fluen Oskar.
På vejen hørte han nogen råbe og pu-
ste. Det lød som om, der var en der 
brugte alle sine kræfter.”Kom nu! 
Kom nu! Slip mig så!” Det var Græs-
hoppen Villy, som sad fast i et stort, 
rødt stykke tyggegummi. ”Jamen 
Villy, hvad laver du dog?”  ”Adam, 
er det dig? Hjælp mig! Jeg hoppede 
bare glad hen over græsset, som jeg 
altid gør, og lige som jeg skulle lave 
et af mine super hop, sad jeg pludse-
lig fast. Der må være nogen, der har 
kastet et stykke tyggegummi, og nu 
sidder mine fødder fast.” Adam tog 
fat i tyggegummiklumpen og løftede 
Græshoppen Villy. Han kiggede først 
rigtigt godt på tyggegummiklumpen, 
så han kunne hjælpe Villy, uden at han 
ville komme til skade. Adam fik stille 
fat i Villys små, fine fødder og fik løf-
tet ham fri fra tyggegummiet. Græs-
hoppen Villy hoppede ned på jorden 
og hoppede syv glade hop, mens han 
råbte: ”Tak Adam, tusind tak.”
Adam tog tyggegummiklumpen og 
puttede den ned i skraldespanden 
sammen med nogle andre ting, som 
ikke skulle ligge ude i naturen. 
Det varede ikke længe, før Adam kun-
ne høre en stemme råbe. ”Sofie, Sofie, 
Kan du høre mig? Jeg skal nok få dig 

op. Bare rolig Sofie!” Adam skyndte 
sig over for at se, hvad der skete. Det 
var to små myrer, der havde brug for 
hjælp. Den ene myre var fanget nede 
i en vandflaske, som bare lå og flød. 
”Har I brug for hjælp” spurgte Adam. 
Myren kiggede op på ham. ”Ja. Jeg 
er Myren JensBomStærk, og nede i 
flasken er min lillesøster SofieSuper-
Smuk. Vi legede bare på flasken, for 
den var så stor og glat. Mor og far si-
ger, at vi ikke må lege med skraldet, 
fordi det kan gå galt. Nu er Sofie fan-
get nede i flasken, og hun kan ikke 
komme ud. Kan du hjælpe os?” Adam 
kiggede på JensBomStærk og nikkede 
med hovedet. Han tog fat i flasken og 
vippede den stille til siden, så Sofie-
SuperSmuk kunne kravle ud. ”Tusind 
tak, Adam,” sagde Sofie mens hun 
kiggede op på Adam med hende sto-
re smukke øjne. Det var så lidt, sagde 
Adam. Adam tog flasken og kastede 
flasken ned i skraldespanden. 
Sådan gjorde gårdmanden Adam 
hele dagen. Når han kom hjem fra 
arbejde, var han rigtig glad, for han 
havde hjulpet alle de små dyr. Men 
der var så mange små søde dyr, som 
Adam gerne ville hjælpe, og selvom 
alle gårdmænd samlede skrald og 
ryddede op, var der altid en smule til-
bage. Så en dag fik Adam en god ide. 
Han ville skrive et brev til de søde 
børn i området, hvor han spurgte, om 
de ikke ville hjælpe med at få alt slik-
papir, tyggegummi, flasker og poser i 
skraldespanden.
Adam vidste godt, at børene ikke 
kunne snakke med dyrene, og at de 
ikke kunne hjælpe på helt samme 
måde som Adam og hans venner. 
Derfor gjorde Adam nogle opgaver 
klar til børnene, som de kunne lave 
sammen.
Adam glædede sig over de mange 
søde børn, som ville hjælpe ham og 
de små dyr i naturen.w

af Ulla Bording Jørgensen
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VI åbNer IgeN I aUgUst

Hanne Miriam Larsen / Det Kreative Værksted.

det kreatIVe Værksted HOlder sOMMerferIe!

Det Kreative Værksted i beboerhuset 
Yggdrasil, Dortesvej 35 A holder luk-
ket i juli måned på grund af sommer-
ferie.
Vi åbner igen tirsdag 4. august kl. 10-
13.

Værkstedets åbningstider i august er 
herefter: tirsdag klokken 10-13, ons-
dag klokken 10-14 og torsdag klok-
ken 14-17. Undtagelser fra de normale 
åbningstider kan ses på opslag i Yg-
gdrasil.

God sommer til alle brugerne, vi ses 
til august!



HeadlINe
sUbHeadlINe

brødtekst

af skribent
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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 starter 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 august 2009
 
Mandag 10 Stegt flæsk med persillesovs
Tirsdag 11 Hvidkålsrouletter
Onsdag 12 Majfad
Torsdag 13 Medister
  
  
Mandag 17 Frikadeller
Tirsdag 18 Blomkål med kold sauce, 
   fisk og bagte kartofler
Onsdag 19 Italiensk farsrulle med kartoffelgratin
Torsdag 20 Brændende kærlighed
  
  
Mandag 24 Fiskefrikadeller
Tirsdag 25 Græske frikadeller på kartofler
Onsdag 26 Oksekød i fad
Torsdag 27 Hjerter i flødesovs
  
  
Mandag  31 Forloren hare

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 juni var
”iSKAGeN”
Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Mikkel Søndergaard
Brødlundvej n66 A
8462 Harlev J

Mirna Abde
Janesvej 21, st. mf.
8220 Brabrand

Lasse L. Henriksen
Gudrunsvej 50, st. mf.
220 Brabrand

Bemærk, at gavekortene
gælder til Boghandlen i CityVest

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:

Indsendt af:        NAVN:

  ADRESSE:

Løsningen sendes til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 13. august 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 Aabye Jensen, telefon: 27 49 72 54          
j_aabye@ofir.dk

Afdeling 8, Drejergården:
pt ingen bestyrelse
 
Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Asmus Christensen / aasec@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 / adeloern@stofanet.dk

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 

Lene Olm
Stenaldervej 203 st. lejl. 1,  tlf. 86 24 91 10 
leneolm@email.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 august

Ti. 4  12.00: Altanudstilling Café Perlen   side 37
Lø.  15 18.00: Sommerfest Søvangen   side 32
On.  26. 08.30: Voksen & Pensionistudflugt   side 37


