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ledereN

af Sebastian Adorján Dyhr

et fælles aNsvar fOr deltagelse

I september måned er der afdelingsmøder i boligforening-
ens afdelinger og i de fleste er der valg til afdelingens be-
styrelse, Skræppebladets redaktions og FAS, det vil siger, at 
der er stor mulighed for at gøre sin indflydelse gældende på 
områder, der kan påvirke ens hverdag i forskellig grad.

Som det kan ses af dette nummer af Skræppebladet, ønsker 
vi i redaktionen en god debat omkring bladets indhold. Vi 
ønsker at lave et blad, som virker vedrørende på læserne, og 
det gør vi lettest, når læserne deltager i produktionen. Har 
du derfor lyst til at være med til at præge bladets indhold, 
er det nu, at du skal melde dig som redaktionsmedlem. Det 
kræver ikke nogen forkundskaber eller specielle evner, blot 
du har lyst til at arbejde med tekst og måske billede, så kan 
vi i redaktionen hjælpe hinanden med at forfatte historierne. 
Vi vil gerne skrive om og for alle boligforeningens afdeling-
er, og håber, at du vil være med.

En anden mulighed for indflydelse på ens egen boligmæs-
sige og sociale hverdag får man som medlem af afdelings-
bestyrelsen. Det er den, der sidder med den daglige beslut-
ningsproces for en stor del af de ting, der vedrører afdeling-
en og beboerne i afdelingen. Og det er i mange tilfælde de 
samme få beboere, der sidder år efter år med arbejdet. Et 
arbejde, der er spændende og lærerigt; men som med tiden 
kan blive tungt, hvis ikke nye kræfter træder til. Og som i alt 
andet frivilligt arbejde er der brug for, at alle tager en tørn 
for fællesskabet. På den måde kan alle holdninger komme 
for en dag, og alle kan være med til at bære ansvaret og ar-
bejdet til fælles bedste. En plads i afdelingsbestyrelsen giver 
indsigt i større sammenhænge inde for driften af en afdeling 
og kan også give en adgang til at sidde i boligforeningens 
bestyrelse, hvor også de større boligpolitiske beslutninger 
kan være i spil.

Vejen til indflydelse går gennem aktiv deltagelse, så mød op 
til dit afdelingsmøde, stil måske op til en post, og afgiv i det 
mindste din stemme, hvis du ikke selv stiller op.

Med ønsket om et godt efterår
og en god arbejdslyst til alle folkevalgte.
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af Kirsten Hermansen
arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen og skimmel.dk

brabraNd bOlIgfOreNINg er NU klar tIl at HaNdle

fUgtprObleMerNe I HaNs brOges parkeN

”Beboerne i  Brabrand Boligforenings 
ældste afdeling, husene på Udsigt-
en, skal ikke leve med  uforskyldte 
fugtproblemer eller skimmelsvamp”. 
Det har boligforeningen udtalt til Jyl-
landsposten, efter at en sag om store 
fugtproblemer, har været bragt i TV2, 
Østjylland,
For at få afdækket fugtproblemerne i 
bebyggelsen – Udsigten – har Bolig-
foreningen fået foretaget en tilbunds-
gående undersøgelse, og den forelig-
ger nu. Man håber dermed at kunne 

løse problemerne – og gerne meget 
hurtigt. 
Skræppebladet vil  prøve at kortlæg-
ge, hvad der er gået forud  i denne 
sag, og hvorfor det er kommet så vidt, 
at beboere har skullet leve med og bo 
under disse forhold i så lang tid. Det 
er trods alt beboernes sundhed, det 
handler om.
Det er en skam, når beboerne mister 
tilliden til deres udlejer og har en fø-
lelse af, at det er dem, der har bevis-
byrden for de problemer, der er, og i 

frustration ser sig nødsaget til at hen-
vende sig til pressen.

Lad os høre de involverede parter, og 
lad os derefter håbe, at alle kan lære 
noget af denne kedelige sag.

Hvordan har de berørte 
beboere oplevet det? 
Den ene beboer med de dårlige yder-
vægge har fortalt, at hun allerede ved 
indflytningen i boligen for 3 år siden 
havde problemer ved istandsættelsen. 
Store stykker puds faldt ned af væg-
gene, som efterfølgende blev pudset 
op igen af  hendes far, der var murer.
Hun havde hørt, at de tidligere bebo-
ere i hendes bolig også havde fugt-
problemer.

I efteråret 2006 kontaktede hun var-
memesteren, idet tapet på dele af stue-
væggene mugnede og slap muren.
Varmemesteren anbefalede mere ud-
luftning, et apparat har målt luftfug-
tigheden i en uge for at se, om der 
blev luftet korrekt ud, men intet ty-
dede på, at luftfugtigheden skyldtes 
hende selv.

Der blev foranstaltet tekniske under-
søgelser, hvor man fjernede mursten 
og konstaterede fugt langt op ad væg-
gen.
Gennem de sidste 2 år har der jævnligt 
været lagt og udskiftet aviser under 
gulvtæppet ved de 2 dårlige vægge 
og for 1½ år siden blev tapetet i den 
del af stuen helt fjernet for at undgå 
muglugt..

I foråret 2008 blev der isat nye udluft-
ningskanaler i endevægge, idet man 
mente, at det kunne regne ind gen-
nem de gamle.
Der har i hele beboelsesperioden 
været gentagne henvendelser til var-
memester og inspektør, og det føltes 
efterhånden utilfredsstillende at pro-
blemet endnu ikke var løst.
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Hun er hele tiden bange for de sund-
hedsfarlige aspekter, der er ved at bo i 
sådan en bolig.
På den ene side er hun glad for sin 
bolig og har affundet sig i meget lang 
tid, men på den anden side udløste 
det også frustrationer, at der ikke ske-
te noget.

Da en anden beboer i afdelingen også 
med fugtproblemer agtede at hen-
vende sig til pressen, indvilgede hun 
i at stille op til et interview i medierne 
med de dårlige vægge som dokumen-
tation.

Den anden beboer har fortalt, at de 
har boet i deres  bolig i 5 år og hur-
tigt fandt ud af, at huset fejlede noget. 
Der var altid fugt samlet under vin-
duerne, og siden indflytningen i 2004 
har de klaget over fugtproblemer især 
ved vinduerne.
Der er luftet meget ud i boligen og 
brugt ekstra varme, der har givet mer-
udgifter til boligopvarmning.
De sidste 3 år har der også været ud-
talte problemer med bænkebidere, 
som trængte ind i boligen og kunne 
findes selv på bordene i boligen. Hver 
gang blev der af boligforeningen gift-
sprøjtet i boligen, og man måtte efter-
følgende ikke opholde sig der mindst 
4-5 timer.

Beboeren har selv lagt trægulv i bo-
ligen oven på det oprindelige linole-
umsgulv med dampspærring imel-
lem. Beboeren fortæller, at han spurg-
te varmemesteren, om det gik an, un-
der hensyn til fugten fra vinduerne, 
men det mente varmemesteren godt, 
at han kunne. Der var ikke skriftligt 
anmodet om tilladelse hos boligfor-
eningen.
Gulvlægningen var efter de forskrift-
er, som det firma, der producerer gul-
vet, havde anvist.

Bænkebider-generne i huset fortsatte 
dog, og derfor foranstaltede Brabrand 
Boligforening en undersøgelse fra Tek-
nologisk Institut, der fastslog at kon-
struktionen  af gulvbelægningen var 
årsag til et massivt skimmelsvampe-
angreb.
I et brev fra boligforeningen af 20/10-
08 blev beboeren gjort personlig an-
svarlig for generne af bænkebider og 

misligholdelse og samtlige udgifter til 
genopretning blev påført beboeren.

Beboeren og familie var chokeret – var 
stadig overbevist om, at der var noget 
galt med deres bolig. Fik skaffet do-
kumentation for, at der var 16 andre 
beboere, der havde lagt deres træg-
ulve på nøjagtig samme måde som 
han – fik skaffet sig en advokat – og 
fik sammen med ovenomtalte  beboer 
gjort pressen interesseret i fugtproble-
merne i afdelingen.

Efter at sagen havde været bragt i me-
dierne, forelå en ny tekniske rapport 
fra TRI-Consult, der fastslog, at pro-
blemerne med skimmelsvamp stam-
mede fra fugtproblemer fra vinduer 
og murværk 
Man fik derefter en mundtlig lovning 
på, at udgifter til fjernelse af skimmel-
svampen og ny gulvbelægning i  boli-
gen ikke skulle påføres lejeren.
Familien fik et tilbud om genhusning 
under arbejdets udførelse i  Drejergår-
den i Brabrand, og er i dag tilbage i 
deres gulv-renoverede hus. 

Familien oplyser, at det har været en 
rigtig streng  tid – hårdt ved børnene 
med  sygdom i det usunde hus, stress, 
flytninger og det har været strengt for 
samlivet.

Hvad siger 
afdelingsbestyrelsen?
Formanden for afd.bestyrelsen har 
tidligere udtalt, at fugtproblemer i 

Udsigten har været kendt i mange år 
i forskellig udstrækning, og kan flere 
steder afhjælpes med udluftning. Hu-
sene er bygget i 1960’erne en periode 
med meget byggesjusk. På et tids-
punkt er murerne efterisoleret med 
skum, måske er det problemet, Den 
færdiggjorte rapport tyder på det.

Afd. bestyrelsen mener også, at sagen 
om fugt, har trukket for lang tid ud, 
men man har ikke kunnet gøre noget 
som helst. Man har konstant anmodet 
om handling.
Nu afventer man, hvilken løsnings-
model der bliver besluttet for de be-
rørte huse, og hvad man så skal gøre 
med resten af afdelingen.

Hvad siger den ansvarlige chef 
for afdeling I
Carsten Falck er inspektør for afd. 1. 
Han kan godt forstå, at beboerne i afd. 
1 gerne ser en løsning for afdelingen 
hurtigst muligt. Det er også det, man 
arbejder på, men sagen er mere kom-
pliceret end som så. Eksempelvis vil 
en eventuel større facaderenovering, 
der kan løse fugtproblemerne, være 

en så stor udgifts-post, at det vil be-
laste huslejen voldsomt, hvis der ikke 
kommer en afklaring på hele finan-
sierings-spørgsmålet. Derudover er 
det vigtigt at få afdækket omfanget af 
problemet – altså hvor mange boliger 
er ramt, og dermed hvor gennemgri-
bende en renovering er der tale om.

Torben Overgaard interviewes om sagen på TV2 Østjylland
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Inspektøren kan godt forstå, at bebo-
erne synes, at det har taget lang tid. 
Men inden sagen begyndte at køre 
på tv, var der allerede sat forskellige 
tiltag i gang, så det er ikke sådan, at 
boligforeningen blot vendte det blin-
de øje til. Desværre var fugt- og skim-
melsvamp-problemerne af en sådan 
karakter, at de ikke var til at løse med 
et knips med fingrene. Der er udført 
byggetekniske undersøgelser og rap-
porter – den seneste kom i april år 
udført af det uvildige ingeniørfirma 
TriConsult. Det er en gennemgriben-
de rapport om fugtproblemer i hele 
afdelingen. Alt dette er gået forud for 
tv-udsendelsen, men da fugt-proble-
merne ikke bare løses fra den ene dag 
til den anden, så har boligforeningen 
fået skyld for at sove i timen.

Beboeren, som selv har lagt trægulv 
og som har måttet slås med fugt og 
bænkebidere, har i dag fået nyreno-
verede gulve, et nyrenoveret vindu-
esparti, og boligen er nymalet. 

Huset, hvor puds faldt ned fra væg-
gene, bliver her i efteråret mere eller 
mindre totalrenoveret.

Der bliver lavet et såkaldt prøvehus, 
som så skal danne grundlag for en 
eventuel hel eller delvis renovering 
af husene og eventuelt også blokkene. 
Renoveringen kommer blandt andet 
til at omfatte: Ny facade, nyt sokkel-
pap, strømpeforing af ledning under 
huset samt nye vinduespartier. Der er 
lavet udbudsmateriale på opgaven, 
som sendes til 3-4 entreprenørfirmaer, 
der herefter giver bud. 
Samtidig med at prøvehuset gen-
nemføres, bliver der udført undersø-
gelser på blokkene for at få afdækket 
et eventuelt fugtproblem her, og der-
med hvor omfattende en renovering, 
der er påkrævet.
Dertil kommer arbejdet med at sikre 
finansiering til en hel- eller delvis re-
novering af afdeling 1. Det omfatter 
blandt andet ansøgning og forhand-
ling med Landsbyggefonden for at 
undersøge mulighederne for et finan-
sielt grundlag for at igangsætte en 
større renovering. 

Hvordan kommer man videre 
og hvad kan lære fremadrettet 
af denne sag?
Kan man lære noget af denne sag? 
– for uanset om der er sket fejl og und-
ladelser undervejs, så kan man nu kun 
bruge det fremadrettet, så der fortsat 
kan skabes tillid og respekt mellem le-
jere og udlejer.
Det er så kedeligt, at der skal kom-
munikeres via pressen mellem lejer 
og udlejer.

Boligændringer og boligforbedringer 
– råderetten indenfor/udenfor og in-
stallationsretten skal måske strammes 
op inden for lovens rammer, så ret-
ningslinier bliver helt klare . Der skal 
måske  laves skriftlige aftaler også 
mellem beboere og varmemester. 
Desuden er det vigtigt, at der er en 
rigtig god kendskab til  råderetsreg-
lerne hos alle beboere. Der er jo stor 
interesse for at forandre og forbedre 
boligen, og måske skal afd. bestyrel-
serne udarbejde kataloger over til-
ladte arbejder.

er der for lidt fokus på proble-
merne  i de gamle afdelinger?
Flere beboere har givet udtryk for, at 
der slet ikke er fokus på de gamle af-
delingers mange problemer omkring 
de bygningsmæssige skavanker. 
Fugtproblemer – manglende isolering 
m.v.
Det er gammelt byggeri, der ikke le-
ver om til nutidens standard, men al-

ligevel er mange glade for at bo der, 
både på grund af god beliggenhed og 
forholdsvis billig husleje.
Flere mener, at det er de store tunge 
afdelinger, der stjæler al opmærksom-
heden!?

Kan der laves bedre handleplaner på 
bygningsforbedringer, hvor der ope-
reres med mere gennemgribende og 
også dyrere løsningsmodeller? Hvor-
for kan Landsbyggefonden ikke ind-
drages?
De gamle afdelinger har jo bidraget 
længst til Landsbyggefonden, og det 
der er indbetalt går nu mest til sociale 
projekter! -  En politisk beslutning 
som den almene boligsektor burde 
yde indflydelse på og påpege det 
uretfærdige i.

Modellen, der er fremlagt for afd. 
III  – en bygningsmæssig genopret-
ning – skulle man måske se på noget 
lignende for nogle af de andre gamle 
afdelinger?

Forbedringer af de gamle bygninger 
med mere gennemgribende og der-
med dyrere løsninger,  så må Afde-
lingsbestyrelserne også være klar til 
at fremlægge budgetter, der opererer 
med huslejestigninger på kortere eller 
længere sigt.



Skræppebladet september 2009 - 7

af Kirsten Hermansen
foto: skimmel.dk

bO sUNdt, HOld fUgteN væk

fUgt Og skIMMelsvaMp I bOlIgeN

Der må ikke være fugt eller skim-
melsvamp i en bolig, og det gælder, 
uanset om der er tale om synlig eller 
skjult svampevækst.

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, 
som vokser i fugtige omgivelser.
Skimmelsvampe kan vokse på f.eks. 
tapet, træ, tekstiler, limestoffer og pap 
på gipsplader.
Derudover kan det findes i isolering, 
der har været vådt, og i pudsede 
vægge. Det kan vokse skjult inde i en 
væg, hvor der har været fugtigt efter 
en vandskade.

Skimmelsvampe vokser godt ved de 
temperaturer, der er i en bolig, men 
kun hvis fugtigheden er passende 
høj.
I køkken, på badeværelser og på kolde 
overflader, hvor luften kondenserer, 
kan der opstå forhold der er ideelle 
for skimmelsvampe.

Skimmelsvampe og fugt afgiver ube-
hagelige lugte og sundhedsskadelige 
stoffer.
Hvis der er store områder med svamp, 
der får lov til at sidde i længere tid, 
kan det være årsag til sygdom – og 
især børn er følsomme over for skim-
melsvampe.
Skimmelsvamp har brug for fugtige 
omgivelser for at gro.
Fugt i boligen kan både skyldes be-
boernes dårlige vaner såvel som  fejl, 
skader og konstruktionsmæssige 
svagheder i bygningen.
Det er dog oftest en uheldig kombina-
tion af begge dele, der giver skimmel-
svamp i boligen..

Ofte vil fugtproblemer og dermed 
skimmelsvamp skyldes en uheldig 
kombination af bygningens konstruk-
tion og måden at bruge boligen på. 
Der er ingen tvivl om at bygningseje-
ren har ansvaret, hvis boligen har ind-

byggede problemer, hvor årsagen er 
fugtindtrængning. Domstole har flere 
gange gjort udlejere/boligselskaber 
ansvarlige i sådanne tilfælde.

statens byggeforskningsinstitut  
anbefaler:
Ældre huse har ofte dårligt isolerede 
vinduer og vægge med kuldebroer.
De kolde overflader giver risiko for, 
at den fugtige luft sætter sig som 
kondens på indersiden af vinduer og 
ydervægge.
Man kan som regel slippe af med fug-
ten ved at varme op og lufte ekstra 
meget ud.

Varm op til mindst 20-22°C i alle rum 
– også soveværelser – og luft ud med 
vinduet på klem i mange timer med 
varme på. Det koster ganske vist lidt 
energi, men er vigtig for sundheden. 
Hvis man ønsker at sove køligt, kan 
man nøjes med at varme op i sovevæ-
relset om dagen.
Hvis opvarmning og udluftning samt 
gode brugervaner ikke hjælper i de 
ældre huse, må der en byggeteknisk 
undersøgelse til for at afgøre, om der 
skal isoleres bedre, eller ventilationen 
skal forbedres.

Fra pjecen ”Er din bolig muggen”:

Beboeren har stor indflydelse på fugtniveau i deres bolig.
Tøjtørring, brug af vandfordamper, manglende udluftning og megen madlavning uden låg
 og uden brug af emhætte giver høj luftfugtighed, og dermed risiko for skimmelsvampe.
De vigtigste råd er:

Luft ud flere gange dagligt – især i badeværelse, køkken og soveværelse
Tænd emhætten under madlavning en
Luk døren til badeværelse, når der bades
Hæng ikke tøj til tørre i boligen
Holde spalteventiler og andre udluftsventiler i vinduer og ydervægge åbne
Få selv små vandskader repareret hurtigt og fjern årsagen til skaden
Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter, så sommerens fugt luftes ud
Luft ekstra meget ud, hvis mange bor sammen på lidt plads
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agf’s 1. HOld spIllede veNskabskaMp MOd vataNspOr, der fejrede 20 Års jUbIlæUM

sUperlIga fOdbOld pÅ sødalskOleN

Det var en fodboldkamp ud over det 
sædvanlige, der blev spillet på fod-
boldanlægget ved Sødalskolen tirs-
dag den 18. august. Her strømmede 
over 700 tilskuere til for 
at se AGF´s 1. hold møde 
Vatanspors serie 2 hold. 
Kampen var en ven-
skabskamp arrangeret i 
anledning af Vatanspors 
20 års jubilæum.

Vatanspor har hjemme-
bane på Sødalskolen. 
Klubben, der har rødder 
i det tyrkiske, har i dag 
en spillertrup, der består 
af spillere med mange 
forskellige baggrunde. 

Og på sidelinen var tilskuerpladserne 
denne aften fyldt op med en broget 
skare af børn, unge og voksne, som 
oplevede en meget seværdig kamp, 

selv om Vatanspors spillere måtte 
lægge ryg til et acceptabelt nederlag 
på 6 – 0.
AGF’s professionelle spillere, som den 

aften førte Superligaen, 
var næsten alle på banen 
for at udfordre de lokale 
helte på grønsværen. Og 
AGF-spillerne blev efter-
følgende nærmest over-
faldet af begejstrede børn 
og unge, som lige skulle 
have en autograf med 
hjem for at mindes den 
hyggelige venskabskamp.

flOtte bOder Med et rIgHOldIgt Udvalg af varer

af Ulrik Ricco Hansen
foto af Lars Eg

børNe- Og vOkseN-Markedsdag I HOlMstrUp

Det årlige handels- og loppemar-
ked på pladsen foran LokalBrugsen 
i Holmstrup blev i år afholdt fredag 
den 14. august kl. 14-17. Alle beboere 
på Holmstrup Mark var inviteret til 
både at sætte en bod op og til at kom-

me på besøg i løbet af eftermiddagen 
for at gøre en god handel.
Børnene fik frit stillet borde til rådig-
hed og blev også serviceret af brugsen 
med forfriskninger til at holde gejsten 
og handelstalenterne oppe hele efter-
middagen.

De voksne kunne også frit oprette en 
handelsbod, men skulle selv sørge for 
at have et bord med hjemmefra.
I år blev markedsagen afholdt dagen 
før den årlige sommerfest i Holm-
strup.
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på vegne af ’Team Århus Vest’, sundhedscenterchef Karen Bjerre og koordinator Sussie Østerby.
foto af Karen Aaen

– et tIlbUd tIl bOrgere I ÅrHUs kOMMUNe

sUNdHedsCeNter ÅrHUs vest

SundhedsCenter Århus har nu eta-
bleret en satellit i Gellerup, på Gud-
runsvej 80 i stueetagen, lige over for 
biblioteket.
Fremover vil den kommunalt forank-
rede, patientrettede sundhedsfremme 
og forebyggelse også udspringe her-
fra. Tilbuddet er primært målrettet 
borgere med anden etnisk baggrund 
end dansk, men alle er velkomne, og 
der er mulighed for at blive guidet vi-
dere til tilbud i sundhedscentret i Jæ-
gergårdsgade.

diabeteskursus
I første omgang bliver vores primære 
indsats afholdelse af diabeteskurser. 
Vi planlægger at starte hold for tyr-
kisk-, arabisk- og somalisktalende 
borgere forår og efterår. Der bliver 
oprettet hold for både mænd og kvin-
der, i alt 12 hold om året. Diabetes-
kurset er gratis, og man skal henvises 
af egen læge. Der er undervisning og 
træning to timer om ugen i 9 uger. Til-
svarende det lægehenviste sundheds-
kursus i Jægergårdsgade vil forløbet 
strække sig over et år. Alle kursister 
får en fast kontaktperson, der følger 
kursisten under hele forløbet. Der bli-
ver afholdt individuelle indledende, 
afsluttende og opfølgende samtaler, 
og derudover får alle kursister tilbudt 
en individuel diætistsamtale. Ved 
kursusafslutning en udarbejdes i sam-
arbejde med kursisten en status, som 
elektronisk bliver sendt til egen læge. 

sundhedssamtale
Vi tilbyder også åbne sundhedssam-
taler med fokus på motion, kost, alko-
hol og rygning. Udover dansk har vi 
mulighed for at afholde samtaler på 
persisk, tyrkisk, somalisk og arabisk. 
Dette tilbud kræver ikke lægehenvis-
ning.

kommende tilbud
I løbet af det næste halve år forventer 
vi at tilbyde rygestopkurser og op-
rette ’forebyggelseshold’ for borgere i 
særlig risiko for at udvikle livsstilsre-
laterede sygdomme.

Det er disse 4 områder diabeteskur-
ser, sundhedssamtaler, rygestop og 
forebyggelseshold, som vi i første 
omgang vil have fokus på. Men vi er 
indstillet på at være fleksible i forhold 
til at imødekomme behov, der opstår 
løbende, og som vi i første omgang 
ikke har været opmærksomme på. 

SundhedsCenteret holder åbent tirsdage, 
onsdage og torsdage fra kl. 9 til 15 på 
Gudrunsvej 80, stuen. Telefon 87132630
Ellers via SundhedsCenter Århus på tele-
fon 87 13 40 35 eller e-mail: sundhedscen-
ter@mag3.aarhus.dk

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk



10 - Skræppebladet september 2009

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

geNbrUgsbUtIkkeNs salgsMøbler blev grUNdIgt afprøvet, reNé skaU HOldt tale, Og 
fOlkedaNsere valsede HeN Over deN vÅde asfalt

festlIg ÅbNINg af brabraNd kUltUrUge

For tiende gang blev der afholdt kul-
turuge i Brabrand. I anledningen af 
jubilæet var programmet fyldt særlig 
meget op med en meget lang række 
af arrangementer. Skræppebladet var 
med til den officielle åbning af kultur-
ugen lørdag den 15. august på Ho-
vedgaden i Brabrand uden for gen-
brugsbutikken.

Overfyldt genbrugsbutik
Sædvanligvis er der stort morgenbord 
udendørs med rundstykker, kaffe og 
gammel dansk sponsoreret af de loka-
le handlende. Men regnen silede ned 
allerede fra morgenstunden, så der var 
ikke mange, der havde lyst til at sætte 
tænderne i morgenbrød udendørs, og 
folk strømmede ind i genbrugsbutik-
ken, hvor borde, lænestole og sofaer 
mv. hurtigt blev fyldt op, mens kaffe-
kanderne lige så hurtigt blev tømt.

I den tætte atmosfære af vådt overtøj 
og dampende krus fejlede humøret 
ikke noget. Der blev snakket lystigt, 
og mere end en gang blev der sunget 
fællessang, hvor det lokale sangkor 
sang for.

Åbningstale
René Skau Börnsson, der bor i Bra-
brand, sidder i Folketinget for Social-
demokratiet og også er medlem af 
foreningsbestyrelsen i Brabrand Bo-
ligforening, holdt åbningstale i dør-

åbningen til genbrugsbutikken. Flere 
borgere var strømmet til, og regnen 
stilnet af.

”Det er flot gået og en rigtig god og ny 
tradition, som er opstået. Kultur er jo 
vigtig og ikke mindst i Folketinget,” 
sagde René og tog udgangspunkt i sin 
arbejdsplads i København:
”Der taler vi meget om kultur, og her 
hen over sommeren der har vi talt 
ekstra-meget kultur og kulturkampe. 
For tiden er der kamp om, hvem der 
skal være kulturminister, og hvordan 
man nu bedst kan være det, og der er 
jo sådan en naturlov i Folketinget, der 
siger, at vi hver især er meget bedre 
end alle de andre. Også til at være 
kulturminister.”

Mere kultur, tak
”Jeg synes det er ærgerligt, når man 
skærer i støtten til vore egnsteatre, når 
man skærer i tilskud til vore børn og 
unge. Jeg synes det er ærgerligt, når 
der ikke skal gøres mere for at rette 
op på det skæve kultur-Danmark, 
hvor Vestdanmark og udkantsområ-

Festlig folkedanseropvisning.

René Skau Björnsson holdt åbningstale.
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derne får meget mindre midler stil-
let til rådighed, end man f.eks. har 
i hovedstaden,” sagde politikeren 
og drejede talen ind på Brabrand: 

”Det er godt, at vi har et kulturliv på 
kryds og på tværs, og at vi også har 
det her lokalt.
Jeg læste programmet forleden dag, 
da jeg fik det, og det er jo slet og ret 
imponerende: Tænk at vi har så meg-
et at byde på i Brabrand. Sikke en 
spændende uge vi kan se frem til.”

flot uge-program
Ren Skaú fortalte om kulturugens 
program: ”Det starter med Bent Juhls 
meget flotte ørn på forsiden af pro-
grammet - skåret i træ - og så går det 
ellers slag i slag resten af ugen. Jeg kan 
forstå, at der er nu næsten udsolgt til 
John Mogensen-forestillingen på Gas-
værket. Så er der grafisk værksted, der 
er udstilling henne på Gasværket, der 
er sundhedsdag, der er vinsmagning, 
der er åbne huse, lokalhistorisk for-
ening laver ture i området, foredrag, 
der er motionsture, der er forfatteraf-
ten, der er jazzaften, der er koncert i 
kirken, og der er meget, meget, meget 
mere. Jeg er meget imponeret, og jeg 
må sige: sikke et 10-årsjubilæum

Masser af kunst
”Jeg er også imponeret - da jeg læste 
programmet – over, at vi her i Bra-
brand kan byde på over 54 udstillen-
de kunstnere i denne her uge. Det er 
bare mange. Og der er jo uden tvivl 
mange flere end dem her i Brabrand. 
Og det viser jo, at kunsten og kultu-
ren lever i bedste velgående, også her 

lokalt uanset de trakasserier, vi kan 
have i Folketinget. Og godt for det, 
må man sige.
Det betyder en hel del for en bydel 
som Brabrand, at I gør det. Tillykke 
til jer aktive, tillykke til Brabrand 
med en forrygende kulturuge. Det er 
rigtig, rigtig godt gået. Og på denne 
måde vil jeg gerne erklære kulturugen 
i Brabrand for åben” sluttede René til 
stort bifald..

folkedans
Næste punkt på programmet var – 
foruden mere kaffe, flere rundstykker 
og endnu en lille en – folkedans. De 
værste vandpytter blev beslutsomt fej-
et væk fra pladsen, og to spillemand 
tog plads under pavillon-taget. De 
festligt klædte folkedansere stillede 

op på række til både rheinlænderpol-
ka, kædedans og andre traditionelle 
danse.
Selvom der er flest kvinder med på 
holdet hos Folkedansen 1945, er der 
også mænd og børn, der i løbet af 
vinteren øver sig i de rigtige trin til en 
folkelig svingom.

læs mere
Næste år afholdes Brabrand Kultu-
ruge i slutningen af september (uge 
38:18.-26. sept. 2010). Du kan læse 
mere om kulturugen og aktiviteterne 
i Det gamle gasværk på http://det-
gamlegasvaerk.dk.
Det lokale teaters hjemmeside er 
http:// www.vestergasvaerk.dk.
Se også et videoklip fra åbningen på 
Skræppebladets blog.

Udendørs morgenkaffe klares iført regnjakker.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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lær at skrIve, fOtOgrafere Og webredIgere – MeN vær HUrtIg Med eN tIlMeldINg

 gratIs UddaNNelse I jOUrNalIstIk I ÅrHUs vest

Borgerportalen Århus Vest starter i 
efteråret et nyt journalistisk kursus, 
hvor ganske almindelige borgere kan 
lære journalistik og på rekordtid blive 
så velbevandrede i faget at de f.eks. 
kan skrive, fotografere og webredi-
gere til borgerportalen Århus Vest.

Skræppebladet har indledt et samar-
bejde med borgerportalen, der bl.a. 
betyder at alle beboere i Brabrand 
Boligforening kan gøre brug af tilbu-
det via Skræppebladet, uanset hvilket 
postnummer de bor i.
Borgerportalen tilbyder et intensivt 
forløb over tre-fire måneder med en 
ugentlig mødedag (to en halv time), 
et par lørdags-workshops + hjemme-
arbejde. 
Du får konstruktiv kritik på alt, hvad 
du skriver og fotograferer, så en stor 
del af indlæringen følger princippet 
”learning by doing”. 
Personligt digitalkamera bliver stillet 
til rådighed i uddannelsesperioden.

efterårsforløb
Kurset er gratis for deltagerne. Det 
starter i september og slutter før jul. 
Undervisningen foregår som ud-
gangspunkt i Kulturhuset i Herreds-
vang (det nye bibliotek), hvor der 
bl.a. er computere til rådighed for alle 
kursister.
Senest 2. september skal du indsende 
en ansøgning til borgerportalens pro-
jektleder Birger Agergaard, men du 
kan også via Skræppebladet søge om 
at få en plads på holdet (samme tids-
frist). Du skal være medlem af redak-
tionen eller være frivillig på Skræppe-

bladet for at nyde godt af samarbejds-
aftalen.

Du kan naturligvis som privatperson 
med bopæl i postnummer 8220 eller 
8210 søge optagelse på holdet uanset, 
om du kender Skræppebladet og bor-
gerportalen i forvejen.

tilmelding
Send senest den 2. september en kort 
ansøgning til projektleder Birger 
Agergaard på mailadressen: birger@
bydele.dk. Skriv, hvorfor du gerne vil 
med på kurset, og skriv lidt om din 
baggrund.

beboerblad og borgerportal
Samarbejdet mellem Brabrand Bolig-
forenings forenings- og beboerblad 
Skræppebladet og borgerportalen 
aarhusvest.dk er især blevet konkre-
tiseret på Skræppebladets seminar 
kort før sommerferien. Samarbejdet 
indebærer bl.a. at Skræppebladet vil 
trykke udvalgte artikler fra borger-
portalen, ikke mindst fra det nye pro-
jekt, der involverer skoleklasser.

Birger Agergaard byder velkommen til et nyt hold på borgerportalen Århus Vest. 

Borgerportalen Århus Vest: http://aarhusvest.dk
Projektleder Birger Agergaard: birger@bydele.dk.

Det Boligsociale Fællessekretariat: http://bydele.dk
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af Helle Hansen
foto af Ulrik Ricco Hansen/Helle Hansen

CIrkUsdIrektør Og Ildsjæl I CIrkUs tværs jOOp pOelMaN er død I sOMMer

klOvNeN Har fOrladt MaNegeN

I begyndelsen af juli måtte Gellerup 
sige farvel til en af området største 
ildsjæle, cirkusdirektør Joop Poel-
man, som døde natten til søndag den 
5. juli, Med Joops død har Gellerup 
mistet en varm, utrættelig, visionær 
og markant personlighed, som døde 
alt, alt for tidligt.
I mere end 20 år brændte Joop for 
Gellerups børn og unge - ikke mindst 
i Cirkus Tværs, som han selv var med 
til at skabe, da han i midtfirserne kom 
til området som pædagog.
Gennem årene har Joop haft kontakt 
med tusindvis af børn, som har været 
aktive i cirkus. Og han tog alle under 
sine vinger, også dem, som de andre 
ikke ville lege med. Hos Joop var der 
altid plads til alle. 
Joop var altid klar, når der skulle være 
fest og ballade i Gellerup; han mødte 
op med både telt og udstyr og al sin 
fantastiske energi. 
Joop kæmpede en brav kamp for de 
unge i Gellerup, og han var ikke bare 
for at råbe op om, at området langt 
fra får den opbakning fra samfundet, 
som der er brug for. 
Da Joop døde, var Cirkus Tværs og 
cirkusbørnene afsted på sommertur-

né i Italien. Joop, var blevet hjemme 
i Danmark, fordi han var sygemeldt 
med stress.
Helt i cirkusdirektørens ånd valgte 
cirkusset at forsætte showet og blive 
på de italienske landeveje for at af-
slutte den turné, som Joop selv havde 
forberedte i foråret. 

Joops efterlader to dejlige sønner Las-
se og Mathias, som han har sammen 
med Lisbeth. Og hele hans hollandske 
familie kom til Århus for at deltage i 
bisættelsen af Joop, der fandt sted fra 
det store kapel på Vestre Kirkegaard.
Tak fordi du var her Joop - du gjorde 
en kæmpe forskel for så utrolig man-
ge unge i Gellerup. Og du vil aldrig 
blive glemt. 
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dødsbraNd kOM HUrtIgt tIl at HaNdle OM psykIatrI

Ild I gellerUp

Først blev boligforeningens forladte 
hus på hjørnet af Edwin Rahrsvej og 
Gudrunsvej futtet af, samtidig med 
der var brand i en kælder. 
Kort tid efter var det en lejligheds-
brand på Bentesvej, der kostede over-
boen livet. Hændelsen ryddede forsi-
der og fandt vej til både TV-Avisen og 
TV2’s Nyheder. Hurtigt kom debatten 
til at handle om psykiatrisk indsats 
– dødsbranden kunne måske være 
undgået.
Skræppebladet dækkede løbende be-
givenhederne på hjemmesiden med 
bl.a. følgende:

HUs I brabraNd bOlIg-
fOreNINg sat I braNd
24. juli: Brabrand Boligforenings hus 
på hjørnet af Edwin Rahrsvej og Gud-
runsvej blev den 23. juli om eftermid-
dagen udsat for ildspåsættelse. Huset 
har længe stået nedrivningsmodent, 
så der var ikke fare for menneskeliv. 
Brandfolkene væltede to skorstene, og 
boligforeningen har afspærret brand-

tomten med nye krydsfinerplader for 
alle indgange; både døre og vinduer.
Huset var oprindelig fodermester-
bolig for Tousgården, hvor Brabrand 
Boligforening nu har administration i 
hovedbygningerne. Senere har huset 
været anvendt til bl.a. ungdomsklub.

Mellem klokken 15 og 16 torsdag 
rykkede Århus Brandvæsen ud til to 
forskellige påsatte brande i Brabrand. 
Den anden brand var i en kælder på 
Bentesvej.
Brandvæsen tror ikke umiddelbart, 
at der er sammenhæng mellem de to 
brande, men er ikke i tvivl om, at de 
begge er påsatte.

draMatIsk braNd 
I lejlIgHed pÅ beNtesvej
28. juli: En lejlighed på Bentesvej 1 i 
Gellerupparken brændte i går ud un-
der stor dramatik. Overboen forsøgte 
at undslippe den kraftige røg og ild og 
faldt eller kastede sig ud fra sin altan, 
hvorefter den 54-årige mand døde 

på stedet af sine kvæstelser. Naboen 
overvejede at kaste sine børn ned til 
mænd på græsset, men de redde bør-
nene ved at trodse røgen. Brandvæse-
nets indsatsleder blev under fuld ud-
rykning påkørt af en kvinde i krydset 
mellem Ringvejen og Jernaldervej, 
så både han, chaufføren og kvinden 
måtte på hospitalet til observation. 
Beboerne i hele opgangen blev evaku-
eret, men har nu fået lov til at vende 
tilbage til lejlighederne.

Lejeren af den udbrændte lejlighed 
på 2. sal var ikke hjemme da branden 
opstod, og politi og brandvæsen har 
ind til videre ikke opklaret, hvordan 
ilden opstod. Lejeren er blevet afhørt 
af politiet og betegnes som “psykisk 
ustabil”.

sjælden voldsom brand
Brabrand Boligforening overholder 
forskrifterne for brandsikring i Gel-
lerupparken. Men siden komplekset 
blev opført, er ekstra bestemmelser 
kommet til ved nybyggeri. Enten vej-
ledninger eller krav om røgalarmer 
på opgange i nyopførte etageejen-
domme.

“Det var en sjælden kraftig brand. Det 
ser umiddelbart ud til, at ilden har fået 
næring af en del luft, måske fordi ho-
veddøren til den brændende lejlighed 
ikke var lukket. Derved har skaderne 
bredt sig ud på trappen. Men vi kend-
er ikke årsagen, før brandteknikerne 
fra politiet har undersøgt stedet” sig-
er beredskabschef Jacob Andersen fra 
Århus Brand- og Redningsvæsen.

Opdatering – brandårsag:
Den 29-årige beboer i lejligheden, der 
udbrændte, er sigtet for selv at have 
sat ild på lejligheden og er nu vare-
tægtsfængslet fire uger i psykiatrisk 
forvaring. Under afhøringen af den 
sigtede kom det frem, at han også tid-
ligere har oplevet brand i lejligheden: 
for 1-2 år siden gik der ild i papirer 
på køkkenbordet. Den aktuelle brand 

Bentesvej 1 få dage efter branden på 2. sal.
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menes at være startet oven på køle-
skabet.

Opdatering – brandsikkerhed:
Brabrand Boligforening vil kigge på, 
om brandsikkerheden i Gelleruppar-
ken skal forbedres:
“En så alvorlig hændelse giver natur-
ligvis anledning til at se på, om vi i 
fremtiden kan gøre mere for sikkerhe-
den i tilfælde af brand. Det vil vi over-
veje i bred forstand. Foreløbig afvent-
er vi konklusionerne fra brandvæsen 
og politi. Ud fra deres rapporter vil vi 
vurdere, om vi skal indkalde andre 
eksperter til at komme med anbefa-
linger om ekstra foranstaltninger,” 
siger direktøren for Brabrand Bolig-
forening, Torben Overgaard.

pOlItIsk fOkUs 
pÅ psykIatrI efter 
dødsbraNd
30. juli: Byrådsmedlem Ango Winther 
vil med baggrund i den tragiske brand 
på Bentesvej i mandags tage emnet lo-
kalpsykiatri op på det kommende so-
cialudvalgsmøde i byrådet.
“Det psykiatriske system er et virvar 
af regler og bestemmelser. De er ofte 
så kringlede, at arbejdsområder og 
pligter ofte er svært at gennemskue,” 
mener byrådsmedlemmet, der også 
siger at “Det kan meget vel være, at vi 
skal stramme op på vores indsats over 
for psykisk syge.”

Manden der startede branden i Gelle-
rupparken er skizofren stofmisbruger, 
han er somalier og har dagligt tygget 
det euforiserende stof kat. En bostøtte 
har hver dag givet manden medicin 
for psykiske lidelser og har gennem 
længere tid været bekymret for mand-
ens lemfældige omgang med ild. Bo-
støtten har ofte fjernet reklamer og 
andre papirer for at undgå brand, og 
har ofte observeret brændmærker og 
-huller på mandens tøj.

socialrådmand laura Hay 
beklager den ulykkelige 
hændelse:
“Det er en ulykkelig sag, og derfor er 
det relevant at diskutere forebyggel-
se. Jeg vil gerne være med til at drøfte 
psykiatrien, og om vi kan samarbejde 
forbedre samarbejdet med distrikts-
psykiatrien,” siger hun.

bOlIgfOreNINg skal 
fOregrIbe pÅsatte
braNde
4. august: Påsatte lejlighedsbrande er 
desværre ikke særlig usædvanlig i 
Gellerup, hvor den seneste kostede en 
overbo livet.  Skal Brabrand Boligfor-
ening gribe ind, før ulykken sker? Det 
mener i hvert fald beboer Sean Ryan 
Bjerremand, der på sin blog slår til 
lyd for, at bl.a. boligforeningen udvi-
der den barske linje, så psykisk syge 
mandsopdækkes, og beboere efter 
den første konstaterede ild i lejlighe-
den smides ud. Som kommentar til 
den seneste brand skriver Sean Ryan 
Bjerremand:

“Jeg spørger mig selv, hvorfor nabo-
erne ikke i tide reagerede – så kunne 
det her have være undgået. Brabrand 
Boligforening har tidligere praktiseret 
udsmidning over for brandstiftere – 
det kunne den have gjort i det her til-
fælde, hvis naboerne havde reageret i 
tide. One strike – and you’re out!”

Oplevede selv lejlighedsbrand
Sean Ryan Bjerremand har selv prøvet 
at få sin lejlighed brændt af i januar, 
hvor politiets undersøgelser viste, at 
lejligheden var påsat ved, at nogen 
havde kastet antændt fyrværkeri eller 
lignende ind ad brevsprækken, hvor-
efter branden på Lottesvej kostede 
Sean de fleste af hans ejendele.
“Det er noget ufatteligt dumt at gøre 
– og meget farligt. Hvis jeg havde 

ligget og sovet, kunne det være gået 
helt galt. Heldigvis er jeg blevet mødt 
med en enestående hjælpsomhed 
overalt. For eksempel sørgede bolig-
foreningen for, at jeg stort set med det 
samme fik en ny lejlighed,” udtalte 
Sean i januar.
Dengang var hans overordnede kom-
mentar: “Langt de fleste beboere i 
Gellerupparken er gode mennesker, 
og der er et godt fællesskab. Desvær-
re prøver nogle få at ødelægge det for 
majoriteten”

dobbelt tragedie
I dag er holdningen skærpet. Den 
psykiske syge beboer i lejligheden, 
der udbrændte på Bentesvej for en 

uges tid siden, beskyldes for “sludder 
– han satte selv ild til. Punktum. Der 
kan ikke være nogen rimelig tvivl, 
selvom man på papiret er uskyldig,” 
skriver Sean, der opsummerer: “Den 
sigtede somalier må nu muligvis til 
at afsone en livstidsstraf – tragedien 
rammer dobbelt.”

Boligforeningens hus ved Edwin Rahrsvej/ Gudrunsvej 
har længe været klar til nedrivning. Nu er der ikke meget tilbage.
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

der er NeMt at fÅ tIlskUd tIl bebOeraktIvIteter vIa frItIdsfOreNINgeN Og/eller fas

Her deles der peNge Ud

Hver måned mødes en gruppe be-
boere, som synes det er sjovt at dele 
penge ud. Med næsten en halv mil-
lion på kistebunden er der plads til at 
være temmelig gavmild, og bestyrel-
sesmedlemmerne i Fritidsforeningen 
hygger sig, mens den ene bevilling ef-
ter den anden flyver hen over bordet.
Skræppebladets udsendte var med 
som gæst på det seneste møde i Bra-
brand Boligforenings Fritidsforening, 
hvor mange af de fremmødte også 
er beboervalgte repræsentanter i Fri-
tidsforeningens Aktivitetsstøtte, også 
kendt som FAS.

10 kr. bliver til millioner
Fritidsforeningen er ligesom Skræp-
pebladet en af de få aktiviteter som 
drives af Brabrand Boligforening (og 
ikke af en eller flere afdelinger). Alle 
beboere betaler det beskedne beløb på 
10 kr. om måneden via huslejen, med 
mindre husstanden aktivt søger at 
melde sig ud. Næsten alle beboere er 
medlem, hvilket er cirka 5.000 i alt.
Foreningens midler er altså beboernes 
penge. Derfor er det også beboerne, 
som får pengene retur i form at til-
skud, gaver og lån til forskellige be-
boeraktiviteter.

Som det fremgår af navnet fokuserer 
Fritidsforeningens på fritidsaktivi-
teter i beboernes afdelinger og nær-
områder. Især aktiviteter for børn og 
pensionister bliver tilgodeset.

lokale i toveshøj
Bestyrelsen af Fritidsforeningen mø-
des denne gang i Fritidsforeningens 
lille mødelokale i Toveshøj. Aftenso-
len er forsvundet, og Skræppebladets 
udsendte har taget cyklen til Edwin 
Rarhsvej 26. Lokalet har ikke været 
brugt i en tid. Faktisk er det lidt ”nyt”, 
at bestyrelsen mødes her – de plejer 
at bruge en daligstue el. lign. hos et 

bestyrelsesmedlem. Men her er der et 
stort, ældre mødebord, stole til ti, et 
køleskab det ene hjørne og en fornem 
plyslænestol i det andet.
Formand Inga Andersen er mødt lidt 
tidligere og skynder sig at læsse gamle 
papirer tilbage fra 2002 over i et arkiv-
skab. Snart efter er lokalet fyldt med 
beboere fra især de afdelinger, som 
ikke ligger tæt ved Edwin Rahrsvej.

kvinder i bestyrelsen
Bestyrelsen består mest af kvinder. 
De er søde og snakkesagelige. Men 
da mødet begynder, er der taktfast 
hurtighed over beslutningerne, så alle 

der har søgt, kan se frem til en check 
med posten.
Eller det vil sige: Pengene kommer 
ikke automatisk. Der skal laves og 
indsendes et regnskab senest seks 
uger efter aktiviteten, f.eks. en som-
merfest, før pengene sendes af sted. 
Overskrides tidsfristen er det bare 
ærgerligt – så er der ingen penge fra 
Fritidsforeningen.

bedre ansøgninger, tak
Anderledes mildt ses der på formalia 
i forhold til ansøgningen, selvom mø-
det gav anledning til en del diskussi-
on om opstramning på at få ansøgere 
til at følge reglerne, som kan hentes 
på boligforeningens hjemmeside.
”Jeg kan ikke li’ det. Jeg ville gerne 
have set et budget til den her ansøg-
ning,” siger formand Inga undervejs 
i mødet, hvor en afdeling med en me-
get kortfattet ansøgning har ”søgt til-
skud efter gældende regler.” 
Selvfølgelig bliver der bevilget, men 
samtidig bliver der diskuteret, om 
der skal laves et særligt ansøgnings-
skema, som kan gøre det lettere for 
afdelinger og aktiviteter at søge.

send altid til adm.
Der gives tilskud til f.eks. teltleje, en 
musiker, børneunderholdning med 
en klovn, leje af en jukebox, men al-
drig til slikposer, sodavand eller no-
gen form for mad og drikke.
Det er også vigtigt at ansøgninger sen-
des til ”Fritidsforeningen, Gudrunsvej 
10 A”, dvs. til boligforeningens admi-
nistration, hvor den skal være modta-
get senest den 1. i den måned, hvor 
ansøgningen ønskes behandlet.

fas under forening
Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte 
(FAS) er en særlig gruppering under 
Fritidsforeningen, og hver afdeling 
kan vælge et medlem til bestyrelsen 
for FAS. Fritidsforeningens bestyrelse 
vælges derimod på en årlig general-
forsamling. 
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Af de 10 kr., som hver husstand beta-
ler, går en fjerdedel, dvs. 2,50 kr., til 
FAS.

børn er favoritter
Fritidsforeningen og FAS har hver 
sin måde at støtte på. FAS er en slags 
bank for aktiviteter og afdelinger og 
kan låne penge ud til udstyr, f.eks. til 
møbler og musikanlæg i fællesloka-
ler. Pengene skal betales tilbage over 
10 år og er rentefri. Beboernes bank er 
usædvanlig venlig og kan efter ansøg-
ning vælge at annullere årets afdrag. 
FAS kan også give tilskud til f.eks. bør-
neaktiviteter og har senest bl.a. betalt 
transport for fire unge petanque-spil-
leres deltagelse i DM. De kom i øvrigt 
hjem med hele fire medaljer.

dagens møde
Strukturen er temmelig fast, og mødet 
forløber gnidningsfrit i kælderlokalet. 
Efter et par smårettelser til seneste 
referat og statusmelding er det tid til 
aftenens gavmildhed. Alle ansøgnin-
ger bliver tilgodeset, og ifølge reg-
lerne bliver der ikke givet tilskud til 
mad og drikke, men f.eks. til duge og 
bordpynt.
25-årsjubilæum i Hasselhøj giver an-
ledning til diskussion om, hvem, det 
nu er, der kan bevilge hvilke penge. 
Afdelingen har valgt at lave en kom-
bineret jubilæums- og sommerfest. 
Til selve festen kan Fritidsforeningen 
give tilskud efter tilsendt regnskab. 
FAS kan bevilge et ”jubilæumsbeløb” 
på 15,- pr. lejemål, som afdelingen frit 
kan disponere over. 
Hvis FAS og Fritidsforeningen invite-
res med til jubilæumsfest/reception, 
er det Fritidsforeningen, som betaler 
en gave på omkring 500 kr. f.eks. til 
et billede, der kan hænges op i et fæl-
leslokale.

falske billetter
Særlig punkt på mødet er evaluering 
af Fritidsforeningens familieudflugter. 
Dette er arrangementer, som Fritids-
foreningen selv står for, og er en større 
begivenhed, hvor over 1.000 børn og 
voksne fragtes i busser til en oplevel-
sesrig tur til Legoland, ReePark eller 
får en tur i Tivoli Friheden.
Netop turen til Legoland havde givet 
problemer, for cirka halvdelen af en 
dobbeltdækkerbus var udstyret med 
falske billetter. 30-40 børn og voksne 

forsøgte at komme med til Legoland 
med billetter udstedt af et hotel og 
ikke af Fritidsforeningen. Billetterne 
var altså gyldig entre til Legoland, 
men ikke til bustransporten frem og 
tilbage til Billund. 
 

Opmødte medlemmer fra Fritidsfor-
eningens bestyrelse skulle hurtigt 
træffe en beslutning: Skulle de brutalt 
afvise beboerne, eller var der mon en 
anden vej?
Buschaufføren pointerede, at der jo 
var plads nok i busserne, der afgik fra 
p-pladsen ved Bazar Vest. Resultatet 
blev, at alle med de illegale billetter 
skulle betale ca. 50 kr. per person for 
busturen, og så var alle glade.

I øvrigt er det ikke første gang, der 
forsøges at snyde med falske billetter. 
En gang blev de kopieret på bibliote-
kets kopimaskine, men indtil videre 
er snydere altid blevet afsløret.

buschaufføren sov
En mindre kriminel, men også usæd-
vanlig oplevelse var hændt for de be-
boere, som havde valgt at tage med på 
turen til Ree Park. Chaufføren havde 
sovet over sig, fordi han først troede, 
at arrangementet foregik næste dag, 
så lokalBrugesn i Holmstrup måtte 
sørge for kaffe mv. til de ventende be-
boere i et par timer.
Da flokken skulle hentes fik de en 
melding om, at bussen var på vej – 
men til at hente dem i Djurs Sommer-
land. Bussen dukkede dog op med 

kun kort foprsinkelse, så også her var 
de fleste glade, selvom oplevelserne i 
dyreparken ikke varede så længe som 
forventet.

kom og bliv gavmild
Medlemmerne i Fritidsforeningen 
morede sig over både de forskellige 
beretninger og forskellige initiativer i 
afdelingerne. Det viser, at der ikke kun 
er kedelige regnskabstal at forholde 
sig til i Fritidsforeningen. Møderne i 
FAS forløber omtrent på samme måde 
og afholdes en uge efter.
Hvis du har lyst til at være med til at 
dele penge ud, så stil op på dit afde-
lingsmøde, som afholdes i den kom-
mende tid. Hvis du gerne vil være 
med i Fritidsforeningens bestyrelse, 
så deltag på generalforsamlingen, 
som typisk afholdes i TousgårdsLla-
den i maj.
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af Hans Esmann Eriksen
foto af Moesgård Museum

tIdlIg bebOelse I Ny afdelINg - Nyt byggerI I traNbjerg saMMeN Med al2bOlIg

UdgravNINg af laNdsby 
fra yNgre rOMersk jerNalder

Brabrand Boligforening er for tiden i 
gang med at forberede byggeriet af en 
ny afdeling ved Ingerslevvej i Tran-
bjerg syd for Århus. Bebyggelsen er 
udviklet i samarbejde med boligfor-
eningen AL2bolig. Den bebyggelse, 
der planlægges, vil ud over almen be-
byggelse indeholde andelsforeninger 
og private villaer.
AL2bolig er de første, der er kommet 
i gang, og Brabrand Boligforening af-
venter, at der kommer byggekvoter til 
byggeriet.

beboelse fra romersk jernalder 
fundet
Den kommende bebyggelse ligger på 
et højdedrag, der skråner mod sydøst 
og giver en flot udsigt over området. 
Den form for udsigt var også attrak-
tiv i den yngre romerske jernalder, så 
midt på området er Moesgård Muse-
um for tiden i gang med at udgrave 
en landsbybeboelse fra den tid. 
Ved alle større byggerier får museerne 
mulighed for at lave en prøveudgrav-
ning. Dermed sikrer man sig, at selve 
byggeriet ikke udsættes, hvis der find-
es spor fra fortiden.

I området ved Tranbjerg gav prøve-
udgravningerne pote. Der blev fundet 
nogle mønter og potteskår fra jernald-
eren. Der er ikke udgravet ret mange 
beboelser fra den tid i Danmark. Det 

er sikkert, fordi den tids beboelse er 
overbygget med nutidens beboelser.

Udgravning i sommeren 2009
Museumsinspektør Claus Skriver vi-
ser rundt på området, hvor udgrav-
ningen startede tidligt på sommeren. 

Det skete ved at skrabe 
overjorden væk og der-
næst finde spor efter 
tidlig ere tiders bebyggel-
se i form af stolpehuller. 
Området er oversået med 
små hvide mærkepinde, 
der for eksempel viser 
stolpehuller. Nu er arkæ-
ologer og nogle frivillige 
i færd med at udgrave 
de fundne områder og 
skabe sig et overblik over 
bebyggelsen i området. 

Der er fundet et stort hus 
ca. 30 meter langt og 5 me-
ter bredt. Der har sikkert 

været husdyrhold i den ene ende og 
beboelse i den anden. Der er fundet 
flere mindre huse, hegn og små gru-
ber med rester fra datidens keramik. 
Den tidligste del af bebyggelsen er fra 

ca. 400 år efter Kristus, den såkaldte 
yngre romerske jernald er. Andre 
dele af bebyggelsen er fra en lidt se-
nere periode, den såkaldte germanske 
jernalder, som er en del af folkevan-
dringstiden.

der bliver bebyggelse af træ 
på området
Datidens huse var bygget af træ og kli-
net op med ler. Eksempler på huse fra 
omkring den tid kan ses rekonstrueret 
ved Moesgård Museum. De huse, der 
skal bygges på området, bliver også 
af træ, men bygget under industrielle 
forhold i en stor hal og dernæst kørt 
på store lastvogne til området og sat 
af på et fundament. Selve byggeriet 
bliver hurtigt - få uger pr. hus. Det er 
tankevækkende, at nutidens krav til 
effektivitet kræver, at byggeriet plan-
lægges over mange år, men at selve 
byggeriet er færdigt, før man har blin-
ket med øjnene. Man kan spørge sig 
selv, om der vil være rester af de huse 
tilbage i fremtidens år 3500.

Stensat grube med keramik

Amatører graver affaldsgrube med keramik
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tekst og foto af Helle Hansen

UNge4UNge INvIterede børN Og UNge fra gellerUp tIl kONCert I tIvOlI frIHedeN

OUtlaNdIsH afslUttede eN gOd sOMMer

Børn, unge og forældre fra Gellerup 
havde en herlig eftermiddag i Tivoli 
Friheden fredag den 14. august, da 
Unge4Unge inviterede til koncert 
med Outlandish oven på en god og 
rolig sommer i både Gellerupparken 
og Toveshøj.
Solen skinnede, da Outlandish klok-
ken 16 om eftermiddagen gik på sce-
nen for at spille en ekstra koncert for 
Gellerups unge, inden rap-gruppen 
om aften skulle var hovednavn ved 
Tivoli Frihedens sommerkoncert. 
Outlandish havde sagt ja til at spille 
ved arrangementet, fordi gruppen fik 
at vide, at den i mange år har ligget i 
øverst på Unge4Unges ønskeliste.  

Unge vilde med Outlandish
På scenen sang Isam, Lenny og Waqas 
nogle af Outlandishses største hits 
Waluo, Aicha, Guatanamo og Look 
into my eyes, mens de unge foran sce-
nen sang med det bedste, de havde 
lærte.
Medlemmerne af Unge4Unge havde i 
deres jakker taget opstilling som vag-
ter foran scenen, men heldigvis op-
førte alle de unge fans sig pænt og var 
kun glade for se, deres idoler optræde 
på scenen. 
Unge4Unge valgte at bruge pengene, 
som i de foråret modtog i forbindelse 

med årets kriminalitetspris, på at in-
vitere Gellerups børn og unge mellem 
12 og 15 år til Outlandish-koncert. 
Og unge fra andre bydele i Århus var 
heldige også at få foræret nogle af de 
1000 billetter. 
Den populære rap-gruppe benyttede 
i løbet af koncerten flere gange mulig-
heden for at rose Unge4Unge for de-
res frivillige indsats i vestbyen, og de 

slog fast, at det er et flot arbejde, som 
de unge laver.

Unge fans rappede på scenen
En håndfuld begejstrede unge tilsku-
ere var også så heldige, at de fik lov 
til at komme op på scenen og rappe 
foran alle tilskuerne, da Outlandish 
lynhurtigt improviserede en lille ta-
lentkonkurrence, mens der var nogle 
tekniske problemer.
Mohammed, Ali og Firas var sammen 
med Tovshøjklubben taget til Frihe-
den for at opleve koncerten.
”Det er rigtig godt, men Unge4Unge 
kunne også godt have inviteret de lidt 
ældre unge med til koncerten. Det er 
de ældste, der bedst kender Outlan-
dish,” mente 17-årige Mohammed, 
der selv var så heldig, at han havde 
fået sin lillebrors billet.
I alt 100 frivillige fra Unge4Unge og 
voksne medarbejdere fra Socialcenter 
Vest og de kommunale klubber i byen 
stillede iført røde T-shirts op som fri-
villigt opsyn, mens arrangementet 
fandt sted. Og de havde også alle en 
dejlig eftermiddag i Friheden.
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af Hanne Miriam Larsen, projektmedarbejder i beboerhuset Yggdrasil.
foto af Hanne Miriam Larsen, Lisbeth Fleckner, Celine Petersen, Tika Sørensen, Karoline Strøm, Maria Cara, 

Simone Christiansen, Naja Lauridsen, Johanne Qvortrup, Zina Hameed og Amalie Friischman Larsen.

sOMMer-fOtO-wOrksHOp fOr pIger

pOstkOrt fra gellerUp

I uge 29 havde jeg fornøjelsen af at 
stå for en foto-workshop for piger i 
beboerhuset Yggdrasil som en del af 
sommeraktiviteterne for børn i Gel-
lerup i skolernes sommerferie. De 10 
deltagende piger var 12-15 år og kom 
fra forskellige områder i Århus uden 
for Brabrand.

Mit udspil fra starten af workshoppen 
var, at der ikke findes dårlige billeder 
– men nogle billeder er mere spæn-
dende end andre. Det vi skulle var at 
blive bedre til at tage billeder, som vi 
selv synes er spændende, og min rolle 
gik ud på at igangsætte forskellige ak-
tiviteter, hvor vi kunne afprøve kame-
raets muligheder i fællesskab.

Workshoppen blev indledt med en 
foto-safari til fods i Gellerup-områ-
det, og i løbet af ugen var vi på be-
søg hos Meyer-patruljen og ved ’Store 
Legedag’, og desuden på foto-udflugt 
til Århus Domkirke og Århus Havn. 
Ind imellem lavede vi forskellige små 
øvelser, som for eksempel at tage por-
trætter af hinanden eller tage nærbil-
leder af ting, som de andre piger så 
skulle gætte.

Foto-ugens hensigt var ikke at være et 
teknisk kursus eller en vejledning i at 

tage ‘det perfekte foto’. I stedet kom 
jeg med forslag undervejs om emner, 
som, jeg kunne se, var relevante for 
pigerne, når de tog billeder. Frem for, 
at jeg fremstod som en enerådende 
‘instruktør’, var det i høj grad piger-
nes egen praksis og gensidige inspi-
ration, som var afsæt for vores fælles 
aktiviteter. Omdrejningspunktet for 
foto-workshoppen var, hvad man kan 
kalde, ‘et fotografisk fællesskab’ – at 
pigerne greb muligheden for at bruge 
hinandens nærvær som en kreativ in-
grediens i deres omgang med kame-
raet.

Udstilling på gellerup bibliotek 
– alternative gellerup-billeder?
Fotoworkshoppen blev afrundet med 
en udstilling på Gellerup Bibliotek af 
billeder, som pigerne selv havde ud-
valgt. Pigerne fik fra starten af work-
shoppen at vide, at ugen skulle afslut-
tes med en foto-udstilling, og at de 
hver skulle udvælge 2-5 af billederne, 
de havde taget på vores Gellerup-sa-
fari, samt et af de portrætfotos, som 
en af de andre piger havde taget af 
dem under workshoppen. Desuden 
blev der tilføjet en ‘postkort-hilsen’ til 
fotoudstillingen, hvor pigerne valgte 
deres eget postkort-billede og skrev 
en kort tekst bag på billedet. Udstil-
lingens titel blev ’Postkort fra Gelle-
rup’.

Billederne på udstillingen blev til som 
et resultat af en pigernes fælles aktivi-
teter i foto-workshoppen, men ved at 
billederne blev udstillet på Gellerup 
Bibliotek åbnes muligheden for, at de 
kan give anledning til oplevelser og 
inspiration for andre end de fotogra-
ferende piger.

Via udstillingen på Gellerup Biblio-
tek får pigernes fotos mulighed for 
at indgå i den større sammenhæng af 
erfaringer, visioner og forestillinger 
omkring Gellerup, der findes såvel 
inden for som uden for Gellerup-
området. Billederne kommer i sam-

spil med andre ‘Gellerup-billeder’ og 
den løbende debat om de billeder, der 
fremstilles af Gellerup, både ’billeder’ 
i visuel forstand, og i den mere gene-
relle betydning.

Som fotoudstilling har ‘Postkort fra 
Gellerup’ måske givet anledning til 
overvejelser og debat om, hvordan 

og hvorvidt de billeder der hænger 
på udstillingen er ‘gode’ eller ‘rigtige’ 
eller ‘alternative’ Gellerup-billeder. 
Men frem for alt pigernes foto-udstil-
ling et udtryk for glæden ved at tage 
billeder, at forfølge sin lyst til at møde 
verden med et kamera, og at dele sine 
indtryk med andre mennesker.

En stor tak til alle foto-pigerne – og 
til Meyer-patruljen, Store Legedag og 
Gellerup Bibliotek!

Billeder fra fotoworkshoppen kan ses 
på Gellerup Bibliotek og i Beboerhu-
set Yggdrasil. Billederne, der ledsager 
denne artikel, er fotos, der blev taget 
under besøget hos Meyer-patruljen.
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af Marianne Stenberg / Journalist Brabrand Boligforening

I NOveMber præseNteres dIspOsItIONsplaNeN fOr gellerUpparkeN Og tOvesHøj

et kIg INd I det Nye gellerUp

Til efteråret præsenterer arkitekter 
de konkrete planer og tegninger for 
helhedsplanen. Det betyder, at bebo-
ere og borgere får et kig ind i, hvilke 
fysiske ændringer, der kommer til at 
ske i Gellerupparken og Toveshøj de 
kommende år.

aktiviteter i gang fra næste år
I den første uge af november bliver 
den politiske styregruppe for Århus 
Kommune og Brabrand Boligforening 
præsenteret for dispositionsplanen. 
Derefter skal der laves indstilling 
til Århus Byråd og Brabrand Bolig-
forenings repræsentantskab, som 
behandler indstillingen først i 2010. 
Umiddelbart derefter i februar 2010 
bliver der over 2 måneder gennem-
ført en offentlig høring, hvor beboere 
og borgere kan melde ind med kom-
mentarer og indsigelser til planen. 
Disse behandles frem til juni, hvor 
Brabrand Boligforening og Århus By-
råd endeligt tager stilling til planen. 
Med en godkendelse af planen vil 
mange af aktiviteterne gå i gang alle-
rede fra næste år.

et helt nyt boligområde 
over 20 år
Aftalen om helhedsplanen faldt på 
plads i juni i år. Det betyder, at en 
enig magistrat i Århus Kommune og 
Brabrand Boligforenings repræsen-
tanter nåede frem til enighed om de 
grundlæggende elementer i planen, 
der over de næste 20 år kommer til at 
give en række spændende forandrin-
ger i Gellerup-området. 
Der kommer nye veje ind i mellem 
blokkene. Der bliver anlagt en by-
gade, som kommer til at forbinde 
de to afdelinger. Midt i Gelleruppar-
ken kommer der en stor torveplads, 
mens der på Toveshøj bliver bygget 
et sundhedscenter. Samtidig vil der 
også blive bygget nye ældreboliger, 
plejeboliger, ungdomsboliger, private 
lejligheder, og der vil komme forret-

ninger og kulturelle institutioner til 
området. 
Om nogle år er der planer om pent-
house-lejligheder på de høje blokke 
og gavllejligheder på de sydlige gavle 
på Gudrunsvej. De små lejligheder vil 
enten blive lagt sammen med nabo-
lejlighederne eller slået sammen med 
lejligheden ovenpå, så der kommer 
nye lejligheder i to etager.

salg af boliger
I Gellerupparken vil en blok som et 
forsøg blive solgt til ejerlejligheder. 
Her vil både nuværende beboere og 
andre interesserede kunne købe lej-
ligheder. Afhængig af resultatet kan 
der blive tale om salg af yderligere 
en blok. Sidst på året går det forbe-
redende arbejde i forhold til salg i 
gang. Det vil sige, at der iværksættes 
et større analysearbejde af, hvordan 
hele den proces skal forløbe. Når et 
salg evt.  bliver aktuelt, vil der blive 
udarbejdet salgsmateriale til interes-
serede købere.
Der vil også blive nedlagt en række 
lejligheder, som omdannes til konto-
rer og andre arbejdspladser. I forbin-
delse med anlæggelse af den nye by-
gade forventes det, at op til tre blokke 
skal fraflyttes. I dette område placeres 
butikker og erhverv.

konkrete tegninger i november
Med præsentationen af dispositions-
planen i november i år vil mange af 
disse planer blive konkretiseret, så 
man på planerne vil kunne se, hvilke 
blokke der berøres af de fysiske æn-
dringer. Helt konkret vil man kunne 
se, hvilken blok der egner sig til salg, 
og hvilke blokke som vil blive omdan-
net i forbindelse med bygaden. Det er 
denne plan, der kommer til at danne 
udgangspunktet for den offentlige 
høring i februar og marts 2010, hvor 
beboere og borgere får mulighed for 
at komme med indsigelser.

Offentlig høring
Den offentlige høring er det forum, 
hvor du som beboer dels får grundig 
og omfattende information omkring 
de planer, der er for dit boligområde. 
Det sker blandt andet gennem en in-
formationsavis, som bliver uddelt til 
alle beboere. Der bliver afholdt bor-
germøder, og endelig får planen sin 
egen hjemmeside, hvor beboere kan 
se tegninger samt logge sig på og skri-
ve kommentarer og deltage i debat. 
Høringsfasen afsluttes i marts 2010.

Hvem skal flytte og hvornår
I helhedsplanen er der aftalt en tryg-
hedsgaranti. Den giver beboerne 
en garanti for, at ingen tvinges til at 
fraflytte området i forbindelse med 
de ændringer, der kommer til at ske. 
Men nogle beboere vil selvfølgelig 
blive berørt af planen på den måde, at 
de ikke kan blive boende i den lejlig-
hed, de har nu. Det er vigtigt, at bebo-
erne i Gellerupparken og på Toveshøj 
forstår, at der er ingen beboere, der 
bliver udsat for ændringer uden at de 
i meget god tid er grundigt orienteret 
og har fået hjælp til at finde en anden 
bolig i området eller et andet sted i 
Århus, hvis det er det, man ønsker. 
Århus Kommune og Brabrand  
Boligforening er netop nu i gang med 
at lægge en plan for, hvordan denne 
proces skal foregå. I november vil  
dispositionsplanen løfte sløret for, 
hvilke blokke der muligvis berøres af 
helhedsplanen. Der vil snarest deref-
ter blive gennemført informations-
møder for de involverede beboere, og 
der vil blive udarbejdet materiale, så 
beboere kan få en oversigt over, hvor-
dan det hele kommer til at forløbe.
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen m.fl. på blog.skraeppebladet.dk

blIv Opdateret flere gaNge Hver Uge pÅ bebOerbladets HjeMMesIde

kOrte bebOerNyHeder pÅ skræppebladets blOg

Du kan let få et overblik over nyhed er, 
meninger og begivenheder i og om-
kring Brabrand Boligforenings afde-
linger ved at klikke dig ind på Skræp-
pebladets blog. Her kan du også selv 
være med til at skrive nyhederne – det 
er let at blive oprettet og skrive løs.

Vi bringer her resume af udvalgte 
blogindlæg fra midt i juni til midt i 
august. Som på bloggen er det nyeste 
først. Dato er angivet i parentes.
Se flere blog-resumeer på afdelings-
siderne.

20-års jubilæum for 
tyrkisk fodboldklub
For 20 år siden startede boldklub-
ben VatanSpor i Gellerup som et so-
cialt indvandrerprojekt. I dag er det 
de sportslige ambitioner, der driver 
de omkring 100 medlemmer, hvoraf 
de fleste er tyrkiske. Jubilæet marke-
res bl.a. med opvisningskamp mod 
AGF.(12/8)

flyvende gymnaster 
for fulde huse
Det helt nye gymnastik-show med 
The Flying Superkids kan melde alt 
udsolgt til sommerens tre forestil-
linger, hvor showteltet er slået op på 
hjemmebane ved Gymnastikgården 
på Jernaldervej (12/8)

Mere fodbold på tv-skærmen
Antenneforeningen Aarhus har de se-
neste måneder forhandlet med Stofa 
og kanaludbydere om at skaffe mere 
sport – ikke mindst fodbold – til de år-
husianske tv-skærme. Især har mange 
beboere været interesserede i den nye 
“Canal 9”. (12/8) 

Ny Netto på vej til brabrand
Netto på Emmasvej lukkede i starten 
af juli, men en ny butik er på vej til 
området i løbet af det næste års tid. 
(11/8)

Meget store armbevægelser i 
Holmstrup
Der svinges til den store guldmedalje 
med de helt store armbevægelser i 
Holmstrup i disse dage. Ikke fordi 
der er noget særligt at fejre, men fordi 
afdelingens store glasoverdækkede 
altaner bliver vasket. (4/8)

picnichytte ender som 
lejrbål-brænde
De opstillede picnicnytter i Hasle Bak-
ker udsættes gang på gang er flere af 
hytterne for massivt hærværk. Senest 
på hytten ved plads Beta, hvor bræd-
der fra hytten bruges som brænde til 
lejrbål.
Både Jyllands-Posten og Århus Stift-
stidende omtalte hærværket efter at 
have læst på Skræppebladets blog 
(3/8)

Århusianske kollegier: 
alt udlejet
Ikke et eneste kollegieværelse i Århus 
står tomt for tiden. Alt er udlejet, og 
dette er typisk situationen omkring 
studiestart. Men i år er der booket fuld 
op tidligere end normalt. Alle kollegi-
er er fyldt op – også dem der sædvan-
ligvis har tomme værelser som f.eks. 
Skjoldhøjkollegiet i Brabrand og Hej-
redalskollegiet i Gellerup. (1/8)

for få støttekroner til 
energirenovering
Boligforeninger og boligselskaber 
i den almene sektor står i kø for aty 
energirenovere. Selv om lejerne ty-
pisk har en lav indkomst er de flere 
steder i landet villige til at betale mere 
i husleje for at få mere energi- og kli-
mavenlige boliger. Men der er pangel 
på midler til at støtte de energibespa-
rende renoveringer. (30/7)

Hør Holmstrup Haver i radioen
Regionalradioen har besøgt Holm-
strup Haver. 74-årige Rigmor Fredrik-
sen og hendes hund Gurli guider ra-
diolytterne rundt ad de snoede gang-
stier. Bl.a. fortæller Keld Albrechtsen 
om sine gulerødder og peberrod. 
(28/7)

råd skal stoppe lillebror på vej 
ind i kriminel bande
Politiet er i gang med at etablere to 
banderåd, der skal sætte en stopper 
for nye medlemmer til kriminelle 
bander. Der bliver to råd, et for kom-
munen og et særskilt for Århus Vest. 
Rådene oprettes i tæt samarbejde 
mellem politiet, skoler, klubber m.fl. 
(27/7)

fraflytning i søvangen: 
23.000,- kr.
Tidligere lejer i Søvangen Jan Knus 
fraflyttede sin lejlighed den 1. juli, og 
han har med forundring modtaget 
en regning på 23.000,- kroner fra Bra-
brand Boligforening til rengøring og 
istandsættelse af lejligheden. (24/7)

20-års jubilæum for tyrkisk fodboldklub 
+ Mere fodbold på tv-skærmen
Arkivfoto fra Wikipedia
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Holmstrup lokalbrugs røvet 
med samuraisværd
Mandag aften blev lokalbrugsen i 
Holmstrup på Jernaldervej udsat for 
røveri, hvor de to gerningsmænd tru-
ede med et samurailignende sværd. 
Røveriet skete dagen efter at den nær-
meste brugs, Lokalbrugsen i Skjold-
højkollegiet også blev udsat for væb-
net røveri. (21/7)

Århus er dårlig til integration
Selv om Århus Kommune i begyndel-
sen af maj pralede med gode resulta-
ter for integration er dette langt dår-
ligere end de fleste andre kommuner. 
(21/7)

Havnebyggerier i krise
Først Light House og SHiP, derefter 
Isbjerget og nu er også Z-huset ramt 
af finanskrisen. De fire prestigebygge-
rier i den nye bydel på den tidligere 
containerhavn kæmper med økono-
mien. (20/7)

Ufortalte historier på gellerup 
bibliotek
De historier, som aldrig er blevet for-
talt, bliver nu indsamlet og fortalt di-
gitalt i et større EU-projekt Anett Säll-
säter Christiansen fra Toveshøj har 
netop afleveret en ufortalt historie om 
et somalisk bryllup. (17/7)

Middelalderen og vikingetiden 
er lige om hjørnet
I den kommende weekend er der 
middelaldermarked på Tangkrogen 
og næste weekend er det stranden 
ved Moesgaard, der er centrum for 
tusindvis af vikinger. (16/7)

rifler på bunden af 
brabrand sø
En 43-årig mand stod og nød udsigten 
fra broen ved roklubben i Brabrand. 

Nede i vandet opdagede han en riffel 
og kontaktede politiet. I alt blev der 
fundet syv rifler. (11/7)

Hæleri for millioner fra lejlig-
hed
Fra broderens lejlighed i Gelleruppar-
ken har en 43-årig familiefar drevet en 
hælericentral med omsætning for mil-
lioner. Nu er han blevet idømt to års 
fængsel og betinget udvisning. (11/7)

431.000 kr. til at skaffe nye 
Natteravne i Århus v
Det er dyrt at få frivillige til at melde 
sig til ulønnet arbejde. Indenrigs- og 
Socialministeriet har bevilget 431.000 
kroner til Natteravnene i Århus vest. 
Pengene skal bruges til at rekruttere 
nye frivillige. (9/7)

danmarksmestre i petanque fra 
Hasselager
Petanque er en populær aktivitet i 
Hasselhøj og Hasselengen. To med-
lemmer har har vundet danmarksme-
sterskaber og hevet hele fire medaljer 
hjem. (6/7)

alligevel ingen lokale nyheder 
på 6′eren
I torsdags udsendte Antenneforenin-
gen Aarhus et nyhedsbrev, hvor det 
nævnes at 6’eren nu sender lokale, år-
husianske nyheder. I dag er nyheden, 
at den lokale tv-station har drejet nøg-
len om. (6/7)

sommerskole: 
lær at tage bussen
Ellekærskolen holder sommerskole, 
hvor børn og unge tilbydes forskelli-
ge aktiviteter i sommerferien. Et af fa-
gene hedder “Busorienteringsløb”, og 
her skal børnene lære at finde rundt i 
byen med bybusser. (5/7)

tækker vil ud af Isbjerget
Det store prestigeprojekt på Århus 
Havn “Isbjerget” opføres i samar-
bejde med Tækker Group. Men den 
århusianske byggematador Jørn Tæk-
ker vil gerne ud af projektet. (28/6)

stiften/dr: læs skræppebladets 
blog om sundhedshus
Stiften.dk og DRs regionalradio har 
læst på Skræppebladets blog og be-
retter i dag om et sundhedshus på 
Holmstrup Mark. (26/6)

pulterrum slukker for kabel-tv 
fra stofa
Når en pligtopfyldende beboer i 
Odinsgård vil slukker for lyset på 
loftsetagen forsvinder tv-signalet. En 
ny sensorer slukker for lyset, men der 
er stadig en kontakt – og slukkes der 
her, forsvinder strømmen til Stofas 
signal-forstærker. (26/6)

Mønsterbryder fra gellerup
Jyllands-Posten bruger sin leder til at 
rose den nyudsprungne HF-student 
Fatih Akdag, der opvoksede i Gelle-
rup, havde dårlig skolegang, men har 
nu en HF med gode karakterer og en 
fremtid som statskundskabsstuderen-
de på Aarhus Universitet. (25/6)

flyt i rækkehus i tranbjerg syd
Du kan nu blive skrevet på venteliste 
til Al2boligs nye boligafdeling Øster-
gårdsparken i Tranbjerg Syd. Afdelin-
gen får 53 lejligheder og er nabo til et 
lignende byggeri, der er undervejs fra 
Brabrand Boligforening. (25/6)

67 ledige lejligheder i Århus
Der er forholdsvis langt mellem de 
ledige almene boliger i Århus. Sene-
ste opgørelse viser, at der kun er 0,15 
procent af de århusianske lejligheder, 
der venter på en ny lejer. (25/6)

snoreklip til ny legeplads i 
skovgårdsparken
“Lidt kongelig har man vel lov at 
være,” kunne adskillige drenge og pi-
ger samtidigt tænke i Skovgårdspar-
kens Børnehave. Mange børn var ble-
vet udstyret med en saks, og fik mu-
ligheden for fælles at klippe den røde 
snor over for at indvie børnehavens 
nye legeplads. (23/6)

Middelalderen og vikingetiden
 er lige om hjørnet

Fotocollage baseret på pressefoto 
fra isbjerget.com
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af Jens Skriver, Astronomiklub Capella

MakeMake Og HaUMea

dværgplaNeter Og plUtOIder

For nogle år siden fik Eris status af 
dværgplanet. Da den befinder sig 
uden for det egentlige solsystem be-
tegnes den også for plutoide. Den er 
for tiden omkring 14,5 milliarder km 
væk fra Jorden, men dens bane er 
stærkt elliptisk, og den kommer tæt-
tere på Solen end Pluto.
Det har nu vist sig, at der mellem 
Pluto og Eris befinder sig yderligere 
to dværgplaneter eller plutoider. Den 
ene, Makemake, er for tiden omkring 
7,8 milliarder km væk; men også dens 
bane er stærkt elliptisk. Dværgplane-
tens diameter er kun omkring 1500 
km, så den er en del mindre end Plu-
to. Den har fået navn efter frugtbar-
hedsgudinden på Påskeøen.

En kollega, Haumea, er for tiden om-
kring 7,6 milliarder km væk, og også 
den har en stærkt elliptisk bane. Den 
er nogenlunde på størrelse med Pluto. 
Dens aflange form kan skyldes, at den 

roterer rundt om sin akse på kun fire 
timer. Den har to små måner. Også 
den har fået polynesisk navn. Den er 
opkaldt efter gudinden for fødsel og 
frugtbarhed på Hawai.

Ser man bort fra de ufattelige af-
stande, er der mange indbyggere i 
verdensrummet.

CAPELLA  
ASTRONOMIKLUB

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

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

traNsseksUelle, traNsvestItter, HOMOseksUelle, bIseksUelle Og veNNer Mødes tIl fest

ts-fest I dalbyNeder 5. septeMber

Der findes mange minoritetsgrupper i 
Danmark. Personer med et andet sex-
syn en det ”normale” mødes jævnligt 
til hygge, snak mv. bl.a. i en lejlighed 
i Brabrand Boligforenings afdeling 
Odinsgård.
Ofte er der besøg fra det store opland, 
som i bred forstand er midtjylland, ja, 
hele Jylland.

Den 5. september er der fest for alle 
transer, homoer, bi’er, og alle venner 
samt alle, som har lyst til at stifte be-
kendtskab med en seksualitet, som 
ikke lige er efter bogen.

Festen foregår på Dalbyneder Kro, 
starter kl. 16, og den lokale arrangør i 
Odinsgården henviser til enten Trans-
danmarks hjemmeside eller til, at in-
teresserede henvender sig via dette 
indlægs skribents e-mail:
ulrik@skraeppebladet.dk
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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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tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

eN pC-Ildsjæl fOrtæller

frIvIllIgt sOCIalt arbejde

Preben Høymark er medlem af pen-
sionistforeningens bestyrelse i Son-
nesgården. Denne lille artikel hand-
ler om, hvordan han og andre i vores 
pensionistforening har fundet midler 

til at gøre livet lidt mere spændende 
og sjovt i vores afdeling. Det gør jeg i 
det forfængelige håb, at fortællingen 
kan inspirere andre afdelinger til at 
skabe aktiviteter i bebyggelsen, der 
medfører udvikling af fællesskabet 
og den enkelte.

pensionistforeningen startede
Da afdelingen blev oprettet for 6 år si-
den, var et af de første gode råd, vi fik 
fra boligforeningen, at starte en pen-
sionistforening, der kunne være med 
til at skabe aktiviteter i området og 
samtidig nyde godt af de tilskudsmu-
ligheder, som kommunen/staten og 
andre yder til ældreorganisationer.
Pensionistforeningen, der er en selv-
stændig afdeling under Pensionister-
nes Samvirke, har gennem årene væ-
ret et af de aktive centre i afdelingen, 
der får hverdagen til at forløbe lidt 

gladere ved at medvirke med øko-
nomisk støtte til forskellige arrange-
menter, der iværksættes af de mange 
udvalg, der er nedsat i Sonnesgården, 
og som alle har en tovholder, der re-

fererer til afdelingsbestyrelsen. Der 
er langt over 100 arrangementer af 
forskellig art i Sonnesgården om året. 
For to år siden blev pensionistforenin-
gen inviteret af Århus Kommune til at 
deltage i et kursus om støtte til frivil-
ligt socialt arbejde. Her kunne man 
lære, hvad der kan søges af midler og 
til hvad.
Et behov, som flere af beboerne gav 
udtryk for, var, at de gerne ville lære 
at bruge en PC og internettet. Mange 
ældre har ikke lært at bruge PC i deres 
arbejdsliv. 
Preben Høymark og formanden for 
Pensionistforeningen, Kirsten Jensen, 
fik strikket en lille ansøgning sam-
men og fik få måneder senere bevilget 
6.500 kroner til at købe en computer 
og en printer for.

Hjælp til selvhjælp 
i pC-verdenen
Der er ikke mange, der køber en PC, 
hvis de ikke har prøvet det først. Der-
for var projektets idé at gøre det mu-
ligt at låne en PC ud, så den enkelte, 
sammen med Preben, kunne prøve 
den først. Preben er ikke EDB-ekspert, 
men han ved, hvad det vil sige at være 
en almindelig bruger, og han lovede i 
et opslag at hjælpe de nye brugere i 
gang. 
Grundlæggende så man behov for 
3 typer af viden: 1) Hvordan bruger 
man internettet, 2) Hvordan skriver 
man en e-mail, og 3) hvordan bruger 
man SKYPE, så man kan tale gratis i 
”telefon” over Internettet.

Behovene var forskellige fra person 
til person, så i stedet for gruppeund-
ervisning blev den enkelte instrueret 
individuelt. Instruktionen består pri-
mært i at komme i gang og få kontakt 
med de instruktionsprogrammer, der 
allerede findes som gratisprogrammer 
på internettet. Dermed kommer den 
enkelte hurtigt i gang og kan hjælpe 
sig selv til at komme videre.
Det viste sig hurtigt, at når PC’en først 
var prøvet, var der ikke langt til at 
købe en selv. Så kunne den indkøbte 
PC benyttes af en ny ”elev”.
Der er 95 lejligheder i Sonnesgården 
med omkring 125 beboere. I de små 
to år afdelingen har haft computeren, 
er 20-30 personer kommet i gang med 
hjælp fra projektet. Det er ikke ringe.
For Preben har det været vigtigt, at 
det kunne gennemføres som frivilligt 
arbejde, fordi der var meget tilgænge-
ligt undervisningsmateriale, den en-
kelte selv kunne arbejde med. Der-
med blev arbejdsbyrden overkom-
melig. Glæden ved arbejdet kom for 
eksempel den dag, en af beboerne fik 
jævnligt kontakt med et familiemed-
lem i USA via SKYPE. 
Jeg har tænkt lidt på, hvad der kunne 
være sket, hvis det her projekt var 
startet af en EDB-kyndig. Så var der 
indkøbt et klassesæt på 10 maskiner 

Preben Høymark PC Ildsjæl i Sonnesgården
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af Ulrik Ricco Hansen

Har ÅrHUs Ikke eN ZOO, kaN gellerUp vel selv etablere eN

ZOOlOgIsk Have MIdt I gellerUpparkeN

Der er alt for meget plads mellem de 
ensomme boligblokke i Gellerup. Så 
hvad er mere naturligt end selv at 
etablere en zoologisk have? 

”Det behøver ikke at blive slået stort 
op i begyndelsen, men bare en mindre 
bestand af dyr, såsom fasaner, dværg-
høns, kaniner, aber og ikke mindst 
marsvin. Hvor mange børn kunne 
ikke tænke sig at låne et sådant sødt 
og renligt kæledyr i f.eks. 14 dage?” 
Spørger Børge Fisker og tilføjer: 

”Jeg tror selv på at man kan lave nogle 
volierer, som kan falde ind i omgivel-
serne som et naturligt og uundværligt 
gode, som ganske af sig selv vil vokse 
med interessen.”

Du har måske allerede gættet på for-
muleringerne at argumenterne ikke er 
fra i dag. Eller drømmer du nu om at 
få en abe til låns i lejligheden for to 
uger?
Skræppebladet har været i arkiverne 
og fundet beboerindlægget i udgave 
nummer 2, april 1970. Det var den-

gang ingen endnu vidste, at beboer-
bladet skulle hedde Skræppebladet.

Til gengæld ved vi, at Skræppebladet 
i 2010 kan fejre 40 års jubilæum. Du 
kan godt begynde at glæde dig

og startet et PC-kørekortkursus, der 
ikke havde været færdigt endnu.

projektor til fælles oplevelser
Det første projekt gav blod på tanden. 
I den næste ansøgningsrunde har 
pensionistforeningen fået bevilliget 
penge til en projektor, der kan vise PC-
præsentationer/undervisning eller 
TV-udsendelser som en del af fælles 
arrangementer i afdelingen. Systemet 
er blevet integreret med teleslyngen 
i fællesområdet, således at de høre-
hæmmede også kan deltage i festlig-
hederne. Det første lille projekt var 
fællesvisning af en bjergetape i Tour 
de France. Vi ser frem til, at fodbold-
kampe, valgaftner og Dronningens 
nytårstale bliver til fælles events, der 

kan få sammenhængskraften i vores 
afdeling til at blive endnu bedre. Kun 
fantasien sætter grænser for, hvad PC-
projektoren kan bruges til.

Udvikling af fællesskabet
De frivillige aktiviteter kan udvikle 
fællesskaberne i boligforeningens for-
skellige afdelinger. Det er her, at mu-
lighederne er forskellige for beboere i 
den almene sektor og i private bebo-
elser. De almene boliger indeholder 
et skelet til en organisering på tværs 
af en bebyggelse, der gør det muligt 
at skabe fællesskaber med en sam-
menhængskraft. Det er her, ildsjæle 
får stor betydning og får tingene til 
at ske – og specielt får tingene til at 
fortsætte med at ske. De udvikler nye 

måder til at få det bedst mulige ud af 
fællesskabet. Det er her, afdelingsbe-
styrelsen og boligforeningens ledelse 
har sin store opgave. Nemlig at sikre 
at ildsjæle som Preben har rum til og 
mulighed for at skabe nye fælles ople-
velser og aktiviteter.  

Det er gået godt i Sonnesgården, fordi 
afdelingen har en stor andel af bebo-
ere, der er ildsjæle på hver deres om-
råde, og mange har et stort personligt 
overskud og engagement, og nok også 
fordi afdelingen er så lille, at de fleste 
kender hinanden.

Glimt fra Skræppebladets anden udgivelse, der lige som den allerførste 
var på hele fire sider.
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

pOwwOw er eN festlIg daNsefest Med spIrItUelle UNdertONer

ÅrlIg INdIaNerfest ved brabraNd sø

Indianere fra nær og fjern mødtes 
til den store årlige fest, powwow, på 
”prærien” mellem naturcenter Sølyst 
og Brabrand Sø. I år var der bl.a. be-
søg af et par indianere fra Sverige. 
De fleste dansere, trommespillere og 
sangere er dog temmelig blonde og 
danske; De har stor respekt og pas-
sion for den indianske kultur i Nord-
amerika, som hyldes verden over ved 
bl.a. festlige dansefest-begivenheder 
ved navn powwow, hvor dans, mu-
sik, tradition og fællesskab er i fokus.

Indianerlejr
I år var der rejst 11 tipier foruden et 
centralt telt med salg af drikkevarer, 
kage, frugt og forskellige indianske 
artefakter; bl.a skind, bøger, smykker 
og t-shirts med logo for Dansk-Indi-
ansk forening.
Medlemmer af foreningen og fri-
villige hjælpere havde i ugen op til 
powwow haft mulighed for at over-
natte i tipierne, der kan opvarmes 
med ”indendørs” bål midt i tipien.

grand entry udskudt
Formiddagens regnvejr den 15. 
august var med til at udskyde starten 
til den første dans – ”Grand Entry” en 

time. Men da powwowen først gik i 
gang kl. 14 til fællestrommens taktfa-
ste rytme og de genkendelige indian-
ske sange, var der indianerstemning 
til overflod. Skræppebladets udsend-
te var med på tilskuerrækken.

respekt for krigere og flaget
Først bæres ørnestave og flag stolt 
frem. Som en del af den indianske 
tradition med at ære faldne krigere 
bliver der ved moderne powwows 
æret faldne soldater, politi- og brand-
mænd mv. I Brabrand symboliseres 
dette ved at en mand i hjemmeværns-
uniform bærer det danske flag. 
Indianernes symbol bæres først. Det 
er en stor pelsindbundet stok med ør-
nefjer.

Selvfølgelig bæres også det ameri-
kanske flag i den Dank-Indianske 
forening – nu i en udgave med en 
indianer midt på flaget. Årets gæster 
markeres ved at et mandligt medlem 
af den svenske  indianerforening bæ-
rer det svenske flag.

ægte indianere
En ægte indianer er ceremonimeste-
ren, der med højt humør bl.a. fortæl-

ler at han er en ægte FBI – en Fat Bel-
lied Indian (en indianer med lidt for 
tyk mave). Han påstår, at han jævn-
ligt er med til at øge mængden af 
ægte indianere i Danmark med over 
hundrede procent – nemlig når han 
får besøg af sin familie.

var gift med powwow-master
En anden person med meget stærke 
indianske forbindelser deltog i Grand 
Entry. Hun var født i Danmark, men 
flyttede til Canada som ni-årig. Hun 
fik hurtigt indianske venner og blev 
gift med en indianer, som i mange år 
stod for at lede powwows i det store 
land nord for USA. Efter mandens 
død er hun flyttet tilbage til Danmark 
og takkede alle for en god velkomst.

Der er ingen fotos af dette ind-
slag, (forbudt af ceremonimester og 
powwow-praksis) hvilket under-
streger den ære og spiritualitet, som 
er forbundet med selv i en dansk 
powwow. Hun afsluttede med en 
bøn (uden mikrofon), hvor hun bad 
for alle dansere, indianere, powwow-
deltagere og alle andre med indiansk-
venligt sind.
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fælles hilsen og dans
Alle tilskuere blev flere gange invite-
ret ind i det cirkelrunde danseområde 
for at deltage i en af de traditionelle 
danse.
Den mest kendte (og første) fælles-
dans er ”round dance” og er en af de 
få indianske danse, hvor danserne fy-
sisk rører hinanden. Man starter i en 
stor cirkel med hinanden i hænderne. 
Efter et stykke tid brydes cirklen og 
starter en ”ny cirkel”, hvor dem, der 
går inderst hilser, personligt med 
håndtryk på hver eneste af dem i den 
yderste cirkel. Til sidst har alle givet 
hinanden hånden, mens de taktfast 
og med små dansetrin har passeret 
hinanden.

læs mere
Dansk-Indiansk hjemmeside har det 
korte og lette navn: http://tipi.dk.

Du kan også se mere på Skræppebla-
dets hjemmeside, hvor der bl.a. er vi-
deoklips..

tekst og foto af Helle Hansen

sOMMereNs kONkUrreNCe vIste MaNge flOtte Og HyggelIge altaNer 

altaNerNe blOMstrede I gellerUp

I sommerferien var der 
premiere på en ny altan-
konkurrence i Gellerup-
parken, hvor beboerne 
kunne melde sig til at 
konkurrere om at have 
afdelingens hyggeligste, 
rareste og  pæneste altan 
eller terrasse.
De tilmeldte altaner blev 
fotograferet i uge 31, og 
billederne blev udstillet 
i Café Perlen i uge 32, 
hvor alle beboere havde 
mulighed for at kigge 
forbi og stemme på deres 
favorit.  Vinderen blev 
afsløret i forbindelse med 
sommer-grillfesten ved 
Klubberne i Gellerup d. 
11. august.
”Vi nåede kun op på 11 
deltagere i år, men det 
var alle nogle meget fine 
altaner og terrasser, som 
vores beboere nyder 
at sidde på, og som de 
gør noget ud af at holde 
pæne. Næste år, håber vi, 
at endnu flere beboere vil 

være med i konkurrencen. I år hav-
de vi lavet en regel om, at altanerne 
skulle fotograferes i uge 31. Her har 
mange beboere muligvis været bort-
rejst på grund af ferien. Så næste år 
regner vi med at lade beboerne selv 
fotografere deres altan, og så kan de 
sende billederne til os,” siger Tanja 
Flohr fra afdelingsbestyrelsen i Gel-
lerupparken.
Vinderen og alle de præmierede al-
taner vil næste forår få foræret friske 
altanblomster som gevinst for at have 
været med i sommerens konkurrence.
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af Helle Hansen

gellerUpparkeN Og tOvesHøj fIk ja tIl bOlIgsOCIal HelHedsplaN tIl 16 MIllIONer krONer

fOreNINgsHUs, frItIdspatrUlje Og saMarbejde 
tIl gellerUp

Nordgårdskolen bliver rammen om 
det kommende Foreningernes Hus, 
og Fritidspatruljen kommer til at 
skabe masser af liv og aktivitet mel-
lem blokkene. Det ligger fast, efter at 
Landsbyggefonden kort før sommer-
ferien gav positivt tilsagn om støtte 
på 12,7 millioner kroner til den bo-
ligsociale indsats i de to boligafdelin-
ger. Århus Kommune støtter planen 
med to millioner kroner, og beboerne 
betaler selv et tilsvarende beløb over 
huslejen.
Det positive svar betyder, at Gellerup 
og Toveshøj efter mange års snak nu 
kan tage hul på det store forenings-
projekt, der skal samle lokalområdet 
og give plads til 15-20 lokale forening-

er under samme tag på den nedlagte 
skole. 
Lige nu er stillingen som leder af For-
eningernes Hus slået op med forven-
tet ansættelse i løbet af efteråret. Når 
lederen er fundet, begynder arbejdet 
med at organisere foreningshuset i 
tæt samarbejde med de foreninger, 
som skal bruge huset. 

stærke unge
Fritidspatruljen skal på sigt også have 
adresse i Foreningernes Hus. En le-
der af patruljen er for øjeblikket ved 
at blive ansat, og derudover skal der 
ansættes 10 unge fra Gellerupområ-
det, som får til opgave at skabe leg 
og venskaber blandt børnene mellem 
blokkene. 

Endelig er man også i fuld gang med 
at ansætte en sekretær for Samvirket i 
Gellerup og Toveshøj, der er et bredt 
samarbejde imellem boligforeningen, 
politiet, Århus Kommune, Gellerup 
Kirke, moskeerne samt diverse for-
eninger og frivillige ildsjæle. Sekretæ-
ren skal være med til at koordinere og 
støtte op omkring alle de forskellige 
initiativer og aktiviteter, som beboer-
ne og samarbejdspartere i Samvirket 
finder på at sætte i gang.
Den nye boligsociale helhedsplan 
strækker sig over de kommende fem 
år.
I næste nummer af Skræppebladet 
vil de nye boligsociale medarbejdere 
blive præsenteret.

af Sebastian Adorján Dyhr

I gellerUp kIrke præseNteres de fOr deres fOrældres saNg

kaN babyer syNge?

Gellerup inviterer i efteråret babyer 0-12 mdr. og deres foræl-
dre til BabySalmeSang hver onsdag kl. 12.30 med start den 9. 
september.

Sognemedhjælper Marie Rørbæk, der sammen med organist 
Martin Hornstrup, står for arrangementet, siger om det: ”Nej, 
babyer kan ikke synge, men de kan vældig godt lide musik og 
sang, og den allersmukkeste lyd i verden er lyden af mor eller 
far – uanset hvor dårligt, de så end synger.”
Formålet med BabySalmeSang er dels at give forældrene et 
repertoire af salmer og et par børnesange, som de kan synge 
med deres babyer i diverse situationer – til bevægelse, til be-
roligelse, som vuggeviser og til sjov og dels at give babyerne 
en fornemmelse af kirkens rum som et sted, hvor der også er 
plads til dem, selv om de ikke kan være stille hele tiden.

For yderligere information kontakt Marie på e-postadressen 
mr@gellerupkirke.dk eller 86250800.

Gellerup Kirke byder alle babyer og deres forældre 
velkommen til BabySalmeSang.

Foto: Gellerup Kirkes arkiv.
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af Herman Nielsen, medlem af foreningsbestyrelsen
foto af Ulrik Ricco Hansen

lIdt OM Hvad der er Hvad, Og HvOr MaN selv gør eN fOrskel

HUsleje Med Mere…

Når vi taler husleje, så drejer det sig 
om den månedlige opkrævnings net-
toleje og ikke andet. Det er månedens 
opkrævning af 1/12 af den årlige hus-
leje.
For nogle beboere er det næsten hele 
månedens betaling for at bo her, men 
for andre kan selve huslejen være den 
mindre del.
Dette indlæg er lavet for at hjælpe på 
forståelsen, der hvor en sådan glip-
per. Ideelt vil beboere kunne hjælpe 
hinanden til forståelse af forholdene, 
så eventuel utilfredshed kan komme i 
de rette baner og måske afstedkomme 
forandringer.

Husleje
En afdelings huslejeniveau fastsættes, 
så afdelingens udgifter er dækket. Det 
hedder balance i regnskabet, og det 
skal der være år for år. Man betaler for 
det antal m2, man har af afdelingens. 
Huslejen kan eventuelt reduceres via 
boligstøtte.

med mere… 
For at kunne bo behageligt i en lejlig-
hed skal der være vand, elektricitet, 
varmemulighed og god tilslutning for 
radio og fjernsyn. Disse nødvendige 
goder er selvfølgelig ikke gratis og er 
med i den månedlige opkrævning fra 
boligforeningen, men ligger uden for 
huslejen. 

vand
Et menneske, der lever i dagens Dan-
mark, bruger 150 til 200 l vand i døg-
net. Det er værd at huske på, at det at 
flytte en vandhane fra en gårdsplads 
ind i en bolig øger vandforbruget ti 
gange, når man vel at mærke bruger 
vand med omtanke! Ellers kan det 
være meget mere og gå rigtig galt 
med økonomien.
I Mjølnerparken i København er der 
en beboersammensætning svarende 
til vores gellerupområde, og for et par 
år siden blev der indført individuel 
måling af vand. Det gav efterfølgende 
voldsomme problemer for nogle fami-
lier, som nu blev mødt med krav om 
at betale for det vand, de reelt brugte 
og ikke kun for en lejlighedsandel af 
afdelingens forbrug. Det var pludse-
lig flere tusinde kroner ekstra om må-
neden…
Det er mange penge til vand at være 
en stor familie, og det er en reel op-
gave at lære børn det nødvendige i at 
holde styr på vandforbruget, hvis der 
også skal være penge til fornøjelser. 1 
m3 vand i døgnet løber hurtigt ud af 
hanerne, og det er allerede 750 kr. om 
måneden.

elektricitet 
Hvor vandforbruget præcist følger 
antallet af personer, der kan flere per-
soner i nogen udstrækning være fæl-
les om elektricitet ved lys og fjernsyn. 
Opgaven kan være at holde styr på 
anskaffelsen af apparater og især re-
gulere brugen – hvis ikke regningen 
skal toppe!

varme  
Vi bruger varmt vand til vask og til 
opvarmning af lejligheden i den kol-
de tid. Da vi mennesker udstråler me-
gen varme, vil god isolering (klima-
skærm) reducere behovet for ekstra 
opvarmning – og derfor skal vi nu i 
gang med sådanne tiltag!

antennebidrag
En betydelig post på den månedlige 
betaling for at bo er antennebidraget, 
eller det kan være det. Her vælger vi 
selv, om vi vil være på lille eller stor 
betaling.

fast og løst
Husleje + fast del af med mere… lig-
ger altså fast. Fast del skal forstås som 
betaling for selve etableringen og til-
gængeligheden, hvortil så kommer 
selve forbruget, som styres eller kan 
styres personligt, og derfor grundet 
den personlige betaling lægger op til 
ansvarlig omgang med knappe res-
sourcer.

At snakke videre på sin egen måde 
med andre beboere om disse for 
mange noget uoverskuelige sager kan 
være god mellemmenneskelig oplys-
ning og yderligere hjælpe de ansatte 
i administrationen, hvor nogle beboe-
res manglende forståelse ofte udlades 
ganske voldsomt.

1 m3 vand i døgnet løber hurtigt ud af 
hanerne, og det er allerede 750 kr. om 
måneden

Der er individuel måling af både koldt 
og varmt vand i de fleste afdelinger i 

Brabrand Boligforening
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af Marianne Stenberg / Journalist Brabrand Boligforening

flytteafregNINg pÅ 23.000

I juli kunne nyhederne på P4 Østjyl-
land fortælle om en beboer, der var 
flyttet fra Søvangen og efter syn fik 
en flytteafregning på 23.000 kroner. 
Beboeren havde boet i en lejlighed i 
Søvangen i fire år.
I nyhederne i radioen fortalte bebo-
eren, at han var meget chokeret over 
den store regning, som blandt andet 
dækker rengøring og nyt tapet. Ifølge 
beboeren er det noget, der blot skal ta-
ges over vedligeholdelseskontoen.
Synligt vred gav han i radioen bolig-
foreningen en kraftig kritik og lange-
de især ud efter afdelingens inspek-
tør, som efter beboerens mening ikke 
havde gjort sit arbejde godt nok.

kun én til at betale
Vi kan godt forstå, at beboeren ikke 
synes, det er let at få en flytteafreg-
ning på 23.000 kr. Det er mange pen-
ge, men når det kommer til at sætte 
en bolig i stand, som ikke er holdt or-
dentligt, så er der kun én til at betale 
– og det er beboeren. I det her tilfælde 
er der nemlig tale om misligholdelse 
af boligen, og det dækkes fuldt ud af 
fraflytteren.

Misligholdelse 
er man selv skyld i
Når en beboer flytter ind i en bolig, så 
betaler han et indskud. Flytter bebo-
eren, får han hele indskuddet tilbage, 
hvis der ikke er sket skader på boli-
gen, som han selv er skyld i. Skader 
eller misligholdelse kan for eksempel 
være, hvis beboeren ikke har gjort 
ordentligt rent, har slået til en dør, 
så den er gået i stykker – eller måske 
har malet eller tapetseret i lejligheden, 
men at det er gjort så ringe, så det er 
nødt til at blive lavet om. 

en pæn bolig til næste beboer
Når man flytter fra sin bolig, skal man 
i princippet aflevere den på en sådan 
måde, så andre kan holde ud at bo der. 
Det vil sige, er der ikke gjort ordent-
ligt rent inden syn, og varmemesteren 

finder madrester og gammel sovs ned 
ad komfuret. Ja så bliver der bestilt 
et rengøringsfirma til at gøre rent, så 
den næste beboer kan flytte ind i en 
bolig med et rent køkken. Regningen 
for dette går selvfølgelig til fraflytte-
ren – og trækkes fra indskuddet. 

på håndværkerniveau
Beboerne skal også huske, at når de 
går i gang med at sætte deres egen 
bolig i stand, så skal det gøres ordent-
ligt. Ønsker man nye farver på væg-
gene, kan en beboer i de fleste afdelin-
ger i boligforeningen hæve på vedli-
geholdelseskontoen og derefter købe 
maling og selv gøre arbejdet. Men har 
man malet alle stikkontakter i grøn 
vægmaling og ikke fjerner det, så vil 
det blive sat i stand ved fraflytning på 
fraflytterens regning. Man skal altså 
sørge for, at det man selv laver er 
håndværksmæssigt forsvarligt, som 
det hedder.

Ingen tvivl i søvangen
I tilfældet med beboeren på Søvan-
gen er der ingen tvivl om, at det store 
beløb dækker misligholdelse. Det vil 
sige, beboeren som klager til radioen, 
har ikke passet boligen på en måde, så 
den var til at bruge for en ny-indflyt-
ter. Ved syn har varmemesteren taget 
billeder af de tilfælde af mislighol-
delse, der er i lejligheden – og kigger 
man på dem, er der ingen tvivl om, at 
det må beboeren altså selv betale for 
at få sat i stand.

et kig i synslisten
Vi har kigget synslisten igennem:
Indtil flere steder i lejligheden er der 
ikke gjort rent. I køkkenet er komfu-
ret for eksempel fyldt med madrester 
ned ad siderne. Et køkkenskab er fyldt 
med madkrummer, og håndvasken 
er tydeligt fedtet. Køkkenfliserne og 
skabslåger er beskidte. 
Vinduerne i boligen er ikke vasket.

På badeværelset gælder det samme: 
Toiletsæde, håndvaske skal gøres rent 
og sanitet skal afkalkes. 

530 kr. kostede et rent toilet
Hvad angår badeværelset siger bebo-
eren til radionyhederne, at det fandt 
han ikke nødvendigt i og med, at hans 
badeværelse alligevel stod for at skul-
le renoveres. Det er også rigtigt. I Sø-
vangen gennemgår alle badeværelser 
en total renovering. Men beboerens 
lejlighed stod klar til genudlejning 1. 
juli og skulle først renoveres i august. 
Der blev derfor bestilt rengøring til 
badeværelset, da boligforeningen 
ikke ville byde en ny beboer at flytte 
ind i en bolig med et beskidt toilet. I 
alt beløber badeværelsesrengøringen 
sig til 530 kroner ud af den totale fra-
flytterregning på 22.150 kroner.

18.000 kr. tapetafrens
Den store post i regningen er derimod 
tapetafrens. Det betyder, at der kom-
mer en maler, som piller det gamle 
tapet ned og sætter nyt op. Pris i alt 
18.000 kroner. Beboeren skal selv be-
tale for dette, da der i dette tilfælde 
ikke er tale om hverken fugtskade, 
skimmelsvamp eller noget som helst 
andet. Tapetet er sat op så dårligt, at 
det må gøres om. Det sidder flere ste-
der løst i kanterne, så man tydeligt 
kan se, at det ikke er sat rigtigt op. Fle-
re steder er baner sat op med så stort 
et mellemrum, så den gamle væg i gul 
farve kan ses ud gennem tapetet. Det 
kaldes misligholdelse, og det er der 
kun en til at betale nemlig fraflytte-
ren, som i den periode han er beboer, 
også har ansvaret for boligen.

få råd hos varmemesteren
Det er altid en god idé at tage en snak 
med varmemesteren, inden man går i 
gang, hvis man ikke selv er den store 
håndværker. På den måde kan bebo-
ere få vejledning og dermed undgå at 
få en stor efterregning, når de flytter 
fra boligen.

det kOster I sIdste eNde Ikke at vedlIgeHOlde sIN bOlIg rIgtIgt
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husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk

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

ÅbNINgstIder:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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Af Inger Bloch

brUgsaNvIsNINger Og regNINger

HjerNegyMNastIk

Når den daglige avis er læst, venter 
”belønningen” på bagsiden i form af 
en krydsordsopgave og en Sudoku.
Det er sjovt at løse opgaverne (eller at 
forsøge), og man får gang i de små grå 
hjerneceller.

spild af tid?
Nogle mener, at der er rent tidsspilde 
at løse opgaver – især Sudoku – det er 
jeg ikke enig i, for mens man arbejder 
med Sudoku-opgaven, hviler hjernen 
fra øvrige problemer, og man bliver 
ligesom bedre klar til at tage dem op 
bagefter!

Hvor svært kan det være?
Utallige gange har jeg forsøgt at over-
bevise mig selv om, at det er akkurat 
lige så morsomt at tyde brugsanvis-
ningen til f.eks. DVD, computer o. 
lign.,  eller at gennemskue diverse 
regninger fra f.eks. elværk og telefon-
selskab – som det er at løse de svære-

ste opgaver. DETTE ER IMIDLERTID 
IKKE TILFÆLDET! -  Det er slet ikke 
sjovt! - Når der er gået et stykke tid, 
giver man op og spørger måske en an-
den person, som sandsynligvis heller 
ikke kan finde ud af det.
Til sidst kaster man håndklædet i 
ringen og ringer til det pågældende 
firma, som har udarbejdet teksten. 
Her havner man i en telefonsluse: 
Altså ”Tryk 1, hvis du har spørgsmål 
til regningen, tast 2, hvis du bla bla 
bla…, tast 3, hvis du bla bla bla…, tast 
4, hvis du ønsker personlig betjening 
– vi gør opmærksom på, at der er 17 
minutters ventetid!”

Så sidder man lidt ærgerlig tilbage 
med spørgsmålet: ”Hvorfor i alver-
den kan en brugsanvisning eller en 
regning ikke udformes, så alminde-
lige mennesker kan forstå den?”

lille regneopgave
Nu får du lige en lille opgave til de 
små grå hjerneceller:
Der må kun anvendes hovedregning. 
Brug ikke papir og blyant eller lom-
meregner:

Tag 1000 læg 40 til. Læg endnu en-
gang 1000 til. Læg nu 30 til. Læg end-
nu 1000 til. Læg så 20 til. Så tillægges 
endnu 1000. Læg 10 til.

Se løsning på s. 39.
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bebOerdeMOkratI sat UdeN-
fOr af vk regerINgeN, df Og 
rv
Efter den nye boligaftale vil det være 
muligt for Kommunalbestyrelsen at 
vedtage en helhedsplan som indhol-
der nedrivning af boligblokke i Gelle-
rup efter partiet Venstres ønske.
Den nye boligaftale tilsidesætter nem-
lig afdelingsmødet som afgørende for 
vedtagelse af en helhedsplan!
Boligdemokratet er skudt i sænk, 
Kommunalbestyrelsen er “Øverste 
myndighed”. Her er et uddrag af bo-
ligaftalen:
”Øverste myndighed får mulighed 
for i forbindelse med større renove-
ringer, større energibesparende foran-
staltninger, boligsociale helhedspla-
ner og fremtidssikring af bebyggelsen 
at træffe beslutning, som ellers er af-
delingens kompetence. Projekter, som
hovedsagelig tager sigte på udskift-
ning af køkken og bad kan dog ikke 
gennemføres uden afdelingens god-
kendelse.
Uenighed om øverste myndigheds 
kompetence kan af den enkelte lejer 
indbringes for beboerklagenævnet. 
Øverste myndighed anvendelse af 
adgangen til at træffe beslutning
som foreslået indberettes til Velfærds-
ministeriet med henblik på en løben-
de vurdering af adgangen. Adgangen 
evalueres ved udgangen af 2011. Eva-
lueringen drøftes med
forligspartierne” 
Den nye boligaftale er lavet af VK 
regeringen sammen med støttepar-
tierne Dansk Folkeparti og Radikale 
Venstre.  

Ole Vad Odgaard
Beboer i Brabrand Boligforening

raMala eller raMallaH?
I Skræppebladet, juli 2009, kan man 
et sted læse om Ramala-spejderne og 
et andet sted Ramallah. Hvad er nu 
den rigtige stavemåde i fremtiden? 

Venlig hilsen
Vagn Krarup Holst

SVAR: Ramala eller Ramallah?
Det er mig der har stavet forkert.
Den korrekte stavemåde er Ramallah.

Mvh Helle Hansen

HelHedsplaNeN
Agurketid eller ej, så har ”Helheds-
planen” for ghettoerne foreløbig ikke 
givet anledning til ret mange anfæg-
telser, og det endda selvom planens 
finansiering er ligeså røget, som tids-
horisonten er speget.
Den humane dimension i planen for-
nægter sig sandelig heller ikke.
Mennesker og beton skal manipuleres 
rundt, i forsøget på at redde det kuld-
sejlede politiske projekt: Integration
Men hvordan og hvorfor er integra-
tion egentlig blevet til et boligfor-
eningsanliggende?
Hvad rager det et ganske almindeligt 
lejemål – der allerede i forvejen pla-
ges af huslejestigninger, forfald og 
afsavn?
Politikerne burde holde sig fra deres 
kandestøberier - og erkende at Gelle-
rup og Toveshøj er og bliver et politisk 
eksperiment, der ALDRIG vil lykkes.
Håbet findes udelukkende i beboerne 
selv, og i deres vilje til ”at bryde ud” 
med initiativer og virkelyst. Derfor er 
det uomgængeligt nødvendigt at fri-
gøre afdelingerne totalt fra Brabrand 
Boligforening, og føre dem videre 
som selvstændige fristæder, midler-
tidigt understøttet af finansloven, og 
som beboernes eget samfundsprojekt.
Lykkes det, så er integrationen også 
lykkedes.
P.s. Helhedsplanen er i bedste fald en 
vidtløftig fejltagelse
i værste fald en dødssejler som Den 
Flyvende Hollænder.

Erling Melgaard Jarsbo
Udsigten 13

NOtat fra eN døMt
Jeg har læst et notat fra en ung mand, 
der er idømt for en forbrydelse/grov-
hærværk.
 
 Han skal i fængsel – dermed er en 
stor del af arbejdsmarkedet lukket 
for ham, når  løsladelsestimen kom-
mer. F.eks. næsten alt inden for stat 
og kommune.
Han siger  --  når søster skal i byen  
bliver hun spurgt har du lavet dine 
lektier? og det bliver kontrolleret.  
Hun skal fortælle hvor går hen og 

hvem venindens  forældre er -- og 
hvornår hun skal være hjemme.
 Jeg skal bare sige, at lektierne er lavet  
-- ikke et ord hvem, jeg skal besøge el-
ler noget om, hvornår er du hjemme. 
Hvorfor er mine forældre lige glade 
med mig?

 Svend Ove Böhm
Jernaldervej 263 B

8210 Aarhus v

saNd HjælpekUNst
Søren Kierkegaard har beskrevet det 
at ville hjælpe andre som ”den sande 
hjælpekunst
 
”At man, når det i sandhed skal 
lykkes en at føre et menneske hen 
til et bestemt sted, først og frem-
mest må passe på at finde ham 
der, hvor han er og begynde der. 
Dette er hemmeligheden i al hjæl-
pekunst, enhver, der ikke kan det, 
er selv en indbildning, når han 
mener at kunne hjælpe andre. 
For i sandhed at kunne hjælpe en anden 
må jeg forstå mere end han, men først 
og fremmest forstå det, han forstår. 
Når jeg ikke gør det, så hjælper 
min merforståelse ham slet ikke. 
Vil jeg alligevel gøre min mer-
forståelse gældende, er det for-
di jeg er forfængelig eller stolt. 
At jeg i grunden i stedet for at gavne 
ham egentlig vil beundres af ham, 
men al sand hjælp begynder med 
ydmygelse. Hjælperen må først yd-
myge sig under den, han vil hjælpe 
og derved forstå, at det at hjælpe 
ikke er at herske, men at tjene, at det 
at hjælpe ikke er at være den her-
skesygeste, men den tålmodigste, 
at det at hjælpe er villighed til indtil 
videre at finde sig i at have uret og 
ikke forstå hvad den anden forstår.” 
 
Søren Kierkegaard (1813-55) 

Venlig hilsen
Vagn Krarup Holst
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HvOrdaN skaber vI 
eN debatkUltUr?
Debat er svært
Skræppebladets nye debatredaktion 
er så småt kommet i gang. De første 
resultater er enkle.
Debat er svært, og skriftlig debat er 
rigtig svært at gøre spændende og 
vedkommende for mange læsere.
En debat på et beboermøde kan være 
livlig og spændende at høre på – men 
en skriftlig debat i et månedsblad 
– GAB.

Hvad skal der til for at gøre en 
debat i skræppen spændende? 
Vi tror på, at debatemnerne bør være 
væsentlige og vedkomne for mange 
af vore beboere, og at de udspringer 
af de dilemmaer, livet i en boligfor-
ening er fuld af. Hvordan sikre vi en 
konstruktiv omgangstone? Hvordan 
skrider vi ind imod beboere, der ikke 
følger fællesskabets regler? Hvordan 
gør vi det spændende at bo i områ-
det?

beboersammensætning 
i gellerup
Den debat om en afbalanceret be-
boersammensætning, som Johanne 
Heilskov rejste, er et eksempel på en 
væsentlig problemkreds, der ikke kan 
løses med et snuptag og derfor kræ-
ver en grundig debat, før man kan 
finde løsninger, der holder.
De to debattører, der har vist sig på 
banen, er de kamphaner, der er dybt 
involveret i debatten mellem Århus 
Kommune og Brabrand Boligfor-
ening. Resultaterne, der kan læses 
i både dette og sidste nummer af 
Skræppebladet er derfor lidt forudsi-
gelige. Pæne ord i fine koder – der er 
svært at forstå for den uindviede.

Hvor skal muslimerne hen – 
hvad mener beboerne?
Det er jo fint, at mange mener, at Gel-
lerup skal være et attraktivt boligom-
råde med ressourcestærke beboere 
– Det er vi mange, der kan være enige 
om.
Men hvad betyder de fine ord for de 
danske statsborgere, der bor i om-
rådet. Man kunne få det indtryk, at 
mindst en af debattørerne mente, at 
der var for mange muslimer i området 
og at de burde smides ud, uden at der 
blev peget på, hvor de så skulle bo. 
Nu har disse mennesker også stem-
meret til det kommende kommunal-
valg. Så det skrives ikke direkte; men 
i fine positive koder. Det bliver en de-
bat ikke mere klar af.
Det havde været glædeligt, om flere 
fra området ville blande sig i debatten, 
og at vi blev bedre til at kalde en skovl 
en skovl og en spade en spade. Debat 
bliver ikke spændende, engagerende 
og vedkommende ved at blive pakket 
ind i fine ord.

et læseværdigt blad - 
hvilke debatter skal vi have
I sidste nummer spurgte vi læserne 
om, hvad de mente om bladet. En en-
kelt beboer har taget blyanten op og 
formuleret sin mening. Det ville være 
spændende, hvis flere ville formulere 
sig om, hvordan bladet burde udvikle 
sig og specielt om, hvilke debatemner 
vi bør tage op

debatter i de kommende 
måneder
Debatsiderne er åbne for de debatind-
læg, læserne finder væsentlige. Som 
debatredaktør vil jeg prøve at foreslå 
debatemner, som læserne indbydes 

til at komme med indlæg til. Læserne 
opfordres til at kontakte mig direkte, 
hvis de har et forslag til et emne, der 
bør tages op, eller hvis man ønsker at 
bidrage til en planlagt debat.

Oktobernummeret: 
Et læseværdigt blad
Hvordan får vi et mere læseværdigt 
blad, og hvilke debatter bør vi tage 
op

Novembernummeret: 
Kommunalvalget og Boligbevægel-
sen
I vedtægterne for Skræppen står der, 
at vi ikke optager egentlig valgmateri-
ale i nummeret før et kommunalvalg. 
Vi vil imidlertid opfordre vore læsere 
til at skrive om, hvilke kommunalpo-
litiske emner der er særligt vigtige for 
os at tænke på som beboere i den al-
mene sektor.

Decembernummeret: 
De Psykisk syge og de almene boli-
ger
En del af de ressourcesvage beboere, 
der skal være plads til i vore afdelin-
ger, er de psykisk syge medborgere. 
Hvilke erfaringer både gode og dår-
lige har vi med at integrere dem i vore 
afdelinger?

De kommende måneder en række 
idéer
Kriminalpræventiv indsats. Kvalite-
ten af boligforenings serviceydelser. 
Erfaringer med brug af råderet. Det 
gode liv i afdelingen. Etc etc.

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. 
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afgøreNde at fÅ æNdret 
bebOersaMMeNsætNINg

I et debatindlæg i det seneste nummer 
af Skræppebladet påpeger Johanne 
Heilskov, Brabrand, at det alene kan 
lykkes at få Gellerup ind en positiv 
udvikling ved at få ændret den nuvæ-
rende beboersammensætning.

Jeg er ganske enig. 

Forholdene i Gellerup-parken des-
værre er resultatet af 30 års fejlslagen 
boligpolitik. Der er ingen tvivl om, 
at en markant ændring af beboer-
sammensætningen i Gellerup er helt 
afgørende for at vende udviklingen. 
Derfor har det også været min klare 
ambition gennem hele forhandlings-
forløbet om helhedsplanen, at planen 
skulle indeholde flere initiativer, som 
kan tiltrække og fastholde flere res-
sourcestærke beboere. 

Som bekendt er der nu indgået en 
aftale i den politiske styregruppe for 
helhedsplanen. Natten til tirsdag den 
23. juni lykkedes det at få en ambitiøs 

plan på plads efter forhandlinger mel-
lem Århus Kommune og Brabrand Bo-
ligforening. Senest i 2030 skal andelen 
af almene boliger i området bringes 
ned fra de nuværende 90,4 procent til 
30 procent. Det er blandt andet aftalt 
at nedrive tre blokke og at åbne mu-
lighed for nye, privatejede boliger. 

Jeg mener, at vi kun når målet om at 
få skabt en blandet beboersammen-
sætning i området, hvis andelen af 
almene boliger kommer betragteligt 
ned, sådan som det nu er aftalt. Ned-
rivning af boligblokke kan virke dra-
stisk, men historien har vist, at der er 
brug for drastiske skridt for at rette op 
på situationen. Samtidig kan vi støtte 
os til gode erfaringer fra andre lande, 
som har omdannet lignende boligom-
råder med succes.

Vi kan også støtte os til den kontante 
linje og de muligheder, der ligger i 
kombineret udlejning. Brabrand Bo-
ligforening har ført en kontant linje 
over for familier med børn, der har 
haft det svært med at indordne sig 
under bolig-afdelingernes regelsæt. 

Indsatsen gør det ikke alene, men 
den skaber større tryghed og bidrager 
dermed til et mere attraktivt boligom-
råder, der appellerer til flere forskel-
lige beboergrupper.

Helhedsplanen indeholder også en 
lang række initiativer – nye ejerfor-
mer, nye arbejdspladser, nye forret-
ninger og små erhvervsvirksomheder 
i området  - der alt i alt skal drive ud-
viklingen frem. Det er ikke gjort over 
natten. Langt fra. Derfor taler helheds-
planen ikke kun om år, men årtier.

Men med den aftale, vi har indgået, 
har vi efter min mening den bedste og 
mest reelle mulighed for at få skabt 
et attraktivt boligområde for hele År-
hus.

Gert Bjerregaard
Børn og Unge-rådmand

et Mere læseværdIgt 
skræppeblad...

Kære Skræppeblad
 
I seneste nummer efterlyser I læser-
reaktioner på jeres blad. Jeg læser al-
tid Skræppebladet, stort set fra ende 
til anden, og jeg synes det er et godt 
blad, især når man tager dets forud-
sætninger og levevilkår i betragtning!
 
Det er rart at få nyheder fra Boligfor-
eningen, og det er interessant at læse 
om erfaringer i andre afdelinger end 
ens egen. Jeg læser også læsernes 
indlæg med stor interesse, men her 
savner jeg meninger og diskussions-
indlæg fra flere beboere. Jeg tror, det 
var Allan Fisker som for et par numre 
siden efterlyste mere ansvarstagen af 
fædrene til de drenge der laver bal-
lade i stort såvel som i småt; Hvor er 
reaktionerne på den udmelding? Og 

hvad siger de drenge selv, som laver 
balladen? Frem med mikrofonen og 
opsøg historierne.
Det ville også være spændende med 
en diskussion om integration. Dags-
pressen er fyldt med kloge menne-
sker og politikere med holdninger og 
”løsninger”, hvor jeg mistænker de 
fleste af dem for egentlig ikke have 
nogen erfaringer med området selv. 
Jeg ville gerne læse meninger om den 
sag, fra folk der bor i området. Hvad 
mener vore naboer med anden etnisk 
baggrund end dansk om integration. 
Hvor fejler vi som samfund og indivi-
der, og hvad gør vi rigtigt?
 
Der må være masser af interessante 
mennesker bosat i foreningen – lad os 
få nogle flere portrætter af disse. Man 
glemmer let, at et helt liv levet er fyldt 
med spændende oplevelser, der bare 
venter på at blive fortalt.
 

Derudover synes jeg, det er en af 
Skræppebladets opgaver, udover at 
formidle hvad der sker i området, 
også at holde lidt øje med vores egen 
forening og administrationen. Mag-
ten skal efter min mening altid kigges 
i kortene.
Lad os bare få lidt borende, afslørende 
journalistik, der står på de svages side, 
og som tør råbe ”han har jo ikke noget 
tøj på”, når alle andre er forblændede. 
Frem med spaden og grav dér, hvor 
ingen ønsker I graver ;-)
 
Tak for et godt blad!
 

Med venlig hilsen
Bent Ole Pedersen
Hovedgaden 40D

8220 Brabrand
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Holmstrup, d. 5-7-2009

1.
Jeg har deltaget i hele forløbet i bo-
ligforeningens baggrundsgruppe 
(adhocudvalg 1)angående de forestå-
ende ændringer i Gellerupområdet 
og deltog også i formødet et par timer 
før rådhusmødet d. 22. juni. Vi gen-
nemgik borgmesterens forslag (af 16. 
juni) til aftale og forbigik helt partiet 
Venstre´s aftaletekst (sic!) af 22. juni. 
Venstres tekst er i modstrid med den 
aftalte helhedsplan, men det er aldrig 
blevet tematiseret offentligt, fordi 
byrådet har forholdt sig til en ven-
streindstilling til aftalen om helheds-
planen og ikke til aftalen. Det er et 
politisk problem, som hidtil stort set 
har gjort offentlig omtale af de fore-
stående ændringer i Gellerupområdet 
til vrøvl og uden demokratisk og lov-
givningsmæssigt grundlag.

2.
Som sagt deltog jeg i formødet til for-
handlingerne og hørte næste morgen 
kl. 6.30 borgmester Wammen i Østjyl-
lands Radio. Jeg sendte så denne korte 
besked til boligforeningens bestyrelse 
og borgmester Wammen:
Jeg hørte Wammen her til morgen og 
er igen meget forundret over politik, 
men ham om det.
En aftale kræver to parter, og det ba-
sale i arbejdet med kommunens folk 
har hele tiden været, at der ikke kunne 
indgås aftaler, fordi flertal og kompe-
tence for vores del ligger i bestyrelse 
og repræsentantskab.
Den melding bør tilflyde vores repræ-
sentantskab, beboere og offentlighe-
den fra os.

3.
Keld Albrechtsen, Helle Hansen, 
Troels Bo Knudsen og Torben Overga-

ard kan selvfølgelig ikke indgå nogen 
aftale hen over hovedet på bestyrelse 
og repræsentantskab. De har ladet 
sig gribe af det politiske mediecirkus, 
hvor enhver form for repræsentation 
er væk til fordel for præsentation, den 
personlige promovering. Det bør vi 
stoppe i bestyrelse og repræsentant-
skab til fordel for en fortsættelse af 
vores hidtidige arbejde, hvor vores 
forhandlere så kan fremvise deres for-
søg på at komme videre i processen.

4.
I modsætningen til helhedsplanen, 
som taler om eventuelle nedrivninger, 
hvor det vil ligge i forlængelse af pla-
nens strategier, og hvor bestyrelsen 
forpligter sig til at fremlægge et salgs-
forslag i repræsentantskabet, er der 
i Wammen´s papir umiddelbart tale 
om nedrivninger og salg – det er me-
ningsløst og ligger helt uden for det 

af Herman Nielsen

OM bOrgMester waMMeNs papIr af 23-6-2009 
(grUNdlag fOr dIspOsItIONsplaNeN fOr gellerUp / tOvesHøj)

INgeN bebOerjUbel Over HelHedsplaN fOr gellerUp

Skræppens leder og Stiften: Der er 
langt mellem begejstrede beboere i 
Gellerupparken, når snakken handler 
om helhedsplanen for Gelleruppar-
ken og Toveshøj. Århus Stiftstidende 
har været en tur gennem området og 
stort set kun fundet kritiske og skepti-
ske meninger hos beboerne.

“Det er noget rod, at vi ikke længere 
har hverken bank, tankstation eller 

skole længere. Jeg har ikke hørt, at 
den nye plan skaffer os de ting tilba-
ge,” siger 25-årige Yasin Coskun, der 
er tolk.

“Jeg er faktisk meget glad for at bo 
her. Men jeg synes, at vi i den grad 
mangler spændende aktiviteter her-
ude. Får vi det nu, hvis planen føres 
ud i livet?” Spørger pædagog Camilla 
Løvhøj.

“De vil ødelægge vores område. 
Hvad med de mennesker, som har 
forbedret deres lejligheder for mange 
tusinde kroner, og som måske bliver 
tvunget til at flytte. Vil de få penge for 
det?” Siger 16-årige Omar Jammal til 
avisen.

onsdag 1. juli 2009
af Blogredaktionen 

På Skræppebladets blog samles og opsummeres nyheder fra andre medier både trykte, elektroniske og også radio og tv.
D. 1/7-2009 udgav vi dette lille indlæg om helhedsplanen. Og da vi finder, at det kan have interesse for også det trykte blads 
læsere bringer vi her opsummeringen og nedenfor også Herman Nielsens kommentar.
Har du selv kommentarer til artikler i bladet, eller til vore blogindlæg, kan du oprette dig som bruger og kommentere på begge 
dele på vores hjemmeside. www.skraeppebladet.dk
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aftalte grundlag mellem kommune og 
boligforening og vores snak i adhoc-
udvalg 1.

5.
Egentlig er dette forsøg på politisk 
kup helt i forlængelse af den dårlige 
arbejdsproces, som jeg har konstateret 
igen og igen i forløbet og fået bekræf-
tet af alle i adhocudvalget. Da arbejds-
processen har været skandaløst dårlig 
og helt skævvredet af kommunesty-
ret, har (nogle af) vores forhandlere 
måske med ret kunnet forsikre om, 
at det trods alt hen ad vejen er blevet 
bedre. Det kan jeg ikke konstatere el-
ler kontrollere rigtigheden af.
a.
Adskillige uger inden vi i boligfor-
eningen får udleveret de fire parallel-
opdrag, bliver der på rådhuset i den 
politiske styregruppe lavet aftale om 
de to rådgivergrupper, der skal fort-
sætte arbejdet! Det her foregår om-
kring årsskiftet.
b.
9-3-2009 deltager jeg i et møde på 
AROS, hvor Nue Møller, Hans Kri-
stensen og Niels Bjørn holder oplæg 
for os om hele problemfeltet med at 
ændre et stort boligområde arkitekto-
nisk, menneskeligt og socialt. Jeg be-
der i den forbindelse rådgiverne, Nue 
Møller og Hans Kristensen om at an-
melde eller henvise til materiale om 
Niels Bjørn´s (red.) bog ARKITEK-
TUR DER FORANDRER og omvendt 
Niels Bjørn om at anmelde vores fire 
parallelopdrag. Sådant materiale vil 
kunne hjælpe os lægfolk, der sidder 
inde med beslutningskompetence, 
enormt.

16-6-2009 sidder jeg så med et oplæg 
fra Niels Bjørn om vores parallelop-
drag. Jeg har et par dage før i adho-
cgruppe 1 fået udleveret et notat fra 
vores rådgivere, hvor de udførligt 
skriver om et notat fra Niels Bjørn fra 
4-5-2009, og jeg er helt uvidende om 
dets eksistens. Århus Kommune har 
ganske fint i forlængelse af Bjørn´s 
indlæg på AROS bedt om og fået et 
sådan notat. Jeg får det straks ved 
henvendelse i boligforeningen d. 16-
6-2009.
Så lidt kvalificeret har arbejdet været 
for en deltager, der foragter det poli-
tiske medieræs for egenpromovering. 

6.
Wammen´s papir rummer en lang 
række påstande helt uden belæg. At 
ARKITEKTUR DER FORANDRER og 
en hel del andet materiale indgår i ar-
bejdet, til eksempel. Ved at læse Niels 
Bjørn´s indlæg om forsøg på ændring 
af gellerupområdet ud fra parallelop-
dragene har jeg den modsatte opfat-
telse, idet Niels Bjørn igen og igen 
påpeger, at de foreslående ændringer 
ikke fører til de opstillede mål. Jeg fin-
der det forkert at foregive at følge sag-
ligt materiale og så ikke gøre det. Det 
ødelægger forsøget på en forståelig, 
indbyrdes kommunikation.
Jeg har ikke udtalt mig til gunst for 
Bjørn´s løsningsforslag men påpeget, 
at de som sagligt og vedkommende 
materiale bør indgå i de fælles over-
vejelser, hvad de altså kun på skrømt 
har.

7.
Det er politikervrøvl at foregive, at 
beskæftigelse, sundhed, kultur og fri-

tid, demokratisk medborgerskab osv. 
kan forordnes fra politisk hold. Det 
ordnes indbyrdes i vores livsverden, 
eller det ordnes ikke. Politikere kan 
have nok så mange ønsker og foregive 
nok så megen handlekraft – ønskerne 
forbliver ønsker og handlekraften lø-
ber ud i sandet grundet udmattelse 
ved imagepleje, selvpromovering og 
mangel på penge.

8.
Det videre forløb med helhedspla-
nen kræver to lovændringer, der lig-
ger helt uden for vores rækkevidde, 
nemlig i Folketinget. Primært skal 
boligforeningen sælge jord og kunne 
beholde pengene, altså lovændring. 
Som var og er der ikke finans-, pro-
duktions-, efterspørgsels- og endda 
miljøkrise oven i hatten. Så skal der 
sælges eksisterende lejligheder uden 
at ødelægge de sociale og beboerpoli-
tiske forhold, som salgsloven er lavet 
for at ødelægge – det hedder vel at 
løse cirklens kvadratur!

9.
Bestyrelse og repræsentantskab bør 
blande sig og fastholde demokratiske 
og saglige grunde til at være de beslut-
tende fora i tidens lokale ændringer i 
og af de meget store sammenhænge, 
vi også indgår i.
Herman Nielsen.

Løsning på regneopgave side 34

Måske kom du frem til 5000?
Ha ha – det er forkert. 
Det rigtige resultat er 4.100.
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1 - Hans Broges Parken

tekst af Inger Bloch
fotos af Henrik Møller-Nielsen

de HOppede Og de HOppede…

I det tidlige forår fik en beboer i afdel-
ing 1 den lyse idé, at han ville arrange-
re en hoppe- og hyggedag for voksne 
og børn. Idéen blev godt modtaget, og 
hoppedagen blev gennemført lørdag 
d. 27. juni fra kl. 12-17 på legepladsen 
ved Udsigten. Der var lejet en hoppe-
borg og en stor hoppepude – og der 
var opstillet grill, hvor man kunne 
få pølser og kyllingelår hos den rød-
kindede grillmand, som havde rigtig 
travlt med at grille i flere timer i det 
varme vejr . Der var rigeligt med sa-

lat og brød – og 1 sodavand eller øl til 
hver! Bænke, borde og  havestole og 
tæpper var strøet ud over området, og 
der var omkring 40 voksne og lige så 
mange børn, der deltog!
Børnene (og enkelte modige voksne) 
hoppede, og det viste sig, at børnene 
havde mange kræfter, og de kunne 
blive ved og ved! 

”1 2 3 trylleri”
Om eftermiddagen kom ballonklovn-
en FUBBI, der er en dejlig klovn. Han 

var sjov og kunne trylle,  og han la-
vede masser af balloner! Når han tryl-
lede, fik han hjælp fra mange dygtige 
og kvikke børn. Både små og store 
morede sig – og da forestillingen var 
forbi, fik alle børnene et ballondyr af 
Fubbi.
Det blev en dejlig dag med solskin og 
hygge for alle deltagerne.
Tak til Henrik og hans hjælpere for 
denne herlige sommerfest!
 
 

pÅ deN festlIge Hyggedag fOr alle aldre
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1 - Hans Broges Parken

læserbreve

store og små guldklumper?
Hjernedødt scooter-ræs for fuld 
DAMP på Udsigten?

Mærkeligt med forældre: ---
Der lader deres poder chikanere og gå 
bersærk af lutter kedsomhed ….
Mér og mér, hurtigere og hurtigere.

Mærkeligt med forældre andetsteds: 
---
Der ikke reagerer, før de får deres små 
børn tværet ud.

Måske boligforeningens/afdelingens 
autoriteter skulle træde i karakter.

Forslag: Smid nogle vandreblokke af 
ved Udsigten/Hans Brogesvej.

Nummerplader 
Opfordring:
Hvis du f.eks. har fået dine nummer-
plader til bilen stjålet, eller hvis du er 
blevet hjemmerøvet, voldtaget, eller 
blot kørt over – så lad jungletrommen 
lyde, til advarsel for banditterne, og 
til glæde for ”naboen, der lader det gå 
videre”.

Banditterne skulle jo helst få det ind-
tryk, at de kan shoppe rundt på Ud-
sigten, som det passer dem.
Jeg tror det nytter.

Hjernevask
Trods – de meget enkle regler og an-
visninger, der gælder for brug af Ud-
sigtens fællesvaskeri, kniber det alli-
gevel for nogen, dels at tage hensyn 

til fællesskabets maskiner, dels hensy-
net til andre beboeres vask.
En BH-bøjle er en djævelsk genstand 
for maskine og tøj – og løsninger er 
blot at følge: De meget enkle regler og 
anvisninger.

Måske – dette Morten Korch´ske levn 
af et fælles vaskehus egentlig efter-
hånden hører hjemme på Hjerl Hede.

Erling Melgaard Jarsbo
Udsigten 13

vIgtIgt OM fUgt, skIMMelsvaMp Og gUlve

af Inger Bloch

fra afdelINg 1

Fugt og skimmelsvamp i afdelingen
Det rådgivende ingeniørfirma TRI-
CONSULT har foretaget forskellige 
undersøgelser i nogle af husene på 
Udsigten – både af rør, vægge, vin-
duer og gulve. Firmaet har udarbejdet 
en rapport, der beskriver de forskel-
lige problemer og forslag til, hvordan 
de kan afhjælpes!

En meget vigtig oplysning i rap-
porten:
Hvis beboere på Udsigten ønsker at 
lægge ny belægning på gulve, skal 
det gamle linoleum fjernes. 
Uanset hvilket gulv man, vil have, 
skal det gamle væk først!

HUsk afdelINgsMødet! 
Afdelingsmødet er det årlige beboer-
møde for alle i afdelingen. I år finder 
det sted: Mandag d. 14. september kl. 
19 i Skovgårdsparken. 
Møderne plejer at være hyggelige, 
og det er her, at I har mulighed for 
at komme med ris, ros, spørgsmål og 
idéer – at se regnskabet for 2008 – at 
godkende budgettet for 2010 – og at 
vælge medlemmer til afdelingsbesty-
relsen.
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2 - Søvangen

arraNgeMeNter I septeMber

af Inger Bloch

bebOerHUset søvaNgeN

gymnastik med start tirsdag
8. september kl. 11.30
Derefter hver mandag frem til decem-
ber. Der er hensyntagende gymnastik 
for alle, der har lyst. Det er i lighed 
med den foregående sæson.
Det foregår på Birgittevej 1A i Beboer-
huset. Medbring liggeunderlag

seniordans med start mandag 
7. september kl. 19.00
Fremover den 1.ste mandag i hver 
måned.
Pris kr. 20,- pr. gang

søndagscafé & føllesspisning
Vi lægger ud med Søndagscafé  den 
20. september kl. 14.00 – 16.30
Der er kaffe med brød, billetter à kr. 
20,-
Samme dag er der tilmelding til fæl-
lesspisningen, der starter den 22. sep-
tember  kl. 18.00
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 30,- for 
børn under 12 år..
Se venligst opslag på vaskeriet og i 
Beboerhuset.

Hyggeaften
Husk, der er ”hyggeaften” om ons-
dagen i lige uger og der bliver spænd-
ende foredrag og film i løbet af efter-
året.
Se opslag i beboerhuset.

sOMMerfest I bebOerHUset I søvaNgeN 

Den 15. august blev der afholdt sommerfest på beboerhusets tagterasse
Der var musik til maden og senere dans.

foto af Michael Jørgensen

Vinderne af appelsindansen blev Inge Cassøe og Ib Ibsen

Maden var rigtig god

Der var en god stemning
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af Birgit Fuglsang & Ruth Johansen

... MeN Med lIdt Hjælp gÅr det MÅske bedre.

3 - Skovgårdsparken

eN afdelINgsbestyrelse kaN Ikke trylle ...

Nedenstående er ikke nødvendigvis 
udtryk for hele afdelingsbestyrelsens 
mening, men står for undertegnedes 
egen regning.

Sommeren går på hæld, og hvordan 
ser status for foråret og sommeren så 
ud?

Som I ved selvsyn måske vil være eni-
ge i: IKKE ALT FOR OPLØFTENDE!

Affaldet flyder, og buskene stritter. De 
to ting hænger uløseligt sammen. Den 
tid, vores personale bruger på fjer-
nelse af affald, er ikke blevet mindre. 
Altså bliver andet arbejde nedpriori-
teret.

Visse steder er det endda så grelt, at 
udenforstående er begyndt at komme 
bemærkninger om områdets hærgede 
udseende. FLOVT IKKE?

Hvis I for eksempel var en småbørns-
familie, der gerne ville foran i køen til 
en 4-rumslejlighed i et grønt område 
med frisk luft, ville I så klappe i jeres 
små hænder og juble: Her kan vi ikke 
flytte ind hurtigt nok. NEJ VEL!

Hen over foråret og sommeren har 
driftspersonalet og et par bestyrelses-
medlemmer brugt – OG SPILDT – alt 
for meget tid på ulovlige hundehold. 

Det er i forvejen ikke særlig let at 
skaffe medlemmer til en afdelingsbe-
styrelse og med baggrund i ovenstå-

ende bliver det måske for fremtiden 
ENDNU SVÆRERE.

Derfor: Bak jeres DRIFTSPERSONA-
LE og AFDELINGSBESTYRELSE op.
Giv en hjælpende hånd ved arrange-
ringen af årets fester.

Har I en idé til en aktivitet, så mød op 
i afdelingsbestyrelsens mødelokale 3. 
torsdag i måneden kl. 17, fortæl om 
jeres idéer, så vi kan finde ud af, hvor-
dan vi eventuelt kan støtte dem.

Deltag i de affaldsindsamlinger, der 
vil blive arrangeret hen over efteråret, 
og som I vil få nærmere besked om.

5 - Toveshøj

Kom og Leg. Der vil være masser af aktiviteter, 
der vil være Hoppeborg, Hoppepude, Sumo-
dragter, som du kan kæmpe med dine kamme-
rater i. Der kommer også ansigtsmaler, så kom 
og bliv malet fin.

Det koster 20 kr. pr barn. 
Der vil være gave til alle børnene.

Om aftenen vil være spisning med stort ta-selv-
bord til en pris på 75 kr pr person.

Billetter kan købes i Laden tirsdage den 
1.september og 8. september klokken 10-
16.

Jacob / Afd. 5

eId/sOMMerfest
lørdag deN 3. OktOber 2009
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4 - Gellerupparken

af Helle Hansen

gellerUpparkeNs afdelINgsbestyrelse Har brUg fOr Nye kræfter

bebOere Med MOd pÅ UdfOrdrINger efterlyses

Onsdag den 23. september klokken 
19.00 holder Gellerupparken ordinært 
beboermøde i Skovgårdsparkens sel-
skabslokale.
Her vil afdelingsbestyrelsen aflægge 
beretning for året, der er gået. Og den 
kommer i høj grad til at handle om 
arbejdet med helhedsplanen, den bo-
ligsociale helhedsplan, men også om 
mere almindelige driftsopgaver, som 
beboernes repræsentanter har arbej-
det med det forløbne år.
Beboerne bliver også præsenteret for 
budgettet for 2010, som skal vedtages. 
Og så stiller afdelingsbestyrelsen et 
forslag om, at afdelingen igen skal be-
gynde at holde beboermøder to gange 
om året.

engagerede beboere efterlyses
Beboermødet slutter af med valg til 
afdelingsbestyrelsen. Her skal vælges 

eller genvælges otte nye medlemmer 
samt et antal suppleanter. 
Afdelingsbestyrelsesarbejdet i Gelle-
rupparken er en udfordrende opgave, 
som byder på mange møder og man-
ge diskussioner om boligpolitiske em-
ner. 
Som landets største boligafdeling har 
Gellerupparken en masse store opga-
ver, som beboernes repræsentanter 
skal arbejde med. 
Afdelingsbestyrelsen holder normalt 
ét månedligt møde, men mellem mø-
derne arbejder alle afdelingens små 
ad hoc-udvalg med hver deres spe-
cielle opgaver, som kan være alt fra 
planlægning af beboerfester eller an-
dre arrangementer til genopretning 
af de grønne områder, opsyn med 
legepladser, valg af farver til postkas-
ser eller arbejdet med den kommende 

helhedsplan for Gellerup og Toves-
høj.
Afdelingsbestyrelsen har hvert kvar-
tal en arbejdslørdag, hvor der gås i 
dybden med et tema. Og så tager alle 
medlemmerne én gang om året af 
sted på 24-timers internat for at styrke 
samarbejdet i afdelingsbestyrelsen.
Udfordringerne er der masser af, og 
beboere, der har tid og lyst til at være 
med til at påvirke udviklingen i afde-
lingen, har stor mulighed for i besty-
relsen at være med til at sætte deres 
fingeraftryk på, hvordan der frem-
over skal være af leve og bo i Gelle-
rupparken.

Husk også at kigge ind på

www.gellerupparken.dk
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4 - Gellerupparken

af Sebastian Adorján Dyhr
foto af Helle Hansen

bebOerNe er vIlde Med farver pÅ pOstkasseN

pINk pOstkasser pOpUlære I gellerUpparkeN

Pink er en populær farve i Gellerup-
parken, hvor godt hundrede beboere 
valgt, at det fremover skal være farven 
på deres postkasser, når de nye post-
kasser i løbet af efteråret skal ned og 
hænge i opgangenes indgangsparti. 
Alle beboere i afdelingen har haft mu-
lighed for at vælge mellem seks klare 
farver, og det tibud har mere end 300 
beboere benyttet sig af. Efter pink 
er grøn og rød de mest populære far-
ver og så blå og orange, mens kun 
dusin har valgt den gule farve. Bebo-
ere, som ikke har valgt farve, får helt 
automatisk en grå brevkasse.
Det er afdelingsbestyrelsen i Gel-
lerupparken, der har valgt at bruge 
flytningen af postkasserne til at lave 
små farverig kunstværker i opgange-
ne. Og i næsten alle opgange, er der  
beboere, som har valgt at få en post-
kasse i farver.
 
Hjælp til gangbesværede
Flytningen af postkasserne er en 
konsekvens af den nye postlov, som 
kræver, at alt etagebyggeri senest 31. 
december 2009 skal udstyres med 
postkasser i stueplan. Bevægelses-
hæmmede og andre handicappede, 
der er ude af stand til selv at tømme 
deres postkasse, har efter indstilling 
fra vedkommende socialforvaltning, 
Dansk Blindesamfund eller De Sam-
virkende Invalideorganisationer krav 
på fortsat at få forsendelser omdelt di-
rekte til boligen.
Opsætningen af de nye postkasser går 
i gang i løbet af efteråret, men forin-
den vil alle beboere modtage skriftlig 
information om, præcis hvornår po-
stenbudet stopper med at dele posten 
ud på etagerne.
 
start uden videoovervågning
Afdelingsbestyrelsen havde et ønske 
om, at de nye postkasse skal vide-
oovervåges for at forhindre hærværk. 

Men arbejdet med at finde en løsning 
med overvågning har trukket ud, så 
til en start kommer postkasserne til at 
hænge uden opsyn.
”For øjeblikket er vi i afdelingsbesty-
relsen ved at prøve på at få et overblik 
over, hvad overvågning vil komme til 

at koste. Når vi har fået de oplysnin-
ger, vil beboerne blive indkaldt til et 
møde, hvor de kan være med til at 
bestemme, om vi skal gå videre med 
overvågning,” fortæller afdelingsfor-
mand Helle Hansen og opfordrer alle 

forældre til at tage en alvorlig snak 
med deres børn om, at postkasser-
ne ikke er noget, som man skal lege 
med. 
 

Tanja Flohr fra afdelingsbestyrelsen og beboersekretær Vibeke Dam Hansen sorterer 
den store bunke af valgkort med postkassefarver.
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12 - Thorsbjerg

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

blIv Mere sMIdIg Og fINd balaNCeN Med QIgONg, aerObIC Og afspæNdINg

krOppeN I bevægelse I tHOrsbjerg

En ny omgang “Kroppen i Bevægel-
se” starter i fælleshuset Stenhytten 
i Thorsbjerg på Stenaldervej sidst i 
august. Også denne gang er det af-
spændingspædagog Ida Hallas, der 
står for øvelserne som giver kroppen 

styrke, smidighed og en forbedret 
balance. Det foregår hver onsdag kl. 
19.30 – 21.00:

Du er velkommen på et hold for alle, 
uanset alder, drøjde og højde i en hyg-
gelig atmosfære og i et tempo med 
plads og hensyn til forskelligheder.

Trænger du til at arbejde med din 
styrke, smidighed og forbedre balan-
cen mellem kropsdelene som helhed 
på en effektiv og inspirerende måde? 
Måske bruger du din krop ensidigt i 
dit daglige liv, overbelaster dele af 
kroppen og bruger andre kropsdele 
mindre?

Her får du muligheden for at udvide 
dine bevægelsesmuligheder – og træ-
ne kropsbevidsthed til brug i daglig-
dagen.

Vi starter med en grundig opvarm-
ning inspireret af Qigong, derefter 
sættes pulsen op med aerobic soft/
slow efterfulgt af liggende styrke-
/smidighedsøvelser. Som afslutning 
stræk og en liggende afspænding.
Musik og redskaber vil indgå i under-
visningen. Medbring hoppe-sko og et 
tæppe.

Fælleshuset Stenhytten danner rammen om krop i bevægelse (arkivfoto).

Udvid dine bevægelsesmuligheder – som i et bølgende hav (arkivfoto).

Instruktør: Ida Hallas, 
afspændingspædagog

Sted: Fælleshuset Stenhytten, 
Thorsbjerg, Stenaldervej 77

Tid: Onsdage kl. 19.30 – 21.00

Pris. 500,- kr. (bindende betaling 
første mødegang)

Deltagerantal: Højst 15

Tilmelding til Lise Ledet på telefon 
86 24 14 49
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16 - Voldbækhave

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

seNIOrbebOerNe er glade fOr et Nyt tag Med tagpap 

taget sMUldrede, sÅ vOldbækHave 
fIk eN stOr CHeCk

Beboerne i det vinkelformede byg-
geri Voldbækhave har længe frygtet 
regnvejr, for taget blev mere og mere 
utæt i takt med, at tagets eternitplader 
smuldrede. 

Afdelingen fungerer som et bofælles-
skab for ældre over 55 og blev bygget 
i 1994. 
Som det fremgår af navnet, ligger af-
delingen tæt på Voldbækken, der løber 
ud i Brabrand Sø og Årslev Engsø.

godtgørelse af byggeskade
Byggeskadefonden har efter lang tid 
og flere undersøgelser fundet check-
hæftet frem. Den har betalt en god 
portion af udgifterne til et nyt tag, 
som i løbet af sommeren er monteret 
på afdelingen i det vestlige Brabrand. 
De øvrige penge til det nye tag er 
fund et på kontoen for henlæggelser, 
så sandsynligvis er det ikke det nye 
tag, som giver anledning til den hus-
lejestigning, der skal vedtages på be-
boermødet den 16. september.

lang sagsbehandling
På beboermødet sidste efterår, fortalte 
Søren Ericsen bl.a. følgende om tag-
sagen:
“Der blev udarbejdet en tilstandsrap-

port og et prisforslag, som blev af-
sendt til Byggeskadefonden. Mandag 
den 19. maj 2008 var vi klar med en 
kran, for Byggeskadefonden skulle 
foretage besigtigelse af skaderne. En 
lille dame med tilstandsrapporten i 
hånden, og bevæbnet med både kik-
kert og fotoapparat blev hejst op og 
svunget ind over taget.”

Check
Byggeskadefonden har nu sendt en 
stor check til nyt tag og inddækning 
af limtræsbjælke. Afdelingen skal kun 
betale en mindre del af udgiften til et 
nyt tag. 
Denne gang er det ikke eternitplader; 
men tagpap, der skal holde regnen 
ude. 
Håndværkerne har været i gang med 
stilladser, træ, tagpap og containere 

i et par måneder, og det forventes, 
at den sidste håndværker har pak-
ket værktøjskassen og er taget af sted 
sidst i august eller i løbet af septem-
ber.

en hyggelig afdeling
Der er mange aktiviteter i Voldbæk-
have. Ikke mindst i fælleslokalet og 
i den hyggelige glasoverdækkede 
gang, hvor der er både springvand, 
burfugle og klatreplanter under glas-
taget.
Hvis man har lyst, er der mange mu-
ligheder for beboerne – kaffebord, 
banko, fællesspisning, petanque, fæl-
les kunst (et resultat kan ses på ende-
væggen i fælleslokalet), kortspil og 
sangaftener. Mærkedage/fødselsdage 
fejres med flaghejsning. Første tors-
dag i hver måned er der aktivitetsdag 
og hvert år er der en sommerudflugt, 
som sidste år gik til Fur med besøg 
på Jeppe Åkjærs Jenle, og sluttede af 
med middag på Feggesund Færgekro. 
I år har bussen sidst i august kørt be-
boerne til Djursland.

Den hyggelige fællesgang i Voldbækhave med bl.a. burfugle, 
planter og sydlandske havemøbler.

Med gasbrænder svejses det nye tagpap-tag fast.
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skræppebladets gellerUp-blOg jUNI-jUlI
følg Med pÅ skræppebladets HjeMMesIde OM bl.a. HelHedsplaN

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen m.fl. på blog.skraeppebladet.dk

Også i dette nummer af Skræppebla-
det har vi opdelt resumeerne fra vores 
blog-nyheder og bringer her nyheder, 
der især handler om Gellerup, Gelle-
rupparken og Toveshøj. Læs de øvrige 
blogresumeer i starten af bladet. Som 
på bloggen er det nyeste først, dato er 
angivet i parentes.

socialcenter vest mod fravær i 
10. klasse
Socialcenter Vest i Gellerupparken 
har indledt et initiativ, der skal sætte 
en stopper for elevernes fravær i 10. 
klasse. Centeret har indgået en aftale 
med Center-10 Århus og Århus High 
School om forebyggelse af elevfravær 
ved det nye 10. klassecenter. (30/7)

teenage-røvere vækker 
fremmedhad
Tre teenagere overfaldt en mand nær 
City Vest. De lignede tyrkere, hvilket 
har fået læsere til tasterne med frem-
medfjendske kommentarer. (23/7)

rådmand hentede gode råd hos 
børn med legoklodser
10 drenge var nærmeste rådgivere, 
da social- og beskæftigelsesrådmand 
Laura Hay, kom forbi Gellerup Bib-
lioteks drengeaktivitet “Lego Mind-
storm”. Besøget var en del af rådman-
dens inspirationstur gennem Gellerup 
for at samle råd, meninger og ideer til 
den kommende sociale helhedsplan 
for området. (16/7)

Unge piger vejleder om job og 
uddannelse
To piger fra Vejledningscenteret er 
blandt de 90 rollemodeller, som gui-
der andre unge til job og uddannelse. 
Centeret ligger midt i Gellerupparken 
og er støttet af bl.a. Brabrand Bolig-
forening og Integrationsministeriet. 
(16/7)

arkitektstuderendes 
gellerup-strategier
Frem til den 17. juli kan du se afgangs-
projekter fra Arkitektskolen, bl.a. et 
projekt, der forholder sig til strategier 
for Gellerup. (14/7)

shaqo junior har succes med at 
få unge på vej
Siden 1. februar har Shaqo Junior fra 
lokaler i City Vest hjulpet 216 unge på 
vej til arbejde, fritidsjob eller uddan-
nelse. Der tages udgangspunkt i de 
unges egen kultur og nærområde, og 
det utraditionelle projekt inddrager 
ofte hele familien. (13/7)

psykisk syg palæstinenser 
angriber gellerup-moske
En 41-årig palæstinenser har den se-
neste tid forstyrret religiøse ceremo-
nier i bl.a. moskeen på Grimhøjvej. 
(7/7)

dømt for børnehavebrand: 
jeg er uskyldig
Shadi Chofani er dømt for at have væ-
ret med til at sætte ild på børnehaven 
Viben i Gellerupparken. Han mener, 
at han er uskyldig dømt og ikke hav-
de noget med branden at gøre. (7/7)

sol og sommerferie i gellerup
Døren til skolen er låst, skolebusserne 
holder stille og skoletasken samler 
støv i hjørnet. Men der er masser af 
oplevelser for børn i alle aldre i Gel-
lerup, hvor de lokale institutioner står 
bag en lang række af tilbud. (6/7)

Ny leder i beboerhuset laden
Det kommunale beboerhus Tous-
gårdsladen, der også fungerer som 
fælleshus for afdeling Toveshøj i Bra-
brand Boligforening, har skiftet leder.
Anja Raithel er denne uge er blevet 
budt velkommen, og Skræppebladet 
bringer et portræt i næste nr. (6/8)

boligforening må sælge jord 
– gellerupparken må ikke
Ministersvar: Brabrand Boligforening 
og afdeling 4 Gellerupparken ejer jord 
langs Ringvejen ind mod Gellerup-
parken. Det har hidtil været en for-
udsætning for at kunne gennemføre 
Helhedsplanen for Gellerupparken 
og Toveshøj, at de penge, som tjenes 
ved et salg af jord, skulle bruges til at 
finansiere helhedsplanen. Men dette 
er ikke lovligt med nuværende lov-
givning. (6/7)

læserbrev: gellerup bliver ved 
med at være ghetto
Per Hovgaard fra Viby mener, at by-
rådspolitikerne har været lidt for hur-
tige til at glemme det, de allerede har 
vedtaget om Gellerup. F.eks. at der er 
givet tilladelse til at opføre stormoske 
og islamisk kulturcenter mellem Gel-
lerupparken og Ringvejen. (6/7)

for dyrt at overvåge opgange
En hel million kroner pr. boligblok. 
Det er mange penge at bruge på vi-
deoovervågning af opgange. Især når 
der er hele 23 boligblokke at holde 
øje med, og derfor har afdelingsbe-
styrelsen i Gellerupparken foreløbigt 
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besluttet ikke at installere kameraer. 
(2/7)

Helle og troels vil også rive 
blokke ned i gellerup
Afdelingsformænd i Gellerupparken 
og Toveshøj støtter nu nedrivning af 
tre blokke. “Vi vil ikke vælte blokke 
i Gellerupparken og Toveshøj blot for 
at vælte blokke,” lyder meldingen fra 
afdelingernes formænd, der i samme 
åndedrag ikke kan fortælle, hvilke tre 
blokke de har været med til at beslutte 
skal rives ned. (28/6)

godt vi fik lukket Nordgård-
skolen - så har vi brug for en 
ny skole
Kun et år efter folkeskolen Nordgård-
skolen i Gellerupparken blev lukket, 
taler både byrødder og toppen af 
Brabrand Boligforening om at få en 
ny folkeskole til området … for når 
der først er væltet blokke og etable-
ret kommunale arbejdspladser, er det 
ikke længere et problem med en fol-
keskole i området. (28/6)

familier skal betales for at 
fraflytte gellerup
Familier skal have god håndfuld 
penge mod at fraflytte Gellerup, så 
der bliver plads til at rive blokke ned, 
sælge lejlighederne som ejerlejlighe-
der eller indrette dem til erhverv og 
kommunale kontorer, mener boligfor-
eningens direktør (28/6)

Helhedsplan mod stigende 
ungdomskriminalitet
Helhedsplanen for Gellerup skal bru-
ges mod stigende ungdomskrimina-
litet. Som det eneste område i Århus 
er der stigning i antallet af 10-17-årige 
kriminelle unge, der bliver sigtet af 
politiet. (27/6)

borgmesterplan tvinger folk ud 
af lejligheder i gellerup
Borgmester Nicolai Wammen har 
sammen med den øvrige styregruppe 
for den såkaldte helhedsplan for Gel-
lerupparken og Toveshøj-området 
vedtaget en plan, der ikke fysiske kan 
lade sig gøre uden at tvinge en masse 
familier væk fra Gellerup. Den natur-
lige udskiftning og fraflytning er slet 
ikke stor nok. (26/6)

Helhedsplan for gellerup 
bygger på ulovligheder
Den aftale som Århus Kommune og 
Brabrand Boligforening har indgået 
om kvarterløft for Gellerupparken og 
Toveshøj kan slet ikke lade sig gøre 
uden, folketinget laver nye love. “Det 
er demokratisk set umuligt,” siger 
direktør for Brabrand Boligforening 
Torben Overgaard, der ser det som 
“en bombe under helhedsplanen”, 
hvis der ikke bliver lavet lovændrin-
ger. (25/6)

Moske er stadig uden for 
helhedsplan
Planerne om en stormoske og islamisk 
kulturcenter er stadig ude i kulden i 
forhold til den store plan for Gelle-
rupparken og Toveshøj. (25/6)

ejendomsmæglere tror på salg i 
gellerupparken
Efter nyheden om Brabrand Boligfor-
ening og Århus Kommunes nye plan 
for Gellerupparken og Toveshøj, har 
også ejendomsmæglerne fået øjnene 
op for området. De tror at det bliver 
let at sælge boliger til unge familier, 
efter der bliver revet blokke ned og 
området bliver åbnet for biltrafik. 
(24/6)

Helhedsplan-initiativ nomineret 
til vejledningspris
Tre af uddannelsesvejlederne fra Vej-
ledningscenteret, som Brabrand Bo-
ligforening har etableret med støtte 
fra Århus Kommune og Landsbygge-
fonden, er nomineret til Vejlederpri-
sen 2009, der til september overræk-
kes af Bertel Haarder. (24/6)

boligforening jubler over ny 
plan for gellerup
Strømmen af tak og positive sætninger 
er næsten uden ende i den pressemed-
delelse, som Brabrand Boligforening i 
dag har udsendt oven på nattens for-
handlinger med Århus Kommune om 
fremtiden for området omkring Gel-
lerupparken og Toveshøj. (23/6)

tre blokke skal rives ned 
i gellerup
Århus Kommune og Brabrand Bo-
ligforening har i nat besluttet at rive 
tre blokke ned i Gellerup. Nedriv-
ning af boligblokke sker som en del 
af en aftale til 400 millioner kroner 
for Gellerupparken og Toveshøj. De 
tre boligblokke med almene boliger 
skal erstattes med private ejerboliger.  
Samtidig skal der opbygges et nyt 
vejsystem og tilføjes 500 kommunale 
arbejdspladser. (23/6)
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stOp det drOp det – release party
lOkal rapsaNg - fÅ deN sOM rINgetONe

af Vibeke Dam Hansen, beboersekretær, Gellerupparken
fotos af Helle Hansen & Jonas Jørgensen

Lørdag den 15. august 2009 var der 
release party på rap sangen og mu-
sikvideoen  ”STOP DET DROP DET” 
i Globus1. STOP DET DROP DET er 
en del af Meyerpatruljens kampagne 
”Ingen skrald i Gellerup”, som har 
børn og unge i aldersgruppen 9-19 år 
som målgruppe.

Knap 200 mennesker, primært børn 
og unge fra Gellerup var mødt op i 
Globus1. Forud for release partyet, 
havde Ramallahspejderne indbudt til 
bagning af snobrød og kaftabrød uden 
for Globus1. Der var også mulighed 
for at prøve kræfter med brydning 
samt dyste i Wii-spil på storskærm

Efter lidt tekniske vanskeligheder 
kom festen i gang.  Allerførst kom 
vores allesammens Otto frem. Han 
blev som sædvanlig mødt af børn, der 
lige skulle hen og hilse på. Otto skulle 
være Lykkens Gudinde og trække lod 
mellem de indsendte svar om Otto i 
konkurrencen om at vinde en iPod. 
Den heldige vinder blev Ghena Ouei-
ti, - hun blev ret glad.

Inden sløret blev løftet for STOP DET 
DROP DET musikvideoen, stod pro-
grammet på optræden af en række 
rappere, som fyrede den af på scenen. 
Vi hørte bl.a. Biblio og Mohammed, 
Dobbelt D og Erhan, Cha D, Mo J, 
C.A.K. og Marwan.

Og så var det tid til højdepunktet: Af-
sløringen af STOP DET DROP DET 

-sang og musikvideo, som Chadi 
Abdul-Karim og USO står bag. Sang 
og musikvideo er indspillet sammen 
med børn og unge fra Gellerup og 
genkendelsen af de lokale rappere 
bragte vild jubel blandt publikum, da 
de tonede frem på storskærmen.

Bagefter stod de stolte rappere frem 
på scenen og gav publikum STOP 

DET DROP DET live. Det var stort, og 
de fik mange klapsalver.

På www.otto8220.dk kan du klikke 
dig videre til Ottos profil på Face-
book, hvor du kan se den fantastiske 
musikvideo. Det er også muligt at 
downloade sangen som ringetone til 
mobilen.
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eN spæNdeNde klUb I UdvIklINg , der NU Har skIftet NavN tIl klUb 3

tekst og foto af Kirsten Hermansen

frItIds- Og UNgdOMsklUbbeN ved søvaNgeN

Med et festligt Åbent-hus-arrange-
ment i juni måned, tog Klub 3  hul på 
et arbejde med at udvikle en  spæn-
dende fritids- og ungdomsklub under 
området UNG 12 (som dækker det 
geografiske område Harlev, Brabrand 
og Åbyhøj).

Den ”gamle Fritids- og Ungdoms-
klub” havde i mange, mange år til 
huse under navnet ”Fritidshuset” i 
Søvangens område – i det hus, som  
oprindeligt var beboerhus, og nu er 
det igen.

Fritids- og Ungdomsklubben fik for 
nogle år siden tilbudt et nyt hus på 
Charlottevej ved Sødalskolen.
Udover flytningen har  klubben været 
igennem nogle ændringer i struktur 
både med hensyn til tilhørsforhold, 
ledelse og pædagogisk udvikling.  
Formålet er at  skabe en endnu mere 
attraktiv klub og at tilrette aktivite-
terne til børn og unges behov.

Klub 3 er en Fritids- og ungdomsklub 
med børn fra 11- 18 år. 
Man går i fritidsklubben til man er 14 
år. Når man er fyldt 14 år kan man så 
starte i ungdomsklub.

Børnene i fritidsklubben kan komme 
og gå, som de har lyst.
Ønsker forældrene at deres børn bli-
ver i klubben, kan der laves individu-
elle aftaler.

Fritidsklubben har åben 
mandag-fredag 12.00–17.00 
samt hver 3. fre. til 22.15
Ungdomsklubben har åben
mandag, onsdag og torsdag 
17.30–22.00 
samt søndag 13.30–21.00

I klubben er der børn af mange for-
skellige nationaliteter, men det fælles 
sprog er dansk.
Man lægger vægt på, at børnene taler 
dansk til hinanden, så alle kan være 
med i samtalen.
Derudover er der selvfølgelig plads 
til, at man også taler sit eget moders-
mål.

Man har et godt samarbejde med sko-
len, SFO samt den lokale fodboldklub 
Vatanspor og Globus 1.

Trods silende regn, var der stor deltagelse til pigernes kamp i Levende Bordfodbold.

Modige Nadia vovede sig op på ”falde i vandet” maskinen. Det lykkedes dog kun for 
hendes far at få hende ned i det iskolde vand, da han gik hen og trykkede på knappen 

med hånden
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Hvad kan klub 3 tilbyde 
Der er aktiviteter for både drenge og 
piger, hvor der er mulighed for man-
ge udfordringer.
Det kan være boldspil, sport eller 
boksning
Musik på alle planer – sang og dans 
og fest  – klubben har gamle traditio-
ner
Svømning, dykning og sejlads
Pigeaktiviteter – lave smykker
Computerspil
Eller bare være sammen med ven-
nerne
Der arrangeres aktiviteter sammen 
med de andre klubber i området
Hjælp til lektielæsning
Snakke med de voksne om, hvad der 
rører sig i dit liv

Der er plads til alle, og forskellige tra-
ditioner og værdier inddrages i klub-
bens hverdag. Vi  fejrer de højtider, 
der betyder noget for dig. Der lægges 
vægt på, at alle stemmer skal høres.

Der er et ungdomsråd, hvor man  kan 
være med til at bestemme, hvilke ak-
tiviteter det kunne være spændende 
at lave.

Medlemmer kan købe sund og billig 
mad, og derudover er der ofte fælles-
spisning.

Hvad vil klub 3 forlange af sine 
medlemmer
Der skal være plads til alle, og der to-
lereres ikke mobning eller trusler.
Man foretrækker, at der tales dansk, 
så alle kan være med i samtalen.

En ny struktur, en ny klub og et nyt 
navn
Klubben har i et stykke tid arbejdet 
med en nyudvikling af de pædago-
giske aktiviteter, således at, der også 
rettes ind efter de behov, børn og unge 
efterspørger. 
Det er også et mål at udnytte perso-
nalets forskellige kompetencer bedst 
muligt og at prioritere forældresam-
arbejdet rigtig meget.

Man håber dermed, at klubben kan 
tiltrække endnu flere ny medlemmer 
i området.

Dette arbejde er lige begyndt og vil 
fortsætte og udbygges, så det fort-
sat er en attraktiv klub, hvor børn og 
unge synes, at dette er et godt sted at 
være i fritiden.

Der kan læses mere om Klub 3 på 
www.ungibrabrand.dk

Et stort tilløbsstykke var bl.a. 
popcornmaskinen. Iman og Asma stod for 

severingen af disse

fOr kvINder der Har lyst tIl at være kreatIve

Hanne Miriam Larsen / Det Kreative Værksted.

septeMber I det kreatIve værksted

Alle kvinder er velkomne i Det Krea-
tive Værksted i beboerhuset Yggdra-
sil (Dortesvej 35 A). I værkstedet har 
du mulighed for at sy, filte, strikke, 
hækle, lave smykker, male eller tryk-
ke på stof - eller andre kreative ting, 
som du har lyst til at prøve. Hvis du 
ikke selv har gode idéer, eller hvis du 
mangler hjælp til et kreativt projekt, 
kan du få inspiration og vejledning i 
værkstedet. Du kan også bare komme 
forbi og drikke en kop kaffe og hygge 
med de andre kvinder i værkstedet.

Værkstedets åbningstider i septem-
ber er: tirsdag klokken 10-13, onsdag 
klokken 10-14 og torsdag klokken 10-
13. Der kan på visse dage være undta-
gelser, se opslag i Yggdrasil for nær-
mere oplysninger.

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

af Svend Erik Sørensen. / Bestyrelsen

gellerUp peNsIONIstklUb

Først vil jeg ønske alle velkommen til-
bage efter en rimelig god sommer
håber alle har fået en god kulør, og vi 
at se rigtig mang af jer igen.
 
Onsdag den 16. september 
kl. 14.00
Kæmpe Banko spil med ekstra gevin-
ster.
Der er som sædvanlig gratis kaffe og 
brød, så bare mød talrigt op.
Det er altid hyggeligt når vi er man-
ge.
 
Onsdag den 3.0 september 
kl. 9.00.
Med afgang fra parkeringsplad-
sen ved bilioteket starter vi på  
vores “LØVFALDESTUR”, som i år 

går til Rindsholm Kro, som ligger ved 
Viborg. Der er som sædvane morgen-
kaffe og rundstykker på en eller an-
den parkeringsplads.

Vi har også lotteri, som er med til at 
holde prisen på turen til den lave pris 
af kun kr.200.00. Det er da billigt, og 
som sædvane sælges billetterne efter 
først til mølle.

NU kaN dU spIse bIllIgt allerede fra kl 10 tO dage I UgeN

dejlIg MOrgeNMad I ladeN

Kaffe/the med rundstykker, smør, ost 
og marmelade
Hver tirsdag og torsdag kl. 10
Prisen er 20 kr.
 

Venlige hilsner fra den nye husvært 
Anja Raithel

 
 

Beboerhuset Tousgårdsladen 
Edwin Rahrs Vej 6 B

8220 Brabrand
Tlf: 86259158

det sker I septeMber MÅNed

Cafe perleN I septeMber 2009

Tirsdag kl. 12.00-15.00
  (kun for kvinder)
Torsdag kl. 13.00-16.00

Tirsdag den 29. september
Eid fest i Café Perlen
Spisning kl. 17.30
Pris 25 kroner

Max. 50 deltagere – tilmelding først-
til-mølle

Yderligere information – tjek 
www.cafe-perlen.dk  
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glObUs1 er klar Med et Helt Nyt tIlbUd. I lIdt Over eN MÅNed vIl HalleN tIlbyde gratIs 
HaltId. I alt 136 tIMers Hal tId Udbydes efter først tIl Mølle prINCIppet Og alle Har 

MUlIgHed fOr at byde INd pÅ tIderNe. 

af Sebastian Adorján Dyhr

Hellere ÅbeN Hal eNd Halvt lUkket!

Sensommeren er dog præget af man-
ge ledige hal tider. Derfor vil Globus1 
i år forsøge sig med et nyt tiltag, der 
skal være med til at fylde hallen med 
aktivitet i den normalt stille periode. 
I perioden fra d. 17/8-d. 25/9 vil alle 
ledige tider være til åben-booking

”Vores engagerede medarbejdere står 
klar til at hjælpe med at opfylde spe-
cifikke ønsker til en dag med sved 
på panden. Så jeg vil gerne opfordre 
alle århusianere til at samle venner 
og familie og booke en tid til en bad-
mintondyst, eller udfordre opgangen 
til en volleyturnering. Så kan dagen 
eventuelt sluttes af med et besøg i vo-
res sauna for at lægge taktikken til det 
næste opgør, ” lyder opfordringen fra 
centerlederen, Hans Henrik Lamp. 

for hele kommunen
Globus 1, der er det nyeste af alle 
kommunale indendørs idrætsanlæg 
i Århus, er et multiaktivitetscenter, 
der kan rumme de fleste indendørs 
idrætsgrene. 
Der er mange borgere der endnu ikke 
er bekendte med de unikke faciliteter, 
der findes i Globus1 og tiltaget skal 
derfor være med til at trække nye bru-
gere ind i huset og eventuelt henvise 
dem til det eksisterende foreningsliv 
i området. Hvis ønsket er til stede og 
en lignende forening ikke allerede ek-
sisterer, vil vi hjælpe dem med at op-
rette en ny forening. 
Der kan bookes tider i alle ugedagene. 
For nærmere information angående 
ledige tider til booking se hjemmesi-
den www.globus1.dk, eller kontakt 
Globus1 på tlf. 87 41 91 55, åbningstid 
i hverdagene kl. 8-23.  
”Jeg håber at rigtig mange vil benytte 
sig af dette nye tilbud og få en sund 
og aktiv fritid,” siger hans Henrik 
Lamp
Globus1 råder, ud over de indendørs 
faciliteter, også over en multibane 

med mulighed for street-basket eller 
fodbold, samt en beachvolley bane, 
der ligeledes kan bookes af alle. 

Bookingen sker ved henvendelse til Globus1 på 
tlf. 87 41 91 55, e-mail: globus1@aarhus.dk 
eller personlig henvendelse i Globus1. Åbningstid i hverdagene kl. 8-23.

De udbudte tider til Åben-Hal
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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 september 2009
 
Tirsdag 1 Stegesild m. persillesovs og råkostsalat
Onsdag 2 Kalkunbryst m. feta og soltørrede 

tomater
Torsdag 3 Flæskesteg m. rødkål

Mandag 7 Stegt kalvelever m. kartofler
Tirsdag 8 Stegeben
Onsdag 9 Kartoffelpostej med skinkemignon
Torsdag 10 Frikadeller m. kartofler

Mandag 14 Hakkebøf m. bløde løg
Tirsdag 15 Benløse fugle
Onsdag 16 Indisk kyllingeret
Torsdag 17 Spareribs

Mandag 21 Fiskefrikadeller m. persillesovs
Tirsdag 22 Karbonader m. grønærter
Onsdag 23 Boller i karry
Torsdag 24 Biksemad

Mandag  28 Forloren hare
Tirsdag 29 Svinekoteletter m. kartofler og rødkål
Onsdag 30 Postej m. porrer og skinke

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,-.
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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



Skræppebladet september 2009 - 59

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i juni var
”iSKAGen”
Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Baian Mohammad
Gudrunsvej 4, 2 tv
8220  Brabrand

Mille døssing
Rødlundvej 270 B
8462 Harlev J

Anni J. Larsen
Ryhaven 50
8210 Århus V

Bemærk, at gavekortene
gælder til Boghandlen i CityVest

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:

FORNAVN     EFTERNAVN:

ADRESSE:     POSTNR/BY    TLF:

Løsningen sendes til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 17. september 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          
jaabyej@gmail.com

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. 30 33 41 82. / 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. 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 HOlMstrUp
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6, tlf. 86 24 82 89
Tirsdage kl. 15-17

bebOerrÅdgIvNINg tOvesHøj
Maryam Fereidanian træffes i Tousgårdsladen 
tirsdag 10-12 / torsdag 15-17
Tlf.: 20 18 54 24

frItIdsfOreNINgeN Og fas:
Formand Inga Andersen tlf. 86 24 73 53

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

bebOerHUset yggdrasIl
tlf. 86 25 10 17
Vibeke Dam Hansen, viha@bbbo.dk

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 september
Lø. 5  16.00: TS-Fest i Dalbyneder    side  24
Ma. 7. 19.00: Seniordans Beboerhuset Søvangen side  42
Ti. 8. 11.30: Gymnastik Beboerhuset Søvangen side  42
On. 16. 14.00: Banko Gellerup Pensionistklub  side  54
On. 30. 09.00: Løvfaldstur Gellerup Pensionistklub side  54

Efterårets afdelingsmøder      side  25

aktiviteter i oktober
Lø. 3. : EID/Sommerfest Toveshøj  side  43


