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lederen

af Sebastian Adorján Dyhr

naboer er vi alle…

…og i dette nummer af Skræppebladet, kan du læse flere 
indlæg om, hvordan man som naboer kan hjælpe hinanden 
til at klare hverdagen.

Der foregår hele tiden beboerskabte aktiviteter i bolig-
for ening ens mange afdelinger, der er med til at skabe et 
sammenhold mellem afdelingens beboere. På den måde 
er man en del af et større fællesskab – et fællesskab, som 
hører til i boligforeningerne med fælleshuse og tradition for 
aktiviteter på tværs af beboerne, som knyttes sammen i et 
styrkende fællesskab.

Vores fællesskab vedligeholdes også i det personlige møde 
og i de historier, vi hver i sær og sammen fortæller om 
vor boligforening og aktiviteterne. Det sker blandt andet i 
Skræppebladet, hvor vi kan læse om vores egen afdeling 
og de andre afdelinger og på den måde kan inspireres af 
hinanden til nye og spændende aktiviteter.

Specielt i dette nummer har vi flere indlæg, der fokuserer på 
en udsat gruppe i vores fællesskab: det er de naboer, der har 
en psykisk sygdom, en sygdom der ikke kan ses uden på; 
men som påvirker den syge i mindst lige så høj grad som en 
fysisk sygdom, der er nem at få øje på.

Der er mange tabuer og usikkerheder omkring psykiske 
sygdomme, og i flere tilfælde er disse tabuer og denne 
usikkerhed med til at gøre det hele mere besværligt for os 
selv og vore naboer.

Læs artiklerne her i bladet om, hvilke enkle skridt du kan 
tage for at hjælpe din psykisk syge nabo med at blive en 
del af fællesskabet, og deltag meget gerne selv i fremtidige 
numre med dine egne erfaringer og gode råd til det gode 
nabo- og fællesskab i din afdeling.

Vores debatsider er til for at blive brugt - lige nu er temaet 
psykisk syge i boligforeningerne – og helhedsplanenen har 
fyldt en del og vil sikkert gøre det lidt endnu – men er der 
emner, som du savner behandlet på disse sider, modtager vi 
meget gerne forslag til dem og til personer, hvis holdninger  
er interessante at høre for bladets læsere.

Med ønske om et godt og lykkebringende 2010
Sebastian Adorján Dyhr
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biler i oMfattende brand i HolMstrUp
leJliGHeder ødelaGt af oMfattende røG- oG sodskader

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Beboere i Holmstrup fik en meget 
ubehagelig julegave, da en eksplosiv 
bilbrand natten til den 28. december 
var skyld i omfattende skader. Brand-
en er efter al sandsynlighed påsat.
To biler udbrændte, og en tredje bil 
blev også totalskadet af branden. Bi-
lerne var parkeret ved siden af hin-
anden i carport-anlægget, og de vilde 
flammer slikkede sig hen over carpor-
tens loft og op ad vinduerne til lejlig-
hederne ovenover, der blev voldsom 
skadet. 

over 100 beboere berørt
Ilden bredte sig op i installationsskak-
ten mellem lejlighederne og smeltede 
rør og ledninger, samtidig med at 
masser af røg og sod fandt vej. Det 
skadede alle lejlighederne ovenover 
(241 A og 243 A), og lejlighederne skal 
rengøres af professionelle rengørings-
folk.
Ledningerne til det automatiske var-
mesystem smeltede også, og på den 
måde blev næsten 70 lejligheder på-
virket af branden, da muligheden for 
at tænde og slukke for den enkelte 
husstands varme blev fastfrosset i den 
indstilling, der var før branden.

travl morgen for brandfolk
Også længere henne ad Jernaldervej 
var der påsat brand, så brandvæs-
net havde travlt. Først med fire store 
brandbiler + indsatsleder, der sam-
men med politiet var mødt frem til 
Holmstrup efter alarmering kl. 02.45. 
Herefter til den næste brand. Og san-
delig om ikke brandbilerne måtte ryk-
ke ud til Holmstrup igen:

Carportanlægget har en loftbeklæd-
ning af træuld/cement-plader og 
brandfolkene brækkede pladerne ned 
for at være sikker på, at branden var 
ordentlig slukket.
Det viste sig dog, at branden ikke var 
helt slukket i loftet, så tre store brand-
biler måtte ved otte-tiden rykke ud 
og efterslukke, så hele området blev 
badet i skum.

inga værst ramt
Mange kender Inga Andersen som 
formand for Fritidsforeningen i Bra-
brand Boligforening. Nu er hun også 
kendt som beboeren i lejligheden over 
bilbranden i Holmstrup. Inga har boet 
10 år i Holmstrup, men har fået ødelagt 
alle ejendele på grund af røg- og sod-
skader og kan ikke bo i sin lejlighed. 
”Det er forfærdetlig. Det er nærmest 
et chok at komme op og se, at ens ting 
er ødelagt af noget, der er så menings-
løst som drengestreger eller hvad, det 
nu kan være. Det er jo meningsløst. 
Det burde jo ikke ske, sådan noget” 
sagde Inga Andersen til TV2 Østjyl-
land.

det er ikke sjovt længere
Tv-holdet havde også talt med med 
Petur Eiriksson, som bor i stueplan 
lige ved siden af brandstedet:

Især lejligheden lige over branden blev skadet

Kloaksystemet blev skyllet igennem med 6.000 liter vand
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”Det er meget ubehageligt, og folk er 
så trætte af det her. Trætte af alt det 
hærværk, der er her rundt omkring.
Hvis det sker her en gang til – ja så er 
jeg væk, så er jeg ikke her mere. Det 
er helt sikkert. Det her er lige til græn-
sen. Jeg synes ikke, det er sjovt mere, 
det her. Jeg synes det er frygteligt”. 
Mange beboere kender Petur Eiriks-
son for hans engagement i mange af 
afdelingens aktiviteter.
Afdelingsbestyrelsen efterlyser vid-
ner, der har været i nærheden af Jern-
aldervej 241 A i tidsrummet mellem 
midnat og kl. 03 den 28/12. Der hen-
vises til Østjyllands Politi på tlf. 87 31 
14 48.

Tre biler udbrændte

børn skal passes i centre 
Med øl oG nøGenbadninG

sMÅ børn bliver overset, sÅ vi er nødt til at satse pÅ alternative løsninGer

historisk tilbageblik af Ulrik Ricco Hansen

”Det vi har brug for er trivselscentre, 
uden opdeling af store og små, barn 
eller voksen. Centre, hvor børneha-
ver, vuggestuer, fritidshjem, bygge-
legeplads, ølbryggere, værksted, ser-
vicestation, bademuligheder sommer 
og vinter - med eller uden tøj på osv.
Når alt dette er til stede og muligheden 
for kontakt på den måde er skabt, har 
vi chancen for at opleve et samfund, 
som vi er så afhængige af, men som 
vi mærkeligt nok prøver at undgå” 
Sådan skrev Erling Kruse på bagsiden 
af det allerførste Skræp pe blad, der 

udkom for 40 år si-
den i 1970. 

frie børnehaver
Erling Kruse var 
formand for ”For-
eningen af Frie Bør-
nehaver” og mente, 
at der hurtigst mu-
ligt skulle etableres 
gode rammer for 
børnene i den den-
gang nyopførte Gel-
lerupparken. 
Han var fortaler 

for, at der blev etableret midlertidige 
pædagogiske legepladser, midlerti-
dige børnehaver og agiterede med, 
at det koster så lidt at gøre noget for 
de mindste (og mest oversete), mens 
der bruges masser af penge til f.eks. at 
bygge skoler.

Hellere legeplads end persille
”Finder man på, at der skal være per-
sille uden for klasserne, er det under-
ordnet, om det koster én eller to milli-
oner,” skriver Kruse og nævner andre 

steder, hvor sociale anlægsudgifter 
koster kassen. 
”Men ofre få tusinde kroner på at 
give barnet de optimale muligheder 
i sine første år, ser man ingen grund 
til,” skriver han med løftede øjenbryn 
og taler om legepladser og centre for 
både børn og voksne. Bl.a. med bade-
mulighed uden tøj på.

fri eller snerpet
Retfærdigvis skal det siges, at Kruse 
ikke lagde vægt på bademuligheder 
for nøgne børn. Men Skræppebladets 
første bagsideartikel er i dag med til 
at understrege forskellen i den almin-
delige holdning – fra de ret frigjorte 
1970’ere til det mere sammensnerpe-
de årtusind:
Bagsideartiklen kunne næppe trykkes 
i dag, hvor den nok ville give anled-
ning til debat om flerårig fængsel for 
pædofili.
Skræppebladet vil bl.a. bruge sit 
40-års-jubilæum på tilbageblik med 
kig i arkiverne.
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af Ole Vad Odgaard
arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

oM bbo´s eGet forslaG til HelHedsplan for GellerUp oG tovesHøJ

Brabrand boligforening havde ind-
kaldt Gellerup beboerne i fem blokke 
til et møde i beboerhuset Yggdrasil 
den 23/11-2009. Det var beboere fra 
lejlighederne i de boliger, som efter 
Brabrand Boligforenings eget forslag 
var udset til nedrivning eller til om-
bygning. 
Formand for Gellerupparken Helle 
Hansen bød velkommen, indledere 
var Brabrand Boligforenings forhand-
lere i Den Politiske Styregruppe (se 
faktaboks) direktør Torben Over gaard 
og næstformand i Brabrand Boligfor-
ening Kjeld Albrechtsen.

stort fremmøde
Selv om mødet var indkaldt med kort 
varsel, var der trængsel i det lille lo-
kale i beboerhuset, et par ekstra borde 
og stole blev båret ind, men der var 
kun ståpladser til de sidst ankomne.

Helhedsplan for Gellerup 
og toveshøj.
Kjeld fortalte om BBO-forslaget, som 
sammen er udarbejdet af foreningsbe-
styrelsen og de to afdelingsbestyrelser 
i Gellerup og Toveshøj. Der bliver en 
høringsfase om helhedsplanen, og det 
hele forventes at ende med en vedtag-
else af dispositionsplanen sommeren 
2010.
Bentesvej 13–19 ligger hvor den plan-
lagte bygade skal gå igennem, derfor 
skal blokken nedrives, og en ny byg-
ning skal opføres i stedet. Der skal 
laves plads til kommunale og private 
arbejdspladser.

tryghedsgaranti
Boligforeningen udsteder en tryg-
hedsgaranti. Garantien betyder, at 
alle der ønsker det, tilbydes en an-
den bolig i området. På spørgsmål 
om dette blev det forklaret, at der 
hermed menes Gellerup og muligvis 
også de nærmeste af boligforeningens 
afdelinger. Der vil blive bygget nye 
ungdomsboliger og ejerlejligheder, 

og regeringen har om dette en ny lov 
undervejs.

fremtidens letbane
Kjeld omtalte også letbanen mellem 
Århus og Silkeborg, som kommer om 
10 år. Den vil blive ført igennem Gel-
lerup-bebyggelsen blandt andet gen-
nem et hul, som skal laves i den syd-

ligste blok ved Gudrunsvej. Der vil så 
også blive nedrevet nogle lejligheder i 
denne blok.

Helhedsplanen i offentlig høring
Fra uge 12 bliver der offentlig debat, 
som løber frem til 1. april. Kjeld og 
Torben opfordrede til at sende spørgs-
mål frem til afdelingsbestyrelsen, så 
alt kunne indgå i debatten. Der vil 
blive afholdt møder i Magistratens 
2. afdeling, i boligforeningens repræ-
sentantskab og i byrådet. Folketinget 
skal også lave nye love som grundlag 
for helhedsplanen.

boligforeningen sælger 
attraktiv jord
På spørgsmål om, hvem der betaler 
for helhedsplanen, oplyste Kjeld Al-
brechtsen, at planen ikke vil medføre 
huslejestigninger, Brabrand Boligfor-
ening financierer en del af helheds-
planen, idet foreningen ejer jorden 
ved Ringvejen; det såkaldte motorvej-
sareal, som boligforeningen vil sælge 
for at bruge pengene til helhedspla-
nen. Arealet hvor Globus1 ligger, ejes 
af Gellerupparken og er ikke omfattet 
af salg. Byrådet ventes at ville ændre 
anvendelsen af boligforeningens are-
aler fra grønt område til blandet bolig 
og erhverv, hermed vil området blive 
attraktivt.

Hvorfor rives der ned
Der blev også spurgt om, hvorfor nog-
le blokke skal rives ned, mens andre 
blot skal ombygges, og desuden om 
det ikke var nok at rive én blok ned. 
De to blokke på Jettesvej og Dorthes-
vej ligger jo ikke i vejen for bygaden. 
Svaret var, at det vil blive for dyrt at 
ombygge disse 3 blokke, og at der 
skulle bygges butikker og kontorer 
ved Jettesvej og Dorthesvej. I stedet 
for blokken på Bentesvej skulle der 
bygges en ny bygning som en slags 
portal over bygaden.

Møde i YGGdrasil oM HelHedsplanen
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beboernes flytteudgifter
Der blev spurgt til økonomien i pla-
nen. Direktør Torben Overgaard oply-
ste, at det vil være økonomisk neutralt 
for beboerne at flytte, idet der betales 
til flytteudgifter, dog kun selve trans-
porten. Det forventes, at de fleste selv 
deltager med pakning og udpakning i 
den nye bolig.
Også investeringer i boligerne bliver 
erstattet, hvis boligforeningen har fået 
eller får besked om forbedringer; har 
man f.eks. indsat nyt godkendt køk-
ken, får man også et nyt køkken i den 
lejlighed, som bliver anvist. Boligfor-
eningen arbejder i øjeblikket med en 
flyttepakke til de beboere, der skal 
flytte som følge af helhedsplan.

boligen som minde
At beboere kan have en særlig til-
knytning til den lejlighed, hvor de 
bor, blev bekræftet af en tilhører. Hun 
kommenterede med en beretning om, 
at hun havde levet mange år sammen 
med sin afdøde mand, og hun ville 
ikke flytte, om hun så fik en million!

Helhedsplanen en politisk 
beslutning
En tilhører kommenterede, om det 
hele på forhånd var besluttet, en an-
den undredes over, at der i alle fire 
forslag var der 3 blokke, der skulle 
rives ned.
Kjeld Albrechtsen sagde, at det er by-
rådet, der vil have en helhedsplan, 
men at boligforeningen ikke vil sige 
ja til planen, hvis beboerne siger nej. 
Boligforeningen og afdelingsbesty-
relserne i Gellerup og Toveshøj har 
derfor udarbejdet dette fælles forslag. 
Kjeld gentog, at det ikke er huslejen, 
der financierer planen. Salg af jord vil 
dække Brabrand Boligforenings ud-
gifter. Kjeld: ”Det her er det klogeste, 
vi kan gøre.”
Der er i øjeblikket ca. 7.500 beboere i 
Gellerup, der forventes at være 12.000 
i år 2030.
Der tilføres andre boligformer, så an-
delen af almene boliger nedbringes til 
30%.

landsbyggefonden med 
i helhedsplanen
Torben Overgård fortalte om økono-
mien, at det er Landsbyggefonden, 
der financierer nedrivning af blok-
kene og indfrier lånene.

Til tryghedsgarantien blev der igen 
spurgt, om der var boliger nok til, at 
alle kunne blive i Gellerup.
Kjeld svarede, at Boligforeningen 
også ville forhandle med andre afde-
linger om at stille boliger til rådighed. 
Torben Overgaard tilføjede, at der 
ventes at blive lavet en særlig lov-
givning i lighed med den sanerings-
lovgivning, der tidligere blev lavet 
af Folketinget for mange år siden, da 
den ældre utidssvarende boligmasse i 
storbyerne skulle saneres.

Moské
Byggeri af en Moské blev også berørt. 
Kjeld mente, der var flertal for en Mo-
ské i det nye byråd. Kjeld og Torben 
mente også, at det var byrådet, der 
besluttede, hvor en ny Moské skulle 
placeres, og derfor var Moskeen ikke 
med i helhedsplanen.

information til nye lejere
Der blev rejst kritik af, at boligfor-
eningen udlejer nedrivningsplanlagte 
boliger til nye lejere, hertil svarede 
Torben Overgaard, at der ikke var en-
delig beslutning om helhedsplanen, 
og derfor var man nødt til at udleje 
som sædvanligt.

information til alle
Der blev også spurgt om, hvorfor det 
kun var lejerne i de 3 nedrivnings-
blokke og de 2 ombygningsblokke, 
der var indkaldt til mødet, men bolig-
foreningen vil senere informere resten 
af beboerne om planen.

andre steder i verden
Ud over mange spørgsmål var der 
også kommentarer: En tilhører mente, 
at danskere havde talt  med israelerne 
om deres bosættelser, så de folk, der 
tidligere var blevet fordrevet fra deres 
bolig, nu også bliver fordrevet i Dan-
mark.

Helle Hansen var mødeleder, og mø-
det foregik i god ro og orden.

Den politiske styregruppe består af følgende personer.

Århus Kommunes magistrat.
Medlemmer udpeget af Brabrand Boligforening.
Repræsentanter for partier udenfor magistraten.
Medlemmer af byrådet udenfor partierne.
Opgave: Det overordnede ansvar
Navn    Titel / Arbejdssted
Nicolai Wammen   Borgmester
Hans Halvorsen   Rådmand for Social og Beskæftigelse
Laura Hay   Rådmand for Teknik og Miljø
Dorthe Laustsen   Rådmand for Sundhed og Omsorg
Marc Perera Christensen  Rådmand for Kultur og Borgerservice
Jacob Bundsgaard Johansen Rådmand for Børn og Unge
Jette Jensen (Ø)   Medlem af Århus Byråd
Lars Skov (O)   Medlem af Århus Byråd
 
 
Jesper Pedersen   Brabrand Boligforening
Keld Albrechtsen   Brabrand Boligforening
Lars Bro    Brabrand Boligforening
Torben Overgaard  Brabrand Boligforening
Helle Hansen   Brabrand Boligforening
Troels Bo Knudsen  Brabrand Boligforening
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tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

post danMark Har ikke været Gode til at oplYse, Hvad der skal ske Med pakkeafHent-
ninGen i GellerUpparken, efter postbUtikken i reMa 1000 lUkkede til nYtÅr.

forvirrinG oM pakkeafHentninG i ÅrHUs vest

Da posthuset i City Vest lukkede i no-
vember 2008, skulle borgerne i områ-
det helt til Rema 1000 på Stenbækvej 
for at hente deres pakker og maxi-
breve. Da Post Danmark har beslut-
tet ikke at dele  maxibreve ud i Gelle-
rupparken, kan beboerne derfor ikke 
undgå at skulle ud på en længere rejse 
for at hente maxibreve.
Da posthuset blev flyttet, var der en 
del utilfredshed med denne beslut-
ning, da postbutikken ligger langt fra 
det gamle posthus, og folk, der er dår-
ligt gående, derfor ikke kan komme 
dertil. 

Nu er postbutikken midlertidigt også 
blevet lukket. Rema 1000 har ønsket 
at lukke postbutikken, fordi den ikke 

er blevet den økonomiske fordel, som 
de håbede på, da de påtog sig arbejdet 
med at køre den. Der er ikke kommet 
så mange ekstra kunder til, som de 
havde håbet, og derfor har de lukket 
postbutikken.

Hvor skal kunderne så gå hen?
Der er to muligheder for at hente sin 
post. Den ene er at tage på Aabyhøj 
posthus på Silkeborgvej 244. Det er 
også det nærmeste sted, hvis man har 
andre postforretninger. Den anden 
mulighed er at tilmelde sig døgnpo-
sten, som er postbokse, opstillet på 
Haslevej ved Kvickly. Der kan man 
hente pakker hele døgnet rundt, hvis 
man tilmelder sig ordningen på Post 
Danmarks hjemmeside. 

Yderligere detaljer er også at finde på 
hjemmesiden www.spotdanmark.dk

Ifølge Helle Hansen, formand for 
Brabrand Boligforenings afdelingsbe-
styrelse, er der forhandlinger i gang 
mellem Post Danmark og bestyrelsen 
for City Vest, om at få en postbutik el-
ler posthus tilbage til City Vest. Ingen 
ved, hvordan de forhandlinger vil 
ende, og indtil der er kommet en af-
gørelse, må alle en tur til Åbyhøj for at 
foretage deres postforretninger.

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk



Skræppebladet februar 2010 - 9

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

siden nYtÅr er et blevet lovpliGtiGt at Have opstillet postkasser ved indGanGspartiet i 
boliGblokke over 2. sal. det Gælder for en del af brabrand boliGforeninGs blokke. 

den nYe lov oM postkasser – oG UndtaGelserne

Denne lov gør, at alle skal nedenund er 
for at hente deres post og reklamer.
Dette kan være en gene for nogle be-
boere hvis man f. eks. er dårligt gå-
ende og ikke har mulighed for  selv at 
hente posten. 

65-blanket
Det er der imidlertid en løsning på. 
Hvis man er over 65, kan man gå på 
posthuset og  få udleveret en blanket, 

som skal udfyldes, og derefter kan 
man få et klistermærke, man sætter 
på postkassen, og så skal postbudet 
gå hele vejen op med posten. 
Hvis man ikke selv kan komme på 
posthuset, kan man få hjemmehjæl-
per eller familiemedlemmer til at ind-

levere blanketten, mod at der er skre-
vet en fuldmagt. Hvis man er under 
65 og bevægelseshæmmet, skal man 
anmode om det. Det foregår via so-

cialforvaltningen, som kan  indstille 
en til at få kompensation for de al-
mene regler.

pakkeposten fortsætter op
Pakkeposten kommer stadig helt op 
med posten, dog ikke hvis opgangen 
er låst, så kommer den med alminde-
lig post i dagstimerne.
Med hensyn til, om reklamer og aviser 
bliver bragt til døren eller postkassen, 
afhænger det af det enkelte firma, og 
der ville det være bedst selv at kon-
takte dem.

ingen reklamer tak
Da de mærker, der sad på dørene, nor-
malt ikke kan tages af, får mange af de 
beboere, som var tilmeldt ordningen, 
nu igen reklamer. 
Det medfører, at der kan ligge en del 
reklamer og flyde i opgangene, så 
man kan godt opfordre folk til at få 
fat på et nyt klistermærke.
Posthusene har ikke klistermærkerne 
liggende, så derfor skal man enten 
ringe til Post Danmark på 80 20 70 30 
eller sende dem en e-mail: skrivpost@
post.dk. Dette nummer og adresse 
kan for øvrigt også bruges, hvis man 
ønsker yderligere informationer om 
de nye postkasseregler.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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læste dU Med pÅ skræppebladet online?
Masser af nYHeder pÅ HJeMMesiden – oGsÅ nÅr bladet Har JUleferie

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

Skræppebladet er ikke blot magasinet 
i din postkasse. Det har også et liv på 
internettet med meget mere, end der 
er plads til i den trykte udgave. Næ-
sten hver dag er der nye blogindlæg 
med nyt fra nærområdet, foreningen, 
aktiviteter, politik eller debat, der be-
rører livet for beboer i Brabrand Bo-
ligforening. Du kan læse kommenta-
rer og selv tage del i debatten. 
Har du lyst, kan du blive en del af 
blog-redaktionen, så du selv kan op-
rette artikler og udgive dem med det 
samme på Skræppebladets blog. Det 
er hurtigt og nemt. Alle kan være 
med, og du kan sagtens få hjælp un-
dervejs.
Der er så mange nye artikler på blog-
gen, at selv en liste med overskrifter 
vil fylde for meget. Derfor får du her 
blot en lille smagsprøve på  nogle få 
historier fra december og januar:

Model-tog giver penge 
til livsværkstederne i Gellerup
I 2009 blev der samlet 58.000 kroner 
ind via model-toget på hovedbane-
gården. Pengene går til velgørende 
formål. Blandt modtagerne er  Livs-
værkstederne, der er holder til på før-
ste sal i City Vest.

Årets østjyde: Måske Unge 4 
Unge i Gellerupparken
Måske bliver Årets Østjyde en hel 
gruppe, der har gjort sig fortjent til tit-
len, som udpeges af Tv2 Østjyllands 
seere. Projektet Unge 4 Unge i Gelle-
rupparken er nomineret.

kin-ball: ny sport med kæmpe-
bold i Globus1
I Globus1 kan du hver uge prøve 
kræfter med det forholdvis nye bold-
spil Kin-ball. Her spilles med en 
kæmpe bold, der er let som en ballon, 
og hvor hele tre hold kæmper samti-
dig i samme kamp.

stofas Zaptor-boks er en fiasko
Stort set ingen århusianske fjern-
synskiggere har lyst til at benytte sig 

af Stofas digitale modtager, den så-
kaldte Zaptor-boks. Tendensen er, at 
mange skifter til lille tv-pakke. Under 
1% af medlemmerne i Antennefor-
eningen Aarhus har en Zaptor-boks. 

isbjerg skal bygges 
i sommervarmen
Efter flere udskydelser ser det nu ud 
til at prestigebyggeriet “Isbjerget” på 
Århus Havn påbegyndes. Første spa-
destik til byggeriet tages senest 15. 
juni. 

Heftig eksamens-snyd 
Der snydes til eksamen, og eleverne 
kan ikke bestå, før den skyldige er 
fundet. Med intriger og drama kæm-
per eleverne, indtil en skyldig melder 
sig. Gellerupscenens Teaterskole op-
fører stykket Snyd i januar.

fisk fra ishavet til Århus v
Den venlige og snakkesagelige fiske-
mand Flemming Brincken i den røde 
fiskebus fortæller: ”Der er nærmest 
ingen fiskehandlere tilbage. Det kan 
ikke køre rundt – med mindre fiske-
butikken får hjul på,” fortæller han til 
Skræppebladet.

dansk-tyrkisk forening 
for studerende
“o.n.e. Århus” har på blot et halvt 
år fået 150 medlemmer, der sammen 
bryder grænser for det at leve i Dan-
mark med tyrkisk baggrund og klare 
sig gennem uddannelse og karriere. 

lyngby vil ikke være 
spøgelsesby
Omkring 50 spøgelser mødte op foran 
Århus Rådhus, hvor de demonstre-
rede imod den manglende busfor-
bindelse i landsbyen Lyngby vest for 
Århus. Spøgelserne var naturligvis 
beboere fra landsbyen.

biskop fejrer 
skjoldhøj kirke 25 år
Anden søndag i advent er noget sær-
ligt i Skjoldhøj Kirke. I år kan kirken 
fejre 25-årsjubilæum denne dag, og 
biskop Kjeld Holm tager del i jubi-
læet ved at prædike ved festgudstje-
nesten.
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Dansk-tyrkere fra f.eks. Brabrand står 
sammen i nyt netværk på bl.a. Handels-
højskolen.
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af Katja Lundh, borgerjournalist aarhusvest.dk 
og Benedikte Erlykke, Det Boligsociale Fællessekretariat 

der skal sÅ lidt til - fYraftensMøde oplYser

Hvad kan dU Gøre, Hvis din nabo er psYkisk sYG?

Godt 50 almene beboere var mødt op 
til Beboeraktive på Tværs’ fyraftens-
møde for at få gode råd til, hvordan 
man kan hjælpe en syg nabo. Mens 
regnen trommede på ruden uden for 
Café Perlen i Gellerup, fortalte Klaus 
Seeberg hudløst ærligt om, hvordan 
det er at være maniodepressiv og 
samtidig have et alkohol- og kokain-
misbrug. Det var en lavmælt fortæl-
ling om de voldsomme konsekvenser 
af psykisk sygdom og misbrug. Klaus 

fortalte om et liv i overhalingsbanen, 
når han var manisk. Et liv med ødelagt 
familieliv, gældsætning, og kriminali-
tet for at fi nansiere sit misbrug. Han 
fortalte om afvænninger og tilbage-
fald. Flere tilhørere var rystede, men 
som en af dem sagde ”Vi ved det jo 
egentlig godt. Burde i hvert fald vide.” 
I dag er Klaus Seeberg ude af sit mis-
brug og sin omfl akkende tilværelse. 
Han bor sammen med sin kæreste, er 
førtidspensionist og har arbejde som 
pedel. Mødt med ligeværd og respekt 

fællesskabet hjalp
Under sygdomsforløbet boede Klaus 
i en almen bolig, og han fortalte om, 
hvor meget det betød for ham, at en 
nabo ringede på og spurgte om, han 
havde brug for at snakke. Efterføl-
gende blev Klaus inviteret på kaffe 
og kom også med i afdelingens her-

reklub og i afdelingsbestyrelsen. Flere 
gange fremhævede Klaus, hvor meget 
det havde hjulpet ham at blive mødt 
med ligeværd og respekt af sine na-
boer – han blev lukket ind i fællesska-
bet. Beboerne skal have det godt med 
hinanden 

varmemesterens råd
Teit Klitgaard er varmemester i Høj-
bjerg Andels Boligforening – og en 
ganske særlig en af slagsen. Han vil 

gerne have, at ALLE beboere trives i 
deres lejlighed og med deres naboer, 
og det gør han sit til at bidrage til. 
Teit kom med fl ere beskrivelser af, 
hvordan hjemmet kan se ud hos men-
nesker, der har mistet taget i virkelig-
heden og har for lidt overskud til at få 
hverdagen til at hænge sammen. Han 
betonede fl ere gange, hvor glad han 
er for at være ansat i en boligforening 
med kun 105 lejemål. Her har han 
mulighed for at give sig tid og tage 
folks problemer alvorligt. 
“Hvis man kan se, at folk har det 
skidt, skal man ikke lade stå til, men 
prøve at se, hvordan man kan hjæl-
pe evt. ved at tilkalde professionel 
hjælp”. Teit fortalte videre, at flere af 
de beboere, han har tilkaldt hjælp til, 
efterfølgende kommer og takker ham, 
fordi det har hjulpet dem til at få styr 
på deres liv. 

vær dig selv!
Som nabo kan man også selv gøre 
noget, Teit foreslog, at man taler sam-
men, drikker kaffe sammen og ikke 
mindst at man rummer, at vi ikke alle 
er ens, og at vi har forskellige ting, vi 
gør. “Vær dig selv, hvis du står over 
for en nabo, som du tror, har en psy-
kisk lidelse. Lad være med at hoppe 
med på nogen historier, som at der 
fx kommer miltbrand ud af stikkon-
takterne”, sagde Teit og opfordrede 

videre til “hvis du er bekymret for 
din nabo, så henvend dig ved din var-
memester og lad ham gå videre med 
sagen. Vi har tavshedspligt!” 

brochure med enkle råd
Teit Klitgaard har i samarbejde med 
Det Boligsociale Fællessekretariat ud-
arbejdet en lille folder med seks gode 
råd. Rådene er enkle og har i deres 
grundbudskab relevans for alle, der 
kommer i kontakt med psykisk syge. 
Vil du gerne have folderen ”Psykisk 
Syge i dit boligområde” eller i kon-
takt med Beboeraktive på Tværs, 
kan det ske ved henvendelse til Det 
Boligsociale Fællessekretariat på tlf. 
8734 0002.

Klaus Seeberg og  Teit Klitgaard
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WestcitY.dk: vestbYens nYe Univers for UnGe 
Tror du, at alle Vestbyens unge løber 
rundt i gaderne og laver kriminalitet. 
Mener du,  det er for kedeligt at bo i 
Århus Vest. Så er det på tide, du besø-
ger www.westcity.dk 

Westcity.dk er Århus Vest nye ung-
domsunivers på internettet. Her for-
tæller unge fra Tovshøjskolen om livet 
i Vestbyen og om de mange aktiviteter 
i deres område.

Hver uge mødes ti unge for at skrive 
artikler, tage fotos, lave videoklip og 
meget andet, som alle handler om li-
vet i Århus Vest.   
På de næste sider får du en smagsprø-
ve på nogle af Westcitys artikler.    

Hatice Günes - 8.klasse.
”En heldagsskolen er en skole, der be-
står af otte timers undervisning hver 
dag. Vi går i heldagsskole, fordi vi er 
tosprogede, og regeringen mener, at 
vi skal have ekstra undervisning, da 
mange tosprogede ikke har taget en 
uddannelse. Vi har f.eks. Studietimer, 
hvor vi kan fokusere på at lave vores 
lektier.” 

nora Jamal - 4. klasse
”Det er både godt og dårligt at gå i 
heldagsskole. Det dårlige er, at vi skal 
blive på skolen i otte hele timer. Så har 
vi ikke så meget fritid. Men det gode 
er, at vi kan være sammen med vores 
venner hele dagen og have det godt 
og sjovt sammen med dem.” 
  

Mustafa 11år, - 5. klasse 
”Jeg vil gerne have tidligere fri fra 
skole, men jeg synes, det er sjovt, at 
der i heldagsskolen er tid til at have 
sløjdtimer og mange pauser. Jeg vil 
dog gerne lege mere i alle timer, Jeg 
synes, det er godt, at vi har meget tid 
med vores kammerater i heldagssko-
len.”   

af Juniorjournalister, www.westcity.dk

sJovt, kedeliGt, lanG tid, læreriGt – eleverne pÅ tovsHøJskolen Har ManGe MeninGer 
oM at GÅ i HeldaGsskole. siden 2007 Har eleverne GÅet i skole Hver daG fra 8 til 16. 

vi GÅr i HeldaGsskole 
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af Raghda, Meryem & Hadil, www.westcity.dk

i soMMers droppede tovsHøJsskolens piGer Ud af deres piGeklUb 
oG efterlod klUbben pÅ skrænten til lUkninG

piGeklUb Uden piGer

Tovshøjs pigeklub blev presset ned på 
knæ og var nødt til at lukke ned, da 
alle medlemmer droppede ud i som-
mers.

Pigerne forlod blandt andet klubben, 
fordi de havde mangel på fritid, ef-
ter heldagsskolen startede. Heldags-
skolen medførte nemlig, at klubben 

ændrede åbnings-
tiderne, og derfor 
ændrede tilværel-
sen i klubben sig 
også.
Nu er pigerne og 
drengene nem-
lig blevet blan-
det sammen, og 
dermed afspejler 
klubben ikke lige-
frem titlen: Pige-
klub.

Denne ændrede tilværelse generede 
en del af pigerne, fordi de ikke kunne 
”være sig selv”, når drenge også var i 
klubben. Dette fik en del af pigerne til 
at melde sig ud.

drengene skal forlade klubben
Pigerne mener, at klubben skal deles 
op, så drengene og pigerne har hvert 
sit lokale og hver sin tid. På den måde 
kan de ikke genere hinanden.
Pigerne har én gang opgivet klubben, 
men der er håb for, at de vender tilba-
ge, hvis klubben imødekommer deres 
forslag om at dele klubben op i pige- 
og drengeklub. 

af Hatice, www.westcity.dk

riGtiG ManGe UnGe fra GellerUp sMider skrald i Gaderne. derfor er der opstÅet for-
skelliGe probleMer Med dÅrliG lUGt fra skrald oG GriMt Udseende i GellerUp.

stop Med at sMide skrald i GellerUp

Jeg har spurgt den 21-årrge tyrkiske 
pige, Elif Aktas, der bor i Gellerup, 
om problemerne med skrald
Er skrald og affald i gaderne et problem i 
Gellerup?
”Ja, det er et stort problem faktisk. 
Folk smider skrald i gaderne, selvom 
der er mange skraldspande. Det ser 
meget grimt ud, når folk bare smider 
med deres affald.”
Hvad gør du for at holde Gellerup ren?
”Jeg smider ikke mit affald på gaden. 
Hvis jeg ser affald, f.eks. en pose eller 
lignende, så samler jeg det op og smi-
der det i en skraldspand. Hvad bruger 
man en skraldspand til, hvis man ikke 
bruger den til at smide skrald i?”
Hvad kan beboere i Gellerup gøre for 
at holde området rent?
”Vi kan hjælpe hinanden med at smi-
de vores affald i skraldespanden.”

Hvad siger du, hvis du ser nogen, som 
smider skrald i gaden?
”Jeg bliver irriteret og sur, hvis jeg 
ser en, som smider med skrald. Men 
i stedet for at stå og glo, vil jeg advare 
personen og få personen til at smide 
skraldet i skraldespanden i stedet for 
at kaste det i gaderne.”

Gellerup tager kampen op 
mod skraldet
Gellerup har sat gang i en kampagne 
for at komme skraldet til livs. Sangen 
”Stop det – drop det” handler om, at 
holde miljøet og naturen i Gellerup 
ren, og den skal være med til at få de 
unge til at være opmærksomme på 
problemet med skrald.
Efter kampagnen er startet, er det 
blevet anderledes i Gellerup. Der er 
begyndt at være renere på gaderne i 

forhold til det gamle Gellerup. Vi kan 
kun håbe, at det med tiden vil blive 
bedre.

Pigerne er klar til at vende tilbage til deres pigeklub, hvis klub-
ben imødekommer deres forslag

Med sangen ”Stop det – drop det” tager 
Gellerup kampen op mod skraldet. Se Mu-
sikvideoen til sangen på www.westcity.dk 
under Creative House 
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af juniorjournalisterne, www.westcity.dk

oM tYve År er GellerUp ikke lænGere en GHetto, Men en flot bYdel Med nYe leJliGHeder, 
GÅGade oG Masser af liv. politikerne Har neMliG lavet en plan, 

soM skal Gøre GellerUp til et federe oMrÅde at bo i.

vores drøMMe-GellerUp  

Her er vores bud 
på et nyt Gellerup.

 
se hele udstillingen 
på Gellerup bibliotek 
eller på westcity.dk

Sø med bænke om og et diskotek 

Ungdomshus, hvor man må male graffiti på

cene i parken med masser af lys omkring 
og fatboys foran scenen 

 Børnehave  

Biograf i Gellerup 
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af Jens Skriver

leder efter JordliGnende planeter

kepler Har endnU ikke leveret sensationer

Der stilles meget store forventnin-
ger til den internationale rumstation 
Kep ler, hvis opgave er at finde exo-
planeter. Den har i løbet mindre end 
to måneder fundet fem, men de er 
alle af den type, som der efterhånden 
kend es mange af. De er gasplaneter 

på Jupiters størrelse eller lidt mindre, 
og de drejer om deres stjerne i løbet 
af få dage, hvorved afstanden til stjer-
nen er meget lille, så deres temperatur 
1200-1600˚ Celcius. Kepler undersøg-
er minutiøst et afsnit af himlen for at 
konstatere, om stjerner ændrer lys-

styrke og derved af slører en planets 
passage. Hvis det skulle identificere 
en planet af Jordens størrelse og om-
løbstid, vil det tage tre år, før der fore-
ligger en sikker bestemmelse.

af Jens Skriver

sMUkke tÅGer  i stJernebillederne

oriontÅGen

Det er vinter, og om aftenen kan kæm-
pen Orion ses på øst- og sydhimme-
len. Alle har set den, også selv om de 
ikke ved, hvad stjernebilledet hedder. 
Om ikke andet kan alle se en femkant, 
hvoraf det typisk er bæltet, der udgø-
res af tre stjerner, som ligger på linje. 
Nederst er fødderne, hvoraf kæm-
pens højre side udgøres af den blåhvi-
de kæmpestjerne Rigel, som er 14.000 

lysår borte, men er 50.000 gange så 
lysstærk som vores Sol. Venstre skul-
der udgøres af den røde Betelgeuse, 
der lyser endnu kraftigere på himlen, 
og i virkeligheden er 10 gange så stor 
som Rigel. Hele Kæmpen forestilles at 
have løvehud i den højre hånd og en 
kæmpekølle i den venstre.

stjernetåger
Indtil for få år siden, da lysforure-
ningen var væsentligt mindre, kunne 
man med det blotte øje se et eller to 
objekter nedenunder Orions bælte. 
Det ene var meget tydeligt og blev 
logisk nok kaldt Orions t….m… Det 
er Oriontågen. Stjernetåger er både 
gravpladser og vuggestuer for stjer-
ner. Når en stjerne er blevet væsent-
ligt tungere end Solen, eksploderer 
den som en supernova og bliver til 
en samling af gasrester. Med tiden vil 
disse gasser samle sig til nye stjerner. 
Oriontågen er en af de første tåger, 
der er blevet registreret. I 1860’erne 
tegnede professoren i astronomi i Kø-
benhavn, Heinrich Louis d’Arrest, et 
kort over den ved hjælp af en stor lin-
sekikkert. I 1880 blev Oriontågen  den 
første stjernetåge, som det lykkedes at 
fotografere. Hemmeligheden bag den 
usædvanligt klare Oriontåge er, at der 

findes fire forholdsvis lysstærke stjer-
ner bag ved den. De udgør et trapez 
og kaldes derfor også Trapezet. På 
billeder fremstår tågen som et skyhav, 
men med mange bølger og farvemæs-
sige variationer.
Nord for den store Oriontåge findes 
en ekstra klat. Det er yderligere en 
tåge.
I bæltets venstre side findes til med 
den såkaldte Hestehovedtåge. Den 
kan, som navnet siger, minde om et 
hestehoved.

CAPELLA  
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
Niels Jørgensen,

Jernaldervfej 257B, 1.,
tlf. 86241620.
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af Hans Esmann Eriksen
foto af Henrik Mardahl

de konservatives sYn pÅ den alMene sektor

den nYe rÅdMand oG HelHedsplanen

Ved kommunalvalget fik de konser-
vative 3 medlemmer i byrådet. Det 
var en solid fremgang, som medførte, 
at partiet fik en rådmand i bystyret. 
Skræppebladet har ind under jul haft 
en samtale med den nye rådmand 
Marc Perera om de konservatives syn 
på den almene sektor og helhedspla-
nen i Gellerup. 
Helhedsplanen i Gellerup skal ved-
tages både af repræsentantskabet i 
Brabrand Boligforening og helst af et 
enigt byråd. Derfor er det vigtigt at 
kende de holdninger og synspunkter, 
der ligger bag de borgerliges indstil-
linger til planen.

Manglende førstehåndskend-
skab til den almene sektor 
– det er ikke et problem
Marc Perera er opvokset i en forstad 
til Århus og bor i dag i en ejerbolig i 
byens centrum. Derfor har han ikke 
selv et førstehåndsindtryk af, hvad 
det vil sige at bo i den almene sek-
tor. Det er Marc Pereras klare opfat-
telse ”at som politiker behøver man 
ikke at have specifik erfaring om de 
mange forskellige emner og beslut-
ningsområder, man bliver bedt om at 
tage stilling til”. ”Det vigtigste er, at 
man kan sætte emnerne ind i en større 
samfundsmæssig sammenhæng og 
formulere sine vælgeres synspunkter 
herom,” fortæller Marc.

den almene sektor har en vigtig 
rolle i det samlede boligbillede.
”Århus er en by, der stadig vokser, 
hvor mange unge flytter til. De bør 
kunne få en bolig til en overkommelig 
pris. Samtidig er der flere ældre, der 
har behov for mindre boliger i trygge 
omgivelser. Dem skal der også være 
plads til. Derfor må vi forvente, at der 
er et samlet set stigende behov for al-
mene boliger i Århus,” udtaler Marc 
Perera.
”Der er ikke en enkelt skabelon for, 
hvordan en almen beboer ser ud. Der 
er mange forskellige behov, så derfor 
er der behov for mange typer af løs-

ninger. Derfor kunne være interessant 
at se andre aktører end de nuværende 
boligforeninger,” fortsætter Marc Pe-
rera.

boligområderne bør 
samlet set yde
”Generelt set bør hvert enkelt bolig-
område i Århus omfatte beboere, der 
samlet set skaber en nettobidrag til 
den kommunale økonomi,” udtaler 
Marc Perera. Mange års forfejlet poli-
tik har medført, at der er skabt store 
boligområder i Århus, hvor de socialt/
økonomiske svage har samlet sig. Det 
bør der laves om på. Gellerup/Tove-
shøj er et eksempel på et sådant om-
råde. Marc Perera er derfor enig i det 
overordnede mål med helhedsplanen, 
om at flere ressourcestærke beboere 
skal kunne/ville flytte ind i området.

Hvorfor rive ned? 
– Hvor skal de bo?
De planer, de fire rådgivningsgrupper 
kom med i sommeren 2009, foreslog 
samstemmende, at man burde bygge 
til frem for at rive ned i Gellerupom-
rådet for at forøge andelen af ressour-
cestærke beboere. ”Hvorfor har de 
borgerlige partier så stået så stærkt på, 
at der skulle rives så meget som 450 
almene familieboliger ned? Hvor skal 

de mennesker bo?” Spørger Skræppe-
bladets udsendte. 

”De 450 familieboliger – eller hvor 
mange det nu bliver – er en del af en 
samlet plan, der skal skabe plads til 
og gøre det attraktivt for, at flere res-
sourcestærke flytter ind i området. Jeg 
tror, at en stor fysisk ændring vil med-
virke til at nå det mål. De 450 boliger 
skal efter min mening ikke fjernes fra 
den almene sektor i Århus. Jeg vil gøre 
mit til, at de nuværende beboere får 
tilbud om at flytte andre steder hen i 
Århus,” svarer Marc Perera og fort-
sætter: ”Det er ikke i sig selv et mål 
at rive boliger ned i området, men jeg 
har ikke et problem med at gøre det, 
hvis det støtter målet.”

brabrand boligforening 
er ikke taknemmelig!
Den endelige helhedsplan skal god-
kendes af repræsentantskabet i Bra-
brand Boligforening. ”Er du ikke 
bange for, at den politiske pris for at 
igangsætte planen bliver så stor, at 
repræsentantskabet vil nægte at god-
kende den,” spørger Skræppebladets 
udsendte.
”Det tror jeg ikke, men jeg har ople-
vet, at foreningens forhandlere har 
gjort alt for, at de borgerlige partier 
blev forbigået i forhandlingerne. Jeg 
mener at boligforeningen bør være 
taknemmelig for, at Århus Kommune 
har ydet en stor indsats og brugt man-
ge penge på at få planen sat i gang. 
Derfor må de også godkende planen.” 
mener Marc Perera.

Efter aftale med Marc Perera er denne 
artikel sendt til Keld Albrechtsen fra for-
eningsbestyrelsen. På debatsiden (s. 24) 
har Keld kommenteret artiklen.
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fotoklUb til pensionistfest i skovGÅrdsparken
Masser af JUlesteMninG indfanGet ved lanGbordene

af Ulrik Ricco Hansen
foto af Amatørfotografernes efterlønner og pensionistklub, AEPK

En glad gruppe ældre amatørfotogra-
fer mødes jævnligt i Beboerhuset La-
den i det vestlige Århus. Fotoklubben 
har været ude med kameraerne og 
besøgt den årlige julefest for pensio-
nister og efterlønnere i Skovgårdspar-
kens selskabslokaler i Gellerup.

Skræppebladet samarbejder med 
klubben og bringer her et udpluk af 
de mange billeder fra den festlige be-
givenhed, hvor Viggos Musik under-
holdt til middagen ved det pyntede 
juletræ den 4. december.

kom med i klubben
Amatørfotografernes efterlønner og 
pensionistklub, AEPK, har en “skole” 
for digitalfotografering “for alle unge 
og gamle nybegyndere i digitalfoto-
grafering og billedbehandling”.
Hver uge udveksles erfaringer om 
fotografi, motiver, brug af kamera og 
efterbehandling på computeren. Nye 
medlemmer er velkommen, og det er 
gratis at deltage.
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sHaqo JoUnior Har Godt taG 
i de UnGer, soM vil vide Mere

veJledninGen af de UnGe drenGe oG piGer, nÅr Hele veJen rUndt oM den UnGe

af Helle Hansen 
foto af Ghassan Hassoun

I december måneds kulde og mørke 
tid arrangerede Shaqo Junior en tors-
dag i december en pigeaften. Aftenen 
var forberedt af nogle af projektets 
piger, og formålet var at tiltrække de 
unge piger. 
Fahiba Mohamed på 19 år var en af de 
piger, der deltog i Shaqo Juniors pige-
aftenen. Hun er en ung somalisk pige, 
som har tilmeldt sig Shaqo Junior for 
at få vejledning til uddannelse. Hun 
beskriver Shaqo Junior, som et pro-
jekt, der har fokus på at hjælpe unge 
piger, uanset om de har tørklæde på 
eller ej. 

”Shaqo Junior ser hele tiden på vores 
ønsker og tager udgangspunk i det, vi 
har brug for, og gør uddannelse eller 
fritidsjob muligt for os,” siger Fahiba 
og roser oplevelsen af pigeaftenen, 
som hun fortæller, var en hyggelig 
aften med mange piger. Pigerne, som 
deltog i arrangementet, havde for-
skellige nationaliteter, kulturer, alder 
og uddannelser. Fælles for dem alle 
var, at de alle havde nogle fortællin-

ger og oplevelser, som de ville dele 
med hinanden. 
”Jeg mødte nogle piger, som jeg kun-
ne forstå og dele mine idéer med. Det 
var også spændende, at høre om deres 
ønsker og de mange gode ideer, som 
de havde med sig,” siger Fahiba. 
pigerne selv stod for madlavningen, 
som de havde fået frihed til at forbe-
rede efter egne ønsker.
”Vi var frie, og vi var alle sammen pi-
ger, så det var bare fantastisk,” siger 
Fahiba med et stort smil og fortæller, 
at hun håber, at de næste pigeaftener 
også bliver præget af hygge og spæn-

dende oplevelser, for ifølge Fahiba er 
Shaqo Junior et projekt, der samler 
alle unge piger i noget, de alle kan få 
meget ud af og giver dem god mulig-
hed for at inspirere hinanden. 
Fahiba understreger, at hendes ople-
velser fra Ung til Ung aktiviteter også 
har været med til at udvikle hende so-
cialt og har givet hende mange gode 
idéer. 
”Jeg glæder mig allerede til den næ-
ste pigeaften” siger Fahiba glad, for 

på de kommende pigeaftener vil der 
være mere fokus på uddannelse, men 
aftenerne vil også fortsat være præget 
af hygge og snak. 

Udgangspunkt i den enkelte unge
Shaqo Junior møder de unge med 
positive forventninger og respekt og 
tager udgangspunkt i den enkelte 
unges familie, kulturelle baggrund, 
egenskaber og barrierer og stiller krav 
og forventninger om ansvarlighed. 
”Vi støtter de unge, rådgiver dem 
i deres uddannelses- og jobvalg og 
hjælper dem med at afklare deres øn-
ske,” foræller Ghassan Hassoun, der 
er projektleder. Shaqo Junior er et fri-
villigt projekt, hvor den unge selv kan 
henvende sig og opsøge hjælp eller få 
støtte til både uddannelse og job. 
Hvad angår uddannelse tilbyder 
Shaqo Junior den unge en helhedsori-
enteret vejledning, hvor der er en tæt 
kontakt og opfølgning til den enkelte, 
derudover er der samarbejde med 
forældrene.
”Vi har også tæt samarbejde med ud-
dannelsesinstitutioner og samarbejds-
aftaler med UU-vejledning i Århus, 
som også er med til at skabe rammer 
for den unge. Og Shaqo Junior tilby-
der også de unge hjælp og støtte til at 
finde fritids-, deltids- eller fuldtidsjob 
samt forberedelse og træning til job-
samtaler,” foræller Ghassan Hassoun. 

Ung til ung aktiviteter fra Shaqo Ju-
nior
Shaqo Junior er også et projekt, hvor 
de unge får mulighed til at udfolde 
sig, bruge og netværke med hinan-
den. De unge har mulighed for at 
være med til at forme og deltage i ung 
til ung-aktiviteter, som er målrettet 
deres behov for vejledning til uddan-
nelse og job. Det er primært Shaqo Ju-
niors juniorkonsulenter, der står for at 
skabe rammerne og aktiviteterne med 
de unge og for de unge.  Den anden 
del af ung til ung-konceptet er også at 

Konsulent Najma A. Mohamoud sammen med Fahiba Mohamed
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tekst og foto af Kirsten Hermansen

vandskade Medførte skiMMelsvaMp

nYt klUbHUs til roerne ved brabrand sø

Roernes kendte klubhus ned til søen 
er efter oversvømmelser, hvor huset 
stod under vand i flere måneder, ramt 
af skimmelsvamp. 
Huset rummer både en afdeling til 
opbevaring af både og et egentlig 
klubhus i den østlige ende med op-
holdsstue.

Det er denne del, der skal nedrives 
og genopbygges, således at det igen 
bliver sundhedsmæssigt forsvarligt at 
opholde sig i klubhuset.

give de unge indflydelse på, hvad og 
hvordan der arbejdes i Shaqo Junior. 
”Vi lytter til de unges gode råd og 
idéer og tilpasser vores tilbud, så de 
matcher deres behov for vejledning,” 
fortæller Ghassan Hassoun. 

Det sker i 2010
I 2010 har Shaqo Junior fokus på 
at fastholde de unge i uddannelse 
blandt andet gennem tæt opfølgning, 
vejledning, lektiehjælp og forældre-
samarbejde.
Der vil i det nye år også komme ak-
tiviteter kun for drenge, som for ek-
sempel en drengeaften.  Derudover 
vil Shaqo Junior lave arrangementer 
for alle unge både drenge og piger. 
Aktiviteterne vil kunne være et unge-
forum, ture/udflugter og mange ud-
dannelsesrelaterede arrangementer 
som f. eks lærepladsdag, 9.-10.kl.-dag, 
forberedelse til optagelsesprøven til 
gymnasiet, besøg på forskellige ung-
domsuddannelser og virksomheder.

Lektiehjælp i Shaqo Junior:
- Tirsdag 15.00-17.00:  Tysk, dansk 
- Onsdag 15.30-18.00: Engelsk
-Torsdag 15.30-18.00: Matematik

Er Shaqo Junior noget for dig eller 
din søn/datter, og kunne du tænke 
dig at høre mere om projekt så ring 
på: Ghassan 28 15 80 37, gmh@shaqo-
junior.dk eller  Najma 28 18 48 69, 
namo@shaqojunior.dk.

Fakta om Shaqo Junior:

Et to års projekt som er støttet af LBR (Det Lokale Beskæftigelses Råd) fra 1. feb.09 
- 31. jan. 2011
Shaqo Junior arbejder med unge flygtninge og indvandrere mellem 16-24 år. 
Shaqo Junior er et nytænkende og holistisk vejledningsprojekt for unge i Århus 
Kommune.
Mere end 95% af de unge opsøger selv Shaqo Junior.
En lille gruppe unge bliver henvist af kommunen.
Shaqo Junior er en del af Akantus Aps, som arbejder med udvikling og coaching.

Pigerne nød hjemmelavet pizza og tøsesnak



20 - Skræppebladet februar 2010

af Inger Bloch

et kUnstværk

den Grønlandske nationaldraGt

Det er måske ikke alle, der op-
dagede tegnerens lille julespøg 
i forbindelse med min klumme 
om ”Jul i Grønland” i Skræppe-
bladets december-nummer. 
Tegningen forestillede en 
MAND, som var iført KVINDE-
DRAGT.
Inspireret heraf og af vintervej-
ret har jeg fået lyst til at fortælle 
lidt om grønlændernes natio-
naldragt.

ved festlige lejligheder
Dragterne benyttes flittigt ved 
alle højtider og festdage såsom 
bBørnenes første skoledag, 
konfirmation, bryllup, jul, på-
ske, fødselsdage, besøg af kon-
gefamilien osv.

kvindernes dragt 
(vestgrønland)
Kvindernes nationaldragt har 
udviklet sig fra en praktisk, 
varm hverdagsdragt til den nu-
værende; den er et helt kunst-
værk i strålende farver, og den 
er så smuk, at man næsten ikke 
kan få øjnene væk, når man ser den.
Dragten består af mange dele: Inderst 
bæres en lang lærredsundertrøje, der-
næst en vest med en smuk, broderet 
kant i halsen. Blusen er foret med 
varmt materiale og udvendig er den 
syet af lækkert stof – gerne silke; ær-
mer og halskant har en bred kant af 
skind, og yderst bæres den store per-
lekrave, som er syet i forskellige møn-
stre – meget ofte har en familie sin 
egen opskrift. Der sys ofte en lillebitte 
fejl ind i mønstret, således at dragten 
kan genkendes i tilfælde af tyveri. Ær-
merne oven for skindkanterne er bro-
deret med perler.
Om livet bæres et bredt skærf for at 
holde sammen på det hele.
Bukserne er korte og syet af sælskind. 
Der er kulørte skindbroderier i striber 
på forsiden.

Kamikkerne består af en lang under-
kamik og en kortere yderkamik, der 
går til knæet. Yderkamikken er brode-
ret med kunstfærdige skindbroderier, 
der består af mange bitte små kulør-
te skindstykker, der er syet på i fine 
mønstre. Foroven sys et bredt stykke 
stof, broderet med garn i forskellige 
rosenmønstre, og øverst påsys en fin, 
hæklet blonde.
Farver på bluse og kamikker har en 
særlig betydning: Stærke klare (gerne 
røde) farver benyttes til de unge kvin-
ders bluser; de ældre kvinders bluser 
har mørkere farver.
Unge kvinder har hvide kamikker, 
ældre  kvinder har røde, og enker har 
sorte.

et stort arbejde
Min grønlandske svigerinde er fra Ar-
suk, en lille bygd i Sydgrønland; hun 

fik sin første nationaldragt til sin 
1. skoledag, da hun var 6 år.
Til sin konfirmation fik hun sin 
”voksendragt”. Som det ofte 
er skik og brug, var adskillige 
kvinder involveret i syningen af 
de mange forskellige dele. 
Min svigerinde har stadig denne 
dragt, som er ændret gennem li-
vet,  og hun har fortalt, at man 
skal passe godt på dragten og 
opbevare den tørt og køligt.

Mændenes dragt
Mændenes dragt er ganske en-
kel, men meget klædelig:  Hvid 
anorak, sorte bukser og sorte ka-
mikker med skindmønstre.

en flaghejsning
Min bror, som har boet i Øst-
grønland i mange år, har fortalt 
mig om en oplevelse, han ikke 
glemmer. 
Grønlands allerførste national-
dag var d. 21. juni 1985. Samti-
dig trådte landstingsloven om 
det grønlandske flag i kraft.
Ved denne højtidelige anledning 

skulle byens borgmester for første 
gang hejse det ny nationalsymbol. 
Mange var mødt op, festligt klædt i 
nationaldragter.
Min bror (der havde været ulveunge 
som barn og havde lært at binde flag-
knob) skulle assistere borgmesteren 
ved flaghejsningen.
MEN noget gik galt, da borgmesteren 
skulle hejse flaget. Min bror mærkede 
et ryk i sin anoraksnor, og anorak-
ken begyndte langsomt at glide opad, 
mens befolkningens ansigter rundt 
omkring blev gladere og gladere!
Flaghejsningen blev afbrudt, og min 
bror fik med røde kinder og ører bragt 
orden i knuderne, hvorefter flaget gik 
til tops, og sangkoret sang national-
sangen!
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forUndrinGsparatvilliGHed
den Uventede Glæde vinder over bekYMrinG, sorG oG ænGstelse

af Ulrik Ricco Hansen

Forundring er glæden i den positive 
forbavselse. Den glæde der kan op-
stå i ens hjerte, når man møder noget 
uventet eller noget nyt. Det behøver 
såmænd ikke at være nyt som i ’ny-
hed’, blot at det er noget positivt, der 
sker på et uventet tidspunkt, er jo 
glædelig nyt: Et besøg for eksempel. 
Et uventet, gammeldags brev i post-
kassen. Et telefonopkald fra en, man 
ikke har hørt fra længe. Eller en e-
mail/sms fra en man ellers lige havde 
sagt farvel til og først forventede at 
høre fra i morgen.

forunderlige M
Jeg havde en mormor som var fyldt 
af forundring. Hun kunne i den grad 
glæde sig over de nye ting i dagen. 
Også selv om hun allerede i december 
havde indset, at nu var hendes dage 
talte. Hun kunne glædes over hvert 
eneste besøg fra sin store familie, 
mens hun med den anden hånd kun-
ne hive iltslanger ud af næsen og sige 
nej til den gift, som er vor tids svar på 
kræftbehandling. Hun var i den grad 
et stærkt menneske, selvom hendes 
skrøbelige krop på næsten 85 år for 
længst havde sagt fra i forhold til at 
klare dagens almindelige, fysiske ud-
fordringer helt alene.

af ord er du kommet
Jeg har lige fulgt min mormor på hen-
des sidste tur. Fra pladsen i den hvide 
kiste foran alteret i den lille landsby-
kirke med bimlende dødsklokker. Ud 
over sneen og ned i gravens kolde 
hvile. Med roser og gran. Med lov-
sang og tårer, mens jeg tænkte de dy-
beste ord.
Jeg kastede en rose ned i graven som 
sidste afsked.
Det samme gjorde de andre i fami-
lien. 
Jeg er sikker på, at der blev spor i sne-
en efter mine salte tårer, som jeg ellers 
forsøgte at skjule. 

Nu kan jeg ikke længere besøge hende 
i den varme stue. Der slukket for fyret 
og for det varme hjerte, der bankede i 
min mormor. 

landsbykirken
Den lille landsbykirke var rammen 
om begravelsen. Den er så lille, at når 
vi sidder fem på kirkebænken, sidder 
vi alle lidt klemt. Den dag var det ikke 
kun fysisk. Vi var alle klemte. Ikke af 
nærvær. Ikke af den store familiefø-
lelse, selvom det er første gang i ca. 
10 år så mange fra familien har været 
samlet. Nej, vi var klemte af vore egne 
hjerter. Hjerter der kun kan presses til 
yderpunktet, så alle når det samme – 
kærlighed. 

begravelse
Måske er det sådan ved mange begra-
velser. Man bliver grebet af nuet. Og 
når nuet for en hel forsamling er den 
samme følelse – så ER det noget stort. 
Vi bliver i et øjeblik én stor samhørig-
hed. 
Bagefter har vi hver især igen vores 
eget individuelle nu.
Men vi kan jo prøve at leve op til en 
af mormors kvaliteter, som præsten så 
fængende havde opfanget i det finur-
lige ord ’forundringsparathed’ – ev-
nen til at glædes. 
Uanset.
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økonoMisk diskriMination
Det er utvivlsomt svært at være ny-
dansker – ikke mindst når det gælder 
økonomien.
Politikerne har indført diverse sær-
ordninger gældende for nydanskere:
Starthjælp
”Madkasseordning”
Kontanthjælpsloft
450 timers-reglen
m.m.

En klar forringelse i forhold til de be-
løb, der udbetales til gammeldansker-
nes dagpenge og kontanthjælp.

I pressen har man gentagne gange 
kunnet læse, hvordan denne diskri-
mination også rammer børnene:
Ingen sommerferie
Ingen udflugter
Ingen børnefødselsdage
Ingen fester
Indskrænkning af mulighederne for at 
dyrke diverse fritidsinteresser
m.m.

Der kan vist ikke herske ret megen 
tvivl om, at disse indskrænkninger 
reducerer mulighederne for et godt 
socialt samvær med kammeraterne. 
Det gode sociale samvær, der er en 
væsentlig forudsætning for børnenes 
trivsel og den højt besungne integra-
tion. Nordgårdsskolebørnene, som nu 
er flyttet til andre skoler, hvor flertal-
let er gammeldanskerbørn, rammes 
dobbelt: Før flytningen var de dog 
økonomisk ligestillet med naboeleven 
– nu oplever de, hvor meget bedre 
stillet eleverne fra gammeldansker-
hjemmene er. 

Hvis det var mig, der oplevede oven-
nævnte forskelsbehandling, ville jeg 
føle mig mindreværdig og blive ked 
af det, frustreret og vred – og hvem 
ved: kriminel? 

For at føje spot til skade: I ”Skræppe-
bladet” nr. 9, november 2009, side 18, 
kan man under overskriften ”Klub-
berne i Gellerup” læse:
”En prisstigning i 2007, hvor kontin-
gentet til fritidsklubberne steg  fra kr. 
163,- pr. måned til 630,- kr. pr. måned 
gør, at mange forældre fravælger til-
buddet, måske også fordi, der er en 
del forældre i området, der er uden 
egentlig arbejdsindkomst.” Altså: 
Næsten en 4-dobling af kontingentet!

Hvem har accepteret denne 4-dob-
ling?
Hvornår er der mulighed for at ændre 
dette urimeligt høje kontingent?

Hvem kan og vil gøre noget ved oven-
nævnte problemer?

Venlig hilsen
Vagn Krarup Holst

Janesvej 29, 3.
8220 Brabrand

Moské?
Når nogen taler om moské i Brabrand, 
går mine tanker automatisk tilbage til 
min tid som FN-soldat i Nicosia på 
Cypern 1965/66. Jeg var stationeret 
ved ”Den grønne linie”, et ca. to me-
ter bredt bælte igennem Nicosia, der 
adskilte tyrkerne og grækerne. Lige i 
nærheden af mit kvarter - en tidligere 
armensk skole - lå der en moské. Tæt 
ved moskéens hovedbygning kunne 
man se de tilhørende to minareter, to 
høje slanke tårne, hvorfra en muezzin 
(en ”udråber”) kalder til bøn fem gan-
ge dagligt - via nogle meget kraftige 
højttalere - første gang  ved 4-5-tiden! 
Det var nogle af os lidt sure over, da vi 
ikke behøvede at stå op før kl. 7!
 
På denne baggrund og efter at have 
tænkt lidt over problemet: Jeg kan og 
vil stemme for en moské og for de til-
hørende minareter, men ikke for de 
kraftige højttaleres højlydte kalden så 
tidligt som kl. 4-5 om morgenen!
 
Men måske kan nogle forhandlinger 
og deraf følgende kompromiser løse 
den gordiske knude? Jeg håber på et 
resultat, der er til glæde for alle par-
ter.
 

Vagn Krarup Holst
Janesvej 29, 3.

8220 Brabrand

svar: leJerne ekstrabeskat-
tes af de borGerliGe 
I novembernummeret af skræppe-
bladet har Ole Vad Odgaard (OVO) 
et indlæg om ekstrabeskatning af 
lejerne. OVO påstår, at hvis de Radi-
kale, SF og Socialdemokraterne i for-
året havde stemt nej til et forslag fra 
regeringen om bl.a. at lægge moms 

på boligadministration, ja så var rege-
ringen ikke kommet igennem med sit 
forslag.
Det er desværre ikke rigtigt. Vælgerne 
har sammensat Folketinget således at 
V og K, sammen med Dansk Folkepar-
ti har flertal. Det håber jeg selvfølgelig 
bliver ændret ved næste valg, men de 
seneste 3 valg har vælgerne sammen-
sat et ekstremt borgerligt folketing, 
som er uden historisk sidestykke.
R, SF og S undlod at stemme for eller 
imod lovforslaget, fordi forslaget in-
deholder flere elementer som vi godt 
kan støtte, bla. at flere fradragsmulig-
heder for store virksomheder bliver 
afskaffet. Det sker ofte at når et for-
slag indeholder både gode elementer 
og dårlige elementer, så stemmer vi 
hverken for eller imod. Specielt i si-
tuationer hvor det ikke er afgørende. 
Og det er det ikke i den nuværende 
parlamentariske situation.
Havde R, SF, Ø og S flertal i Folke-
tinget så var forslaget ikke blevet 
vedtaget, og lejerne havde fået en 
ordentlig behandling. Så Ove burde 
skyde på regeringen, i stedet for rette 
skytset mod de partier der faktisk har 
en holdning til at lejerne skal have et 
økonomisk løft, efter 8 år hvor ejerne 
er blevet tilgodeset.

Det er vigtigt at slå fast, at de nye 
regler om moms på ejendomsadmi-
nistration ikke kommer til at ramme 
beboerne i Brabrand Boligforening. 
Det er kun de lejemål, hvor boligfor-
eningerne har lavet et administrati-
onsfællesskab eller køber ydelserne 
fra en ekstern administrator, at admi-
nistrationsbidraget momspålægges. I 
gennemsnit pålægges lejerne en eks-
trahusleje på 510 kr. årligt.
Det drejer sig dog om mange lejere i 
Danmark, i alt bliver det gældende for 
lidt under halvdelen af alle almene le-
jemål. Skatteministeriet har beregnet 
at ca. 231.000 boliger vil få moms på 
ejendomsadministrationen.
mvh.
 

René Skau Björnsson, 
Medlem af Brabrand Boligforenings be-

styrelse. 
Fhv. Formand for folketingets boligud-

valg
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Åbent brev til 
brabrand boliGforeninG!
Vedr. indsigelse mod opgørelse over 
forbrugsafgifter
Med henvisning til Lov om almene 
boliger, § 56, stk. 3, har jeg den 2. ok-
tober 2009 gjort indsigelse mod afreg-
ningerne for året 2008/2009 hvad an-
går varmt og koldt vand, dateret 17. 
september 2009.
Efter en ”reminder” lover boligfor-
eningens direktør Torben Overgaard 
i mail af 24. oktober 2009 at fremme 
et svar. Der er endnu ikke fremkom-
met et svar på min indsigelse efter 3 
måneders forløb.
Det eneste, der er sket, at boligfor-
eningen har pålagt den efterfølgende 
måneds husleje, det beløb, jeg har 
gjort indsigelse mod. 
For at fremme et svar skal jeg kort re-
kapitulere sagen:
Mit forbrug for 2007/2008 og 
2008/2009 er stort set det samme, 
men alligevel fremkommer der en ef-
terbetaling på henholdsvis kr. 571,76 
for koldt vand og kr. for 454,11 for 
varmt vand.
Dette kan jo undre, eftersom der fore-
tages månedlig afregning. Såfremt 
min efterbetaling er rigtig, er den 
samlede efterbetaling for ejendom-
mens 95 lejemål kr. 66.502, svarende 
til 1.598,6 enheder.
Samtidig har jeg udbedt mig en for-
klaring på, hvorfor der hos beboerne 
opkræves kr. 53,56 pr. enhed, når der 
kun afregnes kr. 41,60 til AKV (Aar-
hus Kommunale Værker).
Boligforeningen anfører på de nævnte 
afregninger anført (citat) Til informa-
tion kan vi oplyse, at der i vandregn-
skabet for 2008-2009 indgår en regu-
lering af vandprisen for vandregnska-
bet 2007-2008 (citat slut).
Derfor har jeg under henvisning til 
nævnte Lov om almene boliger § 59 
har jeg bedt boligforeningen specifi-
cere hvor stor en del af afdelingens 
samlede efterbetaling skyldes det or-
dinære regnskabsår og hvor stor en 
del skyldes efterbetaling fra et tidli-
gere afsluttet regnskabsår.
Ligeledes ønskes oplyst efter hvilket 
princip, der er anvendt til fordelingen 
af den samlede efterbetaling på de 
enkelte lejemål. Boligforeningen har 
meddelt mig, at (citat) Da der i vores 

EDB-system er begrænsninger, har 
det ikke været muligt at specificere el-
ler tydeliggøre opgørelserne for vand 
(citat slut); dette svar er ikke tilfreds-
stilende jvf. tidlige nævnte lovs § 59.
Jeg betaler jeg årligt over 3.000-kroner 
for at blive ”administreret” af Bra-
brand Boligforening; det må vel inde-
bære, at en henvendelse fra en beboer 
besvares uden unødig forsinkelse og 
i overensstemmelse med gældende 
lovgivning; foreløbig har jeg ventet 
på svar i 3 måneder.
Det eneste, der er sket er, at det beløb, 
der er gjort indsigelse mod er tillagt 
den efterfølgende måneds husleje, og 
hvem tør undlade at betale sin hus-
leje?

Gert Brügge, 
Sonnesgade 14 - 3 – 20, Aarhus C. - 

Bilag:
Uddrag af LBK nr. 394 af 02/05/2006 
(Almenlejeloven). Offentliggørelsesdato: 
13-05-2006; Velfærdsministeriet. 
Senere ændringer til forskriften: LOV nr. 
542 af 24/06/2005 § 38, LOV nr. 575 af 
24/06/2005 § 6, LOV nr. 538 af 08/06/2006 
§ 86, LBK nr. 187 af 27/02/2007

---------------------
§ 56. Forbrugsregnskabet skal være kom-
met frem til lejerne senest 4 måneder efter 
regnskabsårets udløb. Indeholder regn-
skabet udgifter vedrørende varme, som 
leveres fra et kollektivt varmeforsynings-
anlæg, skal regnskabet være kommet frem 
til lejerne senest 3 måneder efter, at udle-
jeren har modtaget endelig afregning ved-
rørende forbruget af varme og varmt vand 
fra varmeforsyningsanlægget, såfremt 
dette tidspunkt er senere end fristen efter 
1. pkt. Indeholder regnskabet alene udgif-
ter vedrørende forsyning med vand samt 
udgifter, som følger af lov om fremme af 
energibesparelser i bygninger, skal regn-
skabet være kommet frem til lejerne senest 
3 måneder efter, at udlejeren har modtaget 
endelig afregning vedrørende forbruget af 
vand fra kommunen eller vandværket, så-
fremt dette tidspunkt er senere end fristen 
efter 1. pkt. 

Stk. 2. Når forbrugsregnskabet er udsendt, 
skal udlejeren på lejerens forlangende give 
lejeren eller dennes befuldmægtigede ad-
gang til at gennemgå bilagene på ejen-

dommen eller andetsteds i vedkommende 
byområde. 

Stk. 3. Lejeren kan skriftligt gøre indsi-
gelse mod forbrugsregnskabet senest 6 
uger efter modtagelsen af regnskabet. Ind-
sigelsen skal indeholde meddelelse om, på 
hvilke punkter regnskabet ikke kan god-
kendes. Udlejeren skal da indbringe sagen 
for beboerklagenævnet senest 6 uger efter 
lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker 
at fastholde sit krav i henhold til regnska-
bet. 

§ 59. Har udlejeren som følge af en fejl 
glemt at medtage en udgiftspost på regn-
skabet, kan udlejeren overføre posten til 
det følgende forbrugsregnskab. Udlejeren 
skal orientere lejerne om størrelsen af en 
overført udgift. 

Brabrand Boligforening har således dels 
ikke værdiget mig et svar på min indsigel-
se, dels ikke efterlevet lovgivningens krav 
(§ 56, stk. 3) om at indbringe min ind-
sigelse Beboerklagenævnet eller opfyldt 
lovens § 59 om at underrette beboerne om 
størrelsen af en evt. glemt postering fra 
det foregående regnskabsår.

svar til Åbent brev
Gert Brügge fra Sonnesgården har 
skrevet et læserbrev om forbrugsaf-
regning, og hvad der efter hans opfat-
telse er administrationens manglende 
reaktion på hans henvendelser.
Vi har været i dialog med Gert Brügge 
fra start af for at forklare sagens sam-
menhæng. 
Den manglende afregning for 
2007/2008, som påføres regnskabet 
2008/2009, er sket i henhold til Be-
kendtgørelsen af lov om almene bo-
liger, hvor udlejeren kan overføre en 
udgiftspost til det følgende forbrugs-
regnskab. Vi har haft en dialog med 
afdelingsbestyrelsen vedr. dette, og 
derudover er vi i administrationen 
bekendt med, at afdelingsbestyrelsen 
vil orientere beboerne om emnet til 
forårets beboermøde.
Brabrand, Boligforening
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vi ønsker alle Med

llerførst vil jeg gerne ønske rådmand 
Marc Perera tillykke med den ny 
post.
I boligforeningen håber vi på et godt 
samarbejde med det ny byråd og ma-
gistraten. Ikke mindst i forbindelse 
med helhedsplanen for Gellerup og 
Toveshøj. I boligforeningen har vi lagt 
stor vægt på, at der ikke skal rives bo-
liger ned for at rive ned - og det glæ-
der mig, at Marc Perera understreger, 
at det ikke er et mål i sig selv at rive 
boliger ned. 
Vi ved jo godt, at Venstre og Konserva-
tive gerne ser nedrivning af flere boli-
ger, end boligforeningen ønsker. I de 
to partiers forslag vil man omdanne 
kvarteret ved at nedrive nogle blokke, 
som efter vores opfattelse ikke bør ri-
ves ned. Vi har peget på, at gennem-
førelse af store bygadeprojekt kræver 
nedrivning eller omdannelse af i alt 
fem blokke, og her mener vi, at det 

har et fornuftigt formål at foretage en 
sådan ændring af kvarteret. Men bort-
set fra det, er vi altså ikke tilhængere 
af at rive gode almene boliger ned. 
Der har helt åbenlyst været uenighed 
mellem Marc Perera og boligforenin-
gen på dette punkt - og det vil også 
fremgå af det materiale, som snart 
sendes til offentlig høring. Denne me-
ningsforskel har ikke hindret, at vi 
kunne nå til enighed om det videre 
forløb. Og jeg synes, at det er en ær-
lig sag, at der forud for en offentlig 
høring kan blive fremlagt forskellige 
modeller, som kan blive afprøvet i 
debatten. Efter min mening er det en 
fejlvurdering, hvis Marc Perera virke-
lig tror, at vi fra boligforeningens side 
har ”gjort alt for, at de borgerlige par-
tier blev forbigået i forhandlingerne”. 
Vi har tværtimod hele vejen igennem 
arbejdet for løsninger, som, vi håber, 
vil kunne samle alle partier i byrådet 
om helhedsplanen - og samtidig opnå 
bred tilslutning i boligforeningens re-

præsentantskab og de berørte afdelin-
ger. Og i den forbindelse glæder det 
mig, at Marc Perera gerne vil arbejde 
for, at der bygges nye almene boliger 
i Århus, hvis nogle af de nuværende 
bliver nedlagt. Det er da et godt ud-
gangspunkt for et samarbejde.

Keld Albrechtsen, 
næstformand i Brabrand Boligforening

Debatredaktion

psykisk syge i boligområderne
Vagn Krarup Holst kom i sidste nummer med en række 
vigtige spørgsmål om antallet af psykisk syge i Gellerup-/
Toveshøjområdet. Skræppebladet arbejder på at skaffe in-
formationer, men det er ikke enkelt. 
Poul Nyrup Rasmussen har engageret sig i det Sociale 
Netværk, der arbejder for de psykisk syge. Poul Nyrup 
har sendt Skræppebladet sin personlige kommentar til de-
batten. Indlægget beder os se på mennesket frem for syg-
dommen og giver links til nogle af de hjemmesider, hvor 
emnet er yderligere belyst.

Helhedsplanen for Gellerup/toveshøj
I dette nummer bringer Skræppeblader et interview med 
den nye konservative Rådmand i Århus kommune Marc 
Perera. Marc fortæller om sit syn på den almene sektor og 
helhedsplanen. Næstformanden for bestyrelsen Keld Al-
brechtsen har her på debatsiden kommenteret indlægget, 
samtidigt med at Marc har haft mulighed for at komme 
med en duplik.
I de kommende måneder vil Skræppebladet forsøge at få 
samtaler med andre politikere, således at vi kan give en 
alsidig belysning af den dispositionsplan, der kommer til 
debat i foråret.

debatten i de kommende måneder
En dispositionsplan for helhedsplanen bliver debatteret i 
næste nummer. Alle læsere opfordres til at komme med 
der bedes sendt til debatredaktøren på adressen debat@
skraeppebladet.dk. 
Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke 
fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer. Ek-
sempler kunne være:
Kvaliteten af boligforenings serviceydelser Kriminalpræ-
ventiv indsats.. Erfaringer med brug af råderet. Det gode 
liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc etc.
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af Marianne Stenberg journalist Brabrand Boligforening

pÅ postHUset kan dU tilMelde diG ordninGen ”neJ tak til reklaMer”

neJ tak til reklaMer

Flere beboere i Brabrand Boligfor-
ening har fra årsskiftet fået postkasse 
og får dermed ikke længere posten 
leveret ind ad dørsprækken. Det be-
tyder også, at flere beboere nu har 
problemer med pladsen i postkassen, 
som hurtigt bliver fyldt op med rekla-
mer og gratisaviser.
Vil du gerne være fri for reklamer og/
eller gratisaviser, så kan du tilmelde 
dig de to Nej tak-ordninger på post-
huset. Her får du udleveret mærkater, 
som du kan sætte på din postkasse. 
Med ”Reklamer – Nej tak”-skiltet får 
du ingen reklamer, men du får fort-
sat blandt andet lokale ugeaviser, evt. 
gratisaviser, telefonbøger og aften-
skolekataloger. Med ”Reklamer og 
gratisaviser – Nej tak”-skiltet får du 
hverken reklamer, lokale ugeaviser, 
gratisaviser, telefonbøger eller aften-
skolekataloger. 

Du kan tilmelde dig ”Nej tak”-ord-
ningen på dit lokale posthus. Ved til-
meldingen på posthuset skal du vise 
legitimation i form af f. eks. sygesik-
ringsbevis eller anden legitimation. 
Du kan også tilmelde dig elektronisk 
via www.eposthuset.dk. Her skal du 
først bestille en eposthus-adgangsko-
de, inden du kan komme videre på 

eposthuset, som du dog også kan få 
adgang til, hvis du har digital signa-
tur eller Net ID. 

Vil du vide mere om ordningen, kan 
du gå ind på Post Danmarks hjemme-
side ww.postdanmark.dk

Det er gratis at tilmelde dig 
”Nej tak”-ordningerne.

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 Poul Nyrup Rasmussen, formand for Det Sociale Netværk

se Mennesket før sYGdoMMen oG brYd isolationens oG ensoMHedens onde cirkel. 
det er til Gavn for alle at Have psYkisk sÅrbare Med i fællesskabet.          

psYkisk sÅrbarHed kan raMMe alle

Når naboen rammes af en kræftsyg-
dom, er ude for en ulykke eller på 
anden måde gennemlever en krise, 
er vi gode til at stille op med blom-
ster, medfølelse og tilbud om prak-
tisk hjælp. Mennesker, der har mistet 
nærtstående, fortæller ofte, hvordan 
fremmende har vist deres medfølelse 
– og de store pengebeløb til organisa-
tioner, der hjælper mennesker i nød 
over hele verden, viser gang på gang, 
at vi er en nation, der tager medmen-
neskers lidelse ind. Det, håber jeg, al-
drig ændrer sig.
Der er dog et enkelt område, som jeg 
ville ønske, at vi kunne åbne os mere 
for. Det er, når vi møder psykisk syg-
dom, lidelse, sårbarhed, eller hvad 
man vælger at kalde det, når et med-
menneske har ondt i sindet. Det har vi 
stadig svært ved at håndtere. Mærke-
ligt – for psykisk sygdom opstår jo i en 
eller anden form i hver anden familie. 
Det rammer hver femte af os på et el-
ler andet tidspunkt i vores liv – hvad 
enten det er som en mild depression, 
stress eller skizofreni. 
Psykisk sygdom er på linje med kræft 
en af vor tids største folkesygdomme. 
Men det er samtidig en af de mindst 
folkelige – fordommene florerer, fordi 
vi helst ikke taler om den, og den poli-
tiske prioritering ligger lavt. Naboen, 
der taler højt med sig selv, eller som 
undgår øjenkontakt og i månedsvis 
ikke går uden for en dør, ved vi ikke, 
hvordan vi skal tackle. Derfor møder 
vi ham eller hende med tavshed og 
trækker os væk. 

den mindst folkelige 
folkesygdom
Det, der holder os tilbage, er nok 
sjæld ent særligt konkret. Det kan sik-
kert handle om, at vi ikke vil blande 
os, eller at vi tror, at vi skal have en 
særlig faglighed for ikke at gøre ondt 
værre. I enkelte tilfælde kan vi være 
bange for, at den psykisk syge nabo er 
utilregnelig eller endda farlig. 

Der er ingen tvivl om, at det er svært 
at være nabo til et menneske, der rea-
gerer aggressivt, hvis man påtaler ge-
ner ved naboskabet. Men i langt de 
fleste tilfælde behøver ingen frygte 
mennesker, der er psykisk sårbare. 
Jeg tror, at det bedste, vi kan gøre, er at 
se et menneskes sygdom som en slags 
overfrakke, som det bærer i perioder. 
En overfrakke, som vi i øvrigt alle kan 
risikere at skulle bære. Det er så uen-
deligt vigtigt, at vi ser og taler til men-
nesket i stedet for til overfrakken. Vi 
er kommet langt den dag, hvor der er 
gjort op med den fordom, at alle psy-
kisk sårbare er kriminelle, farlige eller 
utilregnelige – det er de lige så lidt, 
som alle andre borgere er det. 
Desværre kommer psykisk sårbarhed 
sjældent i medierne og på samfundets 
dagsorden. Medierne holder sig dog 
ikke tilbage, når tragedien en sjælden 
gang er indtrådt og den stærkt forpin-
te, psykotiske retspsykiatriske patient 
i total desperation bliver voldelig – og 
samfundet kun har politiet at sende 
af sted. Det er det ultimative udtryk 
for, at samfundets indsats kommer for 
sent, har for dårlig kvalitet og stopper 
for tidligt.

Problemet er jo, at der i dag ikke er 
nogen, der kan træde til. Som nabo el-
ler pårørende er der grænser for, hvad 
vi magter, og hvor de professionelle i 
lokalområdet må træde til. De er der 
bare ikke, når distriktspsykiatrien 
f.eks. lukker torsdag eftermiddag og 
åbner mandag morgen. Der er ikke 
de nødvendige væresteder eller de 
sengepladser, der kunne løsne op i de 
dårlige perioder. Der er ikke nogen 
steder, hvor både psykisk sårbare, de 
pårørende og naboer kan henvende 
sig, når det brænder på.  

Gå til dem 
med større naturlighed 
Som nabo frygter man måske at 
”drukne” i den psykisk sårbares pro-
blemer. Den frygt, tror jeg, i mange 
tilfælde er ubegrundet. Lige som alle 
andre er psykisk sårbares største øn-
ske at få styr på eget liv og tilværelse. 
Mit råd er at gå til psykisk sårbare 
naboer med en større naturlighed. 
De skal ikke pakkes ind, men det kan 
være en god ide at holde lidt øje med, 
hvornår vedkommende har sine gode 
perioder. I de gode perioder er det let 
at vise, at fællesskabet har plads til 
og brug for vedkommende - på løbe-

Nyt virtuelt mødested til psykisk sårbare og andre interesserede

Poul Nyrup Rasmussen mistede i 1993 sin datter Signe, der led af skizofreni og be-
gik selvmord. Datterens sygdom har været medvirkende drivkraft bag hans ønske 
om at højne psykiatrien i Danmark. Sammen med en række personer på tværs af 
partiskel og professioner, har Poul Nyrup Rasmussen skabt Det Sociale Netværk, 
der skal tilføre et nyt fokus, større åbenhed og dialog om psykisk sygdom gennem 
det nye, virtuelle værested www.psykisksårbar.dk. 

Organisationerne i Det Sociale Netværk vil desuden gennemføre en treårig videns- 
og afstigmatiseringskampagne, der ikke blot skal sætte psykiatrien på dagsordenen, 
men i lige så høj grad føre til en holdnings- og adfærdsændring i forhold til psykisk 
sygdom og psykisk sårbarhed blandt befolkningen. Netværket afholdte Danmarks 
første ”Psykiatritopmøde 2009” den 3. oktober 2009. Næste topmøde er den 2. 
oktober 2010. Læs mere på www.psykisksårbar.dk 
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holdet, på teaterturene, men også i de 
frivillige arbejdsfællesskaber, hvor le-
gepladsen skal renoveres eller stakit-
terne males 
Når de dårlige perioder kommer, kan 
det blive nødvendigt, at de profes-
sionelle tager over. Både som nabo og 
som pårørende må man tage en pau-
se, når det er nødvendigt. Man svigter 
ikke, fordi man tager tid til at samle 
kræfter.  

Det gode liv findes i tilknytningen til 
andre. Det er i fællesskabet, at vi tri-
ves. Derfor er det ikke så mærkeligt, at 
isolation og ensomhed er de væsent-
ligste faktorer, der forværrer psykisk 
sårbares tilstand. Men hvis vi magter 
at se mennesket, og hvad det kan - se 
vores fordomme i øjnene og række en 
hånd ud, kan vi undgå at grave flere 
grøfter mellem os. Psykisk sårbarhed 
kan jo ramme os alle. 

steMninGsbilleder
fotos fra Søvangen - af Michael Jørgensen
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vinter i afdelinGen
JUletræ – postkasser – skiMMelsvaMp

af Inger Bloch

Juletræ
Første søndag i advent mødtes afde-
lingens beboere for at overvære, at det 
flotte juletræ på vaskeriets tag blev 
tændt.
Det øsregnede, men alligevel blev 
det en hyggelig sammenkomst for de 
fremmødte, og festudvalget havde 
sørget for gløgg, saftevand og æble-
skiver. Nogle af beboerne gik i tørvejr 
i vaskehuset, og andre var udenfor i 
regnvejret med et bæger gløgg i den 

ene hånd og en æbleskive i den an-
den.
Der var enighed om, at dette arrange-
ment gerne måtte blive en tradition 
fremover, så nu overvejer bestyrelsen, 
om der kan blive købt en baldakin, 
der kan sættes op til brug ved kom-
mende festlige lejligheder.

postkasser
Der er nu sat postkasser op i blokke-
nes opgange, og vi er ved at vænne os 

til, at vi skal gå ned ad trappen og selv 
hente posten.

skimmelsvamp
Det første hus på Udsigten, der fik 
en stor renovation, er nu færdigt, og 
beboerne kan atter bo i huset. Imid-
lertid er der fundet yderligere 2 huse 
med omfattende mængder skimmel-
svamp.
Disse huse skal også gøres i stand, og 
beboerne må flytte ud, mens arbejdet 
står på.

xx - afdeling1 - Hans Broges Parken

nYt fra klUb Hans broGe
HerMed en lille Hilsen Med et forsinket ønske oM et et GlædesfYldt oG Udviklende 2010

 

af Klub Hans Broge

Vi indleder forårssæsonen med en nytårsfest. Som du nok 
har læst på respektive opslag, foregår det lørdag den 6 fe-
bruar kl.13 i vores selskabslokale. Festen er for alle i afd 1, 
men der er jo kun ca 30 gode siddepladser, så hvis du ikke 
har meldt dig til endnu, så ring til mig på 23355556 for at 
høre, om der endnu er plads.Vi er jo så heldige, at vores 
to lokale goumet-kokke,Torben Pedersen og Bent Viderik-
sen, vil fremtrylle en dejlig tre-retters menu.
 
Vi arbejder i skrivende stund på at låne penge af FAS, så 
vi kan anskaffe et rigtig godt løbebånd til vores motions-
rum. Forhåbentlig er det på plads, når disse linier læses.
 
Vi mødes TORSDAG den 4 febuar kl. 19.30. Aftenen er 
ikke programsat endnu. Men vi har din kontingentbeta-
ling på programmet, så vi håber, så mange som muligt 
møder op. Husk, det er jo en betingelse for at benytte 
motionsrummet, at man betaler sit kontingent. Og så be-
mærk lige ugedagen, vi skifter nu på opfordring vores 
mødeaftener fra onsdag til torsdag.
 
Januarhilsner fra Klub Hans Broge



xx - afdeling

Skræppebladet februar 2010 - 29

2 - Søvangen

beboerHUset søvanGen
arranGeMenter i febrUar 

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

onsdag den 10. februar 
klokken 19.00 
- foredrag med Susanne Jars.
Susanne Jars kommer og viser 2. del 
af sin grønlandsfilm.
Entré kr. 20 
Kaffe/thé med brød kr. 20
Øl eller vand kr. 10

søndagscafé  den 21. februar 
klokken 14.00 – 16.30 
samme dag tilmelding til fællesspis-
ningen 
Der kan købes kaffe/thé med brød til 
kr. 20
Alle er velkommen 

onsdag den 24. februar 
-  Fællesspisning kl. 18.00
Menu:
Oksekødssuppe
Kartofler og kød i peberrodssovs
Kaffe og småkager
Pris kr. 50 
Børn til og med 12 år kr. 30

badeværelses-renoverinGen i søvanGen er nU afslUttet
oG alt skUlle være i orden

af Afdelingsbestyrelsen
arkivfoto af Inger Bloch

Og med færdiggørelsen håber afdelingsbesty-
relsen, at beboerne er tilfredse med resultatet. 
Brugsværdien skulle gerne stå mål med den hus-
lejestigning, som beboerne har fået.
Renoveringen har jo også omfattet udskiftning af 
stigestrenge og faldstammer i blokkene.
Hvis der stadig er nogle ”hængepartier” fra re-
novering, ved man, at det bliver rettet. I modsat 
fald kan der rettes henvendelse til driftsafdelin-
gen.

De steder, hvor håndværks-maskiner og udstyr 
har ødelagt grønne partier, skulle meget gerne 
være udbedret af  Bdr. Thybo, der har stået for 
arbejdet.
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2 - Søvangen

en Mørk deceMbersøndaGs-efterMiddaG
var der HYGGeliG JUlecafé i beboerHUset

sMUkke dekorationer oG ManGe freMMødte

tekst og  foto: Kirsten Hermansen

Med kaffe, gløgg og æbleskiver samt 
god stemning.

Beboerhusudvalget havde sørget for, 
at der også var mulighed for at lave 
juledekorationer. 
Ler, gran og andre naturmaterialer 
hertil lå indbydende på borde, lige til 
at gå i gang.

Hver især kunne derudover medbrin-
ge sit eget pynt og lave sin egen helt 
personlige dekoration.
Det var der mange, der benyttede sig 
af.

Og så var arrangementet gratis for 
deltagerne.

fastelavn i søvanGen
søndaG den 14. febrUar  kl. 10.00

af Afdelingsbestyrelsen

Vi skal slå katten af tønden og kåre 
kattekonger og kattedronninger.

Det foregår på den gamle boldbane 
over for Beboerhuset, Birgittevej 1A.

Efter tøndeslagning er der boller, so-
davand og godtepose til alle børn fra 
0 – 15 år.
Der vil også være præmier til katte-
konger og – dronninger samt til de sø-
deste eller sjoveste udklædninger.

Der vil være varm kaffe/thé på kan-
den til de ”frysende”,  men også til de 
”varme”.
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3 - Skovgårdsparken

af Kasper Nielsen
foto af  Michael og Maibritt Jørgensen

levende MUsik oG Glade børn oG voksne

JUlebal i skovGaardsparken
fælles JUletræsfest for afd. ii oG iii

Skovgaardsparken og Søvangen af-
holdt i fællesskab den årlige julefest, 
hvor alle deres beboere med børn var 
inviteret.
Der var levende nisseorkester og et 
selskabslokale fyldt med glade bebo-
ere.
Fra Søvangen deltog 41 børn og 43 
voksne.
Julefesten er blevet en succesfuld tra-
dition.
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xx - afdeling4 - Gellerupparken

af afdelingsbestyrelsen
foto af  Michael og Maibritt Jørgensen

for børn i GellerUp MelleM 0 oG 12 År 
søndaG d. 14. febrUar 2010 kl. 13.00 pÅ leGepladsen ved YGGdrasil, dortesveJ 35a.

fastelavn 

Otto kommer til fastelavn i Gellerup-
parken
Vi  slår vi katten af tønden og kå-
rer kattekonger og kattedronninger. 
Kattekongen er den, der slår tønden 
HELT ned, og kattedronningen er 
den, der slog lige før kattekongen. 

Der er præmier til både kattekongen 
og kattedronningen.
Bagefter er der uddeling af godtepo-
ser og 
Uddeling af præmier til de bedst ud-
klædte børn.
Café Perlen vil stå for salg af kaffe og 
småkager til de voksne.

Billetter koster 10 kr. pr. barn og kan 
købes i Café Perlen i Yggdrasil, tors-
dag d. 4. februar 2010 mellem kl. 12.00 
og 18.00. Husk børnenes sygesikrings-
bevis.
Brug tilmeldingsedlen herunder, som 
afleveres i Yggdrasil ved billetkøb.

Lige nu er jorden i nyttehaverne i 
Gellerup bundfrossen, og havefolket 
kommer dette forår nok til at vente 
lidt længere end sædvanligt med at 
komme i jorden. Men inden vi får set 
os om, så pibler spirene frem i muld-
jorden, og så er det tid til at få revet, 
sået og plantet.
Haveforeningen Grønærten har i alt 
124 haver spredt ud mellem blokke-
ne rundt omkring i Gellerupparken. 
Og foreningen, som snart kan fejre 
40-årsjubilæum, er med til at sikre, at 
beboerne i Gellerupparken også kan 
få nyopgravede kartofler på bordet 
midt på sommeren. 

En lille aktiv bestyrelse på fem perso-
ner og et par suppleanter er med til at 
få foreningen til at løbe rundt fra mø-
delokalet i kælderen på Dortesvej 13. 

ledige haver
Lige nu er haveforeningen i gang med 
en større renovering af havehegnene 
på Dortesvej. Næste trin bliver hegne-
ne på Bentesvej, som vil blive skiftet 
ud i løbet af efteråret.
Det koster 100 kroner om året for be-
boere i Gellerupparken at have en 
nyttehave i Grønærten – og lige nu er 
der fortsat enkelte ledige haver, hvis 
nye beboere har lyst til at komme i jor-
den. Interesserede kan henvende sig 

hos beboersekretær Vibeke Dam Han-
sen i Beboerhuset Yggdrasil, hvis de 
vil høre nærmere om, hvordan man 
bliver skrevet op til en have. Tlf. 8625 
1017.

HaveforeninGen Har lediGe nYtteHaver

nYe beboere i GellerUpparken kan fÅ Jord Under neGlene

af bestyrelsen

(tilmeldingsseddel afleveres ved billetsalget i Yggdrasil torsdag den 4. februar 2010)
Forældrenavn :____________________________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________________
tilmelder antal børn til fastelavnsfest på:
0 år____ 1 år____ 2 år____ 3 år____  4 år____ 5 år____ 6 år____
7 år____ 8 år____ 9 år____  10 år____ 11 år____ 12 år____

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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4 - Gellerupparken

farveriGe postkasser pÅ plads inden nYtÅr
beboerne i GellerUpparken skal ned efter posten. Handicappede oG pensionister kan 

søGe postMesteren oM fortsat at fÅ braGt post direkte til døren

af Sebastian Adorján Dyhr

Midt i november er arbejdet på at 
opsætte postkasser i Gellerupparken 
gået i gang. I de lave blokke kom-
mer postkasserne til at hænge ved 
indgang en fra gangbroen, mens de 
på Gudrunsvej kommer ned i kælder-
etagen.
Det er en kæmpe opgave, som hånd-
værkerne er ved at løse. 1776 postkas-
ser i 114 opgange, og så skal mere end 
300 af postkasserne have en af de seks 
forskellige farver, som beboerne  har 
kunne vælge imellem. Men som det 
ser ud i dag, så lykkes det at få alle 
postkasser op inden årets udgang, 
hvor den postloven træder i kraft. 

nøgler og navneskilte
Nøglen til den nye postkasse bliver 
den sammen, som den man bruger 
til hoveddøren. Der udsendes brev til 
beboerne, når postkasserne er klar til 
at blive taget i brug af postbudet.
I forbindelse med opsætningen af 
postkasserne nedtages de gamle nav-
neskilte og opslagstavlerne. I stedet 
opsætte en ny skinne, hvori der frem-
over nemmere kan hænges opslag 
med beboerinformation.

videoovervågning undervejs
Afdelingsbestyrelsen i Gelleruppar-
ken arbejder fortsat for, at der skal 
opsættes videoovervågning i ind-
gangspartierne for at forebygge hær-
værk på postkasserne. Det er dog ikke 
muligt at nå at få en sådan løsning på 
plads inden nytår, så postkasserne må 
hænge uden opsyn til en start.

”Vi håber selvfølgelig på, at vi udgår 
hærværk på postkasserne. Og vi vil 
gerne opfordrer alle forældre til at 
tage en alvorlig snak med deres børn 
om, at en postkasse ikke er noget, som 
man skal lege med. Enhver form for 
hærværk på postkasserne vil blive ta-
get med alvorligt og straks anmeldt 
til politiet”, fastslår afdelingsformand 
Helle Hansen.

Uddrag af ”Bekendtgørelse om postvirksomhed og postbefordring” 

§ 15. Bevægelseshæmmede og andre handicappede, der er ude af stand 
til selv at tømme deres brevkasse, har efter indstilling fra vedkommende 
socialforvaltning, Dansk Blindesamfund eller De Samvirkende Invalideor-
ganisationer krav på at få forsendelser til den pågældende omdelt af kon-
cessionshaveren direkte til boligen. 
Stk. 2. Pensionister (beboere på 65 år og derover), der bor i etageejendom-
me, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før 1. januar 1974, har efter 
anmodning krav på, at koncessionshaveren omdeler forsendelser til den 
pågældende direkte til boligen. 
Stk. 3. Ansøgning om omdeling af forsendelserne direkte til boligen ind-
gives til den lokale postmester. Det er en forudsætning for omdeling af 
forsendelserne til den pågældendes bolig, at der er etableret afleverings-
mulighed i form af brevindkast eller brevkasse ved boligen.

Grønærtens ordinære GeneralforsaMlinG

Haveforeningen Grønærten indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den 25. februar 2010 kl. 19.00 

i Café Perlen i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Ved generalforsamlingen afsløres vinderen af sidste sommers havekonkurrence.

af bestyrelsen
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6 - Holmstrup

19 - Bronzealdervænget

JUlefrokost i bronZealdervænGet
HYGGe i afdelinGen

af Kasper Nielsen 

Der var arrangeret julefrokost i bron-
zealdervænget nr 18, 1. 
Der var dækket op til 24 mennesker 
og der var dejligt mad. Bl.a. var der 
sild m. snaps til og flæskesteg m. 
brune kartofler og sovs. Der blev hyg-
get rundt om bordet, alle snakkede 
sammen, og der var en god stemning 
blandt alle. Da silden og stegen var 
færdig, kom der naturligvis ris à la 
mande på bordet

af Viggo Kallenbach

læserbrev

HÅb for freMtiden

For nogen tid siden sad jeg på en 
bænk ved rotunden under linde-
træerne i Holmstrup, hvor jeg drak 
min obligatoriske sødmælk og fik en 
smøg, efter at jeg havde handlet i Den 
Lokale Brugs.
Pludselig blev jeg omringet af 3 unge 
danskere af anden etnisk oprindelse 
end dansk, som tiggede om en smøg. 
Det fik de, ”men kun en”, som jeg ind-
skærpede dem ved overdragelsen.
Da de havde røget deres smøg, me-
dens jeg informerede dem om rygnin-
gens skadelige virkninger, havde de 
glemt, at de kun måtte få en og prø-
vede at tigge en mere. 

Jeg anså det for omsonst at belære 
dem om, at én betød én, læssede min 
plastikpose på cyklen og begyndte at 
cykle hjem. Jeg mærkede så en hånd 
ved min baglomme, og vips var jeg 
lettet for min portemonais, og un-
gerne var over alle bjerge. Jeg råbte til 
dem, at de skulle komme tilbage med 
pungen, men måtte cykle videre med 
uforrettet sag.
Da jeg var kommet 50 meter videre 
frem og ville betro hændelsen til en 
nabo, kom endnu en dansker af anden 
etnisk oprindelse end dansk med no-
get sort i hånden og spurgte, om det 
var min pung. ”Ja!” sagde jeg. ”Hvor 

bor Du?” spurgte han inkvisitorisk. 
”I 255”, sagde jeg. ”Så er det ikke din 
pung; for det her er ikke 255!” ”Næ, 
jeg bor lidt længere henne”, svarede 
jeg; men jeg kunne jo legitimere mig, 
hvis jeg fik min pung. Det fik jeg så. 
Formuen kr. 3,75 var røget; men alle 
papirer, kørekort, hævekort, låner-
kort og sygesikringsbevis var intakte, 
og den endelige overdragelse kunne 
foregå på behørig vis.
Så om føje år har vi måske en dygtig 
politibetjent af anden etnisk oprindel-
se end dansk.



Skræppebladet februar 2010 - 35

aktiviteter i febrUar - oG velkoMeMMen til nY bestYrelse

GellerUp pensionistklUb

Først ønskes alle et godt nytår, håber 
alle er kommet godt over det.
 
onsdag 10. februar kl. 14,00
”Banko spil”
Brød og kaffe kr. 10,00.
 
onsdag 24. februar kl. 14,00.
Underholdning med Lisa Kock Niel-
sen.

Noget om en tur i biffen med alle de 
kendte sange, som vi kender så godt 
fra de gode gamle danske film.
Håber at se mange, kaffe og brød kr. 
20,00.
 
Når dette læses er den nye bestyrelse 
forhåbentlig på 
plads så velkommen til den.
     

af Svend Erik Sørensen.

i beboerHUset YGGdrasil

vinterferie i GellerUp – aktiviteter for piGer

I vinterferien i uge 7 er der i bebo-
erhuset Yggdrasil i Gellerupparken 
masser af sjove og kunstfærdige ud-
foldelsesmuligheder for piger i alde-
ren 8-15 år. 

Mandag og tirsdag:
Festlige, fjollede og farverige fugle-
kasser - Foråret er på vej, og du kan 
være med til at lave sjove og anderle-
des fuglekasser til træerne eller alta-
nen - og måske en fugl med hus til dit 
eget værelse!

onsdag, torsdag og fredag:
Ikoner og mini-billeder - Kom og vær 
med til at lave kunst til værelset. Kun 
fantasien sætter grænser, når vi bru-
ger materialer som isoleringsskum, 

rustent metal, maling, ståltråd, knap-
per, gavebånd og mange, mange flere 
spændende materialer.

Se mere om tidspunkter og tilmelding 
i Fed Ferie-kataloget, som snart er ude 
- vi glæder os til at se dig!

af Pia Emilie Bach Jakobsen, Netværkskoordinator og sekretær, 
Samvirket i Gellerup og Toveshøj

HUSK
Foreningernes Hus i Gellerup 
(Nordgårdskolen) holder op-
startskonference

Lørdag den 30. januar 2010 
fra kl. 13-19

Alle foreninger i Gellerup og 
Toveshøj-området er velkomne 
ved denne første konference i 
Foreningernes Hus’s historie. 
Formålet med dagen er at samle 
input, ønsker, idéer og forslag til 
husets fremtid. Tag gerne bør-
nene med - der arrangeres gratis 
pasning i huset.
Vel mødt!
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aktiviteter i forÅret

fritidsforeninGen

fodbold:
Tag med Fritidsforeningen til fodbold 
kamp mellem AGF og OB den 16. maj. 
2010 
  
GeneralforsaMlinG:
Generalforsamling i Fritidsforeningen 
afholdes torsdag den 20. maj 2010 kl. 
19.00 i Tousgaardsladen, Edwin Rah-
rsvej 6 B  

faMilieUdflUGt:
Familieudflugten vil i år være lørdag 
den 19. juni 2010
Udflugtsmål: vælg mellem 
Friheden, Århus
Legoland, Billund
Fårup sommerland
Givskud dyrepark

pensionist- 
oG voksenUdflUGt:
Pensionist- og voksen udflugt er plan-
lagt til onsdag den 25. august 2010

Alle arrangementer beskrives nær-
mere i kommende numre af Skræp-
pebladet. 

Oplysningerne om priser og salgsda-
toer følger. 

af Inga Andersen/formand 

børn kan slÅ katten af tønden - HUsk at købe billetter til Godteposer

otto koMMer til fastelavn i GellerUpparken

Alle børn i Gellerupparken inviteres 
til at komme og slå katten af tønden, 
søndag den 14. februar klokken 13-14 
foran Beboerhuset Yggdrasil på Dor-
tesvej 35A.

Der vil blive kåret kattekonger og 
kattedronninger, og der er også fine 
præmier til de børn, som er bedst ud-
klædte.

Der er kaffe, te og småkager til far og 
mor i Café Perlen.

Billetter købes i Yggdrasil 4. februar
Ved fastelavnsfesten er der godtepo-
ser til alle børn op til 12 år (født dea 
1998 og frem )
.
Billetter til 10 kroner sælges i Café Per-
len i Yggdrasil torsdag den 4. februar 

kl. 12-18. Vigtigt: Husk at medbringe 
børnenes sygesikringsbevis.

NB! Børn uden billet kan godt deltage 
i tøndeslagningen og vinde udklæd-
ningspris, men de vil ikke modtage 
godteposter.

af afdelingsbestryrelsen



Skræppebladet februar 2010 - 37



38 - Skræppebladet februar 2010

I forbindelse med Café Perlens julear-
rangement i beobercafeen fredag den 
11. december så en ny forening da-
gens lys i Gellerupparken. Det er For-
eningen Perlevennerne, der er blevet 
stiftet med det formål at skabe aktivi-
teter og gode oplevelser for beboerne 
i Gellerup til glæde for børn, unge, 
voksne og ældre på tværs af køn og 
kulturel baggrund.
Det er brugere og frivillige i Café Per-
len, som står bag den nye forening, 
som har masser af ideer til aktiviteter 
og arrangementer i den kommende 
tid. Og foreningen går nu i gang med 

at søge midler til at gennemføre de 
mange ideer.
”Vi vil gerne kunne stå for en festlig 
sommerlejr for 100 af de beboere, som 
ellers ikke kommer på ferie til som-
mer, og vi vil også gerne lave forskel-
lige foredrag og arrangementer i Café 
Perlen,” fortæller Tinna Andersen, 
der er formand for den ni mand store 
bestyrelse.
”Perlevennerne er ikke kun for be-
boerne i Gellerupparken og Toves-
høj, men også for folk udefra, som 
har lyst til at være med og bakke op 
om vores aktiviteter,” fortæller Tinna 

Andersen, der sammen med kasse-
rer Jytte Nielsen allerede fik tegnet 
25 nye medlemmer ved Samvirkets 
Årsmøde i Foreningernes Hus tirsdag 
den 19. januar.
”Det koster kun 25 kroner at være 
medlem af Perlevennerne, så alle har 
råd til at være med,” siger forman-
den, som understreger, at Perleven-
nernes primære aktiviteter er at sørge 
for, at der er frivillige til at drive Café 
Perlen.

foreninGen perlevenner vil skabe Masser af aktivitet 
oG Gode oplevelser for beboerne i GellerUp

café perlen Har fÅet nYe venner

af Helle Hansen

nYe ÅbninGstider i café perlen i febrUar

Torsdag kl. 13.00 – 17.30

søndagsåbent: 
• 14. februar – 14-17  

(kl.13-14 er der fastelavnsarrangement med tøndeslagning med afd. 4
• 21. marts – 14-17

fællesspisning:
• Torsdag d. 18. februar kl. 17-19 • Torsdag d. 18. mart kl. 17-19

Pris 25 kr. - børn under 7 år 15 kr.
Tilmelding nødvendigt - i Perlen - eller til kasserer Jytte 2085 1904 

max plads til 50 spisende.
Café Perlen, Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A

læs mere på

www.cafe-perlen.dk
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soMMerferietilbUd til børnefaMilier

 nYt fra beboerrÅdGiverne

Vi kan med glæde meddele at bebo-
errådgivningen har fået økonomisk 
støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond 
(AFF) samt Tips- og Lottomidlerne til 
vores ferieprojekt.

Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal 
børnefamilier muligheden for et be-
talt ferieophold i Danmark samt i et 
vist omfang hjælp til betaling af trans-
portudgifter efter nærmere fastsatte 
retningslinjer.

Er I en børnefamilie – har I lyst til 
at holde en uges ferie sammen – og 
kniber det med at få råd, så er dette 
tilbud måske noget for jer? Tilbudet 
henvender sig til alle forældre – også 
til dem, som ikke bor med barnet til 
dagligt.

Hvem kan komme 
i betragtning?
Børnefamilier der bor i afdelingerne: 
Skovgårdsparken, Gellerupparken, 
Toveshøj, Holmstrup, Odinsgård og 
Thorsbjerg har mulighed for at an-
søge. 

At det kun er beboere fra disse afde-
linger, der kan komme i betragtning, 
skyldes, at afdelingerne her har valgt 
at bruge huslejekroner på finansiering 
af beboerrådgivere.

For at komme i betragtning skal man 
opfylde Fondens økonomiske ret-
ningslinjer. Det handler primært om 
det rådighedsbeløb, som familien har 
tilbage, når de faste udgifter er betalt. 
Retningslinjerne er rummelige, og 
ferie-tilbudet vil derfor kunne nå en 
bred kreds af børnefamilier.

Hvis du/I har behov for økonomisk 
støtte for at kunne realisere ferieøn-
skerne sammen med børnene, så kon-
takt os i rådgivningen for at ansøge/
få foretaget en vurdering af mulighe-

derne for at få bevilget et betalt ferie-
ophold.

Hvordan søger man?
Interesserede beboere i afdeling 5, To-
veshøj skal henvende sig hos beboer-
rådgiver Maryam Fereidanian i bebo-
erhuset Laden. Maryam kan træffes 
tirsdag 10 – 12 samt torsdag 15 – 17. 
Der er lukket om fredagen.

Familier fra de andre nævnte afdelin-
ger skal henvende sig hos beboerråd-
giver Jens Høgh og Abelone Asingh i 
Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 
1. th. i tidsrummene: tirsdag 10 -12 
samt torsdag 15 -18.

For beboere på Holmstrup mark er 
der også mulighed for at søge i tirs-
dags- rådgivningen 15 – 17 i Væreste-
dets lokaler, Jernaldervej 245, 1. lej. 6. 

Du er naturligvis også velkommen 
til at ringe til os for at aftale et andet 
tidspunkt.

Hvem får et tilbud?
Beboerrådgiverne vil udvælge blandt 
de familier, der opfylder kravene. 
Der vil foregå en vis social vægtning 
af ansøgningerne (nylig skilsmisse, 
dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så 
husk at oplyse herom. Ansøgningerne 
behandles løbende, dog vil ansøgere, 
der har været af sted inden for de sid-
ste 2 år først få svar efter udløb af an-
søgningsperioden.

Med venlig hilsen

Jens Høgh - 8625-2126 
Abelone Asingh - 8625-2150

Maryam Fereidanian - 2018-5424

af Jens Høgh, Abelone Asingh og Maryam Fereidanian

dokumentation for indtægter og udgifter de sidste tre måneder 
skal medbringes til brug for udfyldelse af et ansøgningsskema 
samt beregning af familiens rådighedsbeløb. 

 ansøgningsperiode: fra den 1.2.2010 til den 15.4.2010.  
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aMatørfotoGrafernes diGitalfotoskole
en del af aMatørfotoGrafernes efterlønner- oG pensionistklUb

amatørfotografernes digitalfotoskole - ad
Torsdag fra 13 – 15 i Tousgårdsladen.
Start d. 25. februar 2010
Medbring din egen bærbare computer, hvis du har en.

- Amatørfotografernes
digitalfotoskole - ”AD” er en undeafdeling af amatørfoto-
grafernes efterlønner og pensionistklub ”AEPK”, som har 
til huse i Beboerhuset Tousgårdsladen. 

”Amatørfotografernes digitalfotoskole” ”AD” er undervis-
ning for alle unge som gamle nybegyndere i digitalfotogra-
fering og billedbehandling. Undervisningen er bygget op 
sådan, at alle kan være med. 
Med 11/2 times forløb er undervisningen både teoretisk og 
praktisk.  Vi arbejder med det digitale billede på compute-
ren:  beskæring, farvejustering, komprimering og  hvordan 
man gemmer sine billeder forsvarligt. Ligeledes kommer 
vi lidt ind på computerens opbygning  m.m.  Der er udar-
bejdet et letforståeligt  undervisningsmateriale. Den anden 
undervisningsgang skal holdet ud at fotografere, så vi har 
billeder at arbejde med. 
Tilmelding og oplysning om kurser kan ske til husmand 
Anja Raithel
Tousgårdsladen.  Tlf.nr. 86259158 eller info@tousgaardsla-
den.dk

På http://www.digitalfotoskolen.dk kan du læse mere om 
undervisningen i Beboerhuset Tousgårdsladen.

Underviser  
G. Mistral  

amatørfotografernes efterlønner 
og pensionist klub - aepk 
Tirsdage kl. 13 – 16 i Tousgårdsladen
Start 26. januar 2010

Vi er en klub, der har besluttet os for at afholde vores aktivi-
teter i Beboerhuset Tousgårdsladen, hvor der er alle de faci-
liteter, vi har brug for. Vi er meget glade for det samarbejdet 
med Beboerhuset Tousgårdsladen.  
Vores klub retter sig mod førtidspensionister – efterlønnere og pensionister fra lokalområdet og fra hele Århus. Vores 
aktiviteter er baseret på hyggeligt samvær med digitalfotografering som vores samlingspunkt. 
Vi arbejder med billeder: Tager på fototure, holder små fotokonkurrencer indbyrdes og fotoudstilling, såfremt der er 
interesse for det. Klubben tæller i øjeblikket 10 medlemmer, så der er plads til mange flere. Er du førtidspensionist, efter-
lønner eller pensionist, og har du lyst til at arbejde med digitale billeder, så er du velkommen til at kontakte os.  AEPK 
e-mail kontakt@aepk.dk eller tlf. 36 94 65 93 – du kan også kigge ind på vores hjemmeside www.aepk.dk

Klubleder
G. Mistral
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2 kUrser for alle

førsteHJælpskUrsUs i toUsGaardsladen

Hvert kursus koster ca. 400 kr. pr. per-
son – men vha. støtte fra fonde bliver 
der kun tale om en symbolsk betaling 
på 50 kr. inklusiv en kop the/kaffe 
pr. person. Lige nu har vi brug for at 
vide, hvor mange der ville være inte-
resserede i at deltage i kurserne, så vi 
kan ansøge om tilskud.

Hvis du er interesseret så mail til: 
info@tousgaardsladen.dk, ring på 
86259158 eller kig forbi på Edwin 
Rahrsvej 6 b.

førstehjælpskursus:

Hjerte-lunge-redning:
3 timer
formål
Formålet er at bibringe deltageren 
den viden, de færdigheder og de 
holdninger der sætter dem i stand til 
at kunne foretage genoplivning af en 
livløs person ved at give Hjerte-Lun-
ge-Redning.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den 
enkelte deltager kunne:
- anvende førstehjælpens 4 hoved-
punkter
- yde Hjerte-Lunge-Redning til en be-
vidstløs person uden vejrtrækning
- alarmere på det situationsbestemt 
rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter 
om der er én eller flere hjælpere til 
stede
have forståelse af
:- overlevelseskæden
- de enkelte trins placering i den sam-
lede rækkefølge af basal genopliv-
ning.

indhold
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Overlevelseskæden
Hjerte-Lunge-Redning

Stands ulykken og sørg for egen, den 
tilskadekomnes og omkringståendes 
fysiske sikkerhed
Kontrol af bevidsthed
Råb på hjælp
Frie luftveje
Kontrol af åndedræt
Alarmering
Hjertemassage
Kunstigt åndedræt
Aflåst sideleje

førstehjælp ved sygdomme:
3 timer
formål
Formålet er at bibringe deltageren den 
viden, de færdigheder og de holdnin-

ger der sætter dem i stand til at kunne 
yde almindelig førstehjælp ved alvor-
lige pludselig opståede sygdomme.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den 
enkelte deltager kunne:
- handle hensigtsmæssigt ved alvor-
lige pludselig opståede sygdomme
- yde almindelig førstehjælp ved al-
vorlige pludselig opståede sygdom-
me
- forebygge shock, herunder føre en 
beroligende samtale med den syge

- identificere symptomerne på de 
enkelte alvorlige pludselig opståede 
sygdomme
- foretage en alarmering via 1-1-2
samt kunne nævne:
- virkninger og symptomer for alvorli-
ge pludselig opståede sygdomme, der 
medfører smerter i brystet, smerter i 
bughulen, kramper, vejrtrækningsbe-
svær, ændret bevidsthedstilstand eller 
infektioner samt virkninger og symp-
tomer for sukkersyge og shock.

indhold
Almindelig førstehjælp ved alvorlige 
pludselig opståede sygdomme
Smerter i brystet

Smerter i bughulen
Vejrtrækningsbesvær
Ændret bevidsthedstilstand
Kramper
Sygdomme
Sukkersyge
Infektioner
Lejringer
Shock
Psykisk førstehjælp
Alarmering 



42 - Skræppebladet februar 2010

Bestyrelsen

der afHoldes GeneralforsaMlinG
torsdaG den 25. febrUar - 2010 kl. 19.00

GeneralforsaMlinG i toUsGaardens venner

dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Foreningens regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
 Forslag til kontingentstigning
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sup-
pleanter
 På valg er: 
 Elmer Bech, Esben Trige, 
 Suleyman Demirtas, 
 Kisser Eberhardt
 3 suppleanter vælges
6. Valg af parlamentariske revisorer. 
 På valg er Karsten Nielsen
7. Evt

Huset giver kaffe og The, Øl og vand 
kan købes
Regnskabet kan hentes i Laden hver-
dage mellem 9-15, eller efter aftale.

Eventuelle forslag til dagsordenen 
skal være formanden, Esben Trige, i 
hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen.

Kun adgang for medlemmer, kontin-
gent skal være betalt senest 3 hverda-
ge før generalforsamlingen.

Hvis du ikke allerede er medlem, kan 
du blive det ved henvendelse i Laden.
Det koster kun 50,- pr år for enkelt-
personer.
1 medlemskab er lig med 1 stemme.

Bliv medlem, støt dit lokale beboerhus 
og mød op til Generalforsamlingen.

af Hanne Miriam Larsen, Det Kreative Værksted

endnU et Års virke er sikret

støtte fra bikUben-fonden 
til det kreative værksted 

Det Kreative Værksted for kvinder i 
beboerhuset Yggdrasil (Dortesvej 35 
A) blev startet i sommeren 2008 som et 
sted, hvor voksne kvinder i alle aldre 
kan deltage i kreative aktiviteter – sy-
ning, strik, hækling, filtning, broderi 
m.m. Værkstedet har fra starten haft 
stor og positiv tilslutning, og mange 
kvinder fra Gellerup og Toveshøj bru-
ger værkstedet hver uge. 

I slutningen af 2009 fik vi den glæ-
delige besked, at Bikuben-fonden 
har valgt at støtte projektet, hvilket 
betyder at værkstedet kan fortsætte, 
som minimum til slutningen af 2010. 
Vi takker Bikuben-fonden for støtten, 

og glæder os til at byde velkommen i 
værkstedet i det nye år.
Det Kreative Værksted er åbent for 
alle kvinder, og det er gratis at være 
med. 

Værkstedets åbningstider i februar er:
Mandag klokken 10 – 13, tirsdag klok-
ken 10-14, onsdag klokken 10-13.

Der kan på visse dage være undtagel-
ser, se opslag i Yggdrasil for nærmere 
oplysninger.

NB! Værkstedet har lukket i uge 7 på 
grund af aktiviteter for børn i skoler-
nes vinterferie.
Kontakt: Hanne Miriam Larsen tlf. 86 25 
10 16 i værkstedets åbningstider.
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dU kan blive frivilliG i laden

Tousgårdsladen

UdviklinGstiltaG for 
beboerHUset toUsGÅrdsladen

Beboerhuset Tousgårdsladen har i de 
følgende år en række udviklingstiltag 
for aktiviteter under de tre temaer: 
Sundhed & kost, Leg & lær samt Kul-
tur. Desuden sætter vi fokus på større 
synliggørelse af Tousgårdsladen og 
formidling af vore aktiviteter samt 
indretningsmæssige forbedringer. Vi 
vil på flere niveauer modernisere be-
boerhuset, så det bliver i stand til at 
huse og iværksætte bl.a. kurser, lek-
tiecafé, kunstneriske projekter og de-
mokratifremmende aktiviteter. 

Vi ønsker at styrke engagementet 
i frivilligt arbejde/foreningsliv og 
støtte projekter, som gør Gellerup til 
et spændende sted at bo. Det er in-
gen hemmelighed, at vi i høj grad er 

afhængig af frivillige, som hjælper 
praktisk til i beboerhuset. Vi arbejder 
på i endnu højere grad at gøre vores 
faste aktiviteter så selvhjælpsbårne 
som muligt, for derved at frigive mere 
tid til at husmanden og bestyrelsen 
kan iværksætte de nye udviklingstil-
tag, netværksskabende aktiviteter og 
profilering af huset. 

Over de kommende år vil der være en 
rullende handleplan for udviklings-
områderne: Sundhed & kost, Leg & 
lær samt Kultur, der til stadighed ju-
steres og tilpasses efter behov, ønsker 
og ressourcer. 

Vi ønsker fortsat at undersøge og 
imødekomme beboernes ønsker og 

behov – og sætter hjælp-til-selvhjælp-
princippet højt. Områdets beboere 
med forskellige sociale og etniske 
baggrunde rummer en styrke og en 
række særlige udfordringer, som vi 
forsøger at tage højde for. Vi retter 
fokus mod kulturelle og sociale fæl-
lesskaber og initiativer, som er vigtige 
for at bydelen blomstrer.
Hvis du har lyst til at blive frivillig 
i Laden, har en god ide til en aktivi-
tet under de nævnte temaer eller har 
brug for et praktiksted, vil vi meget 
gerne høre fra dig.
Mail til: info@tousgaardsladen.dk, 
ring på 86259158 eller kig forbi på Ed-
win Rahrsvej 6 b. 

fastelavnsfest
søndaG den 14. febrUar 
i toUsGÅrdsladen

Så er det tid til fastelavn i Laden. 
Søndag d. 14. februar kl. 13 – 16.
For børn i alderen til og med 12 år.

Kom og slå katten af tønden, se om du kan blive 
kattedronning eller -konge. 
Der er også præmier til dem, der har klædt sig bedst 
ud… og så er der måske en lille overraskelse…
 
billetsalg:
Tirsdag d. 2/2 og 9/2
Torsdag d. 4/2 og 11/2
Alle dage åbent mellem kl. 10 og 15
det koster kun kr. 10,- pr. barn

billetter købes i 
Beboerhuset Tousgårdsladen
Edwin Rahrsvej 6 B
8220 Brabrand
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VI MØDES I LADEN
Banko:
Hver onsdag fra 16.30 - ca. 21.15.

Lørdags-klubben: 
1. og 3. lørdag hver måned fra 13.00 - 17.00.

Kaffe-klubben: 
Hver tirsdag og torsdag fra 10.00 - 13.00.

Amatørfotografernes digitalfotoskole for nybegyndere: 
Hver tirsdag fra 12-13.30

Amatørfotografernes efterlønner- og pensio-nist klub: 
Hver tirsdag fra 14 - 17

Strikkeklubben: 
Hver torsdag fra 10.00 - 13.00

Hver dag er der åbent i Laden fra kl. 9 til 18, hvor der altid er kaffe på kanden, aviser i holderen og plads til hyggeligt samvær.

Fra mandag til torsdag er der Folkekøkken. Tilmeldning i Laden senest samme dag kl. 12.
Hvis du har idéer til aktiviteter i Laden, er du velkommen til at komme og tage en snak med husmanden om det.
Frivillig hjælp er altid velkommen.

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

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 18.30

Tirsdag-fredag fra kl. 10.00 til 15.30

Torsdag fra kl. 10.00 til kl. 19.30

Café Vita leverer også mad ud af huset.

Livsværkstederne, postboks 1522, City Vest, Gud-

runsvej 7, 8220 Brabrand,
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Maden bliver severet fra 
kl. 17.00 til kl. 18.00

Priser
Voksne 30 kr.
Børn 12 kr.

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

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

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

Madplan for februar 2010

Mandag  1 Kalvelever m. kartofler
Tirsdag  2 Mørbradbøf med bløde løg og kartofler
Onsdag  3 Lasagne og lækkert brød
Torsdag  4 Karbonader m. kartofler og grøntsager
  
Mandag 8 Boller i karry
Tirsdag  9 Krydderbøf med græske kartofler
Onsdag  10 Torsk med grøntsagsfad
Torsdag  11 Hønsekødssuppe med tarteletter
  
Mandag 15 Stegeben
Tirsdag  16 Hvidkålssuppe m. kogt flæsk
Onsdag  17 Kylling med ris
Torsdag  18 Frikadeller og kartofler
  
Mandag 22 Spaghetti med kødsovs
Tirsdag  23 Månedens suppe
Onsdag  24 Græsk farsbrød
Torsdag  25 Fiskefileter m. kartofler

Ret til ændringer forbeholdes 

ladens folkekøkken

Madkort i Laden
10-turskort kan købes til 250,-.

1 måltid: Voksne 30 kr.
  Børn 12 kr
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GellerUp badet
din lokale svøMMeHal

Åbningstider:
Mandag: 06-12. Aquaspinning 19-20, 20-21
Tirsdag: 15-18. Aquaspinning 7.30-8.30, 8.30-9.30
Onsdag: 06-12. Kvindesvømning 15-18
Torsdag 15-21. Aquaspinning 19-20, 20-21
Fredag 06-12. Familiesvømning 15-18* 
Lørdag 10-15. Kvindesvømning 15-18
Søndag 10-15. Aquaspinning 10-11, 11-12, 12-13

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

Afslapning i Gellerupbadet
Læs dagens avis og nyd en kop gratis 
morgenkaffe mellem 06.00-07.30

Aquaspinning i Gellerupbadet
http://www.by-bevægelse.dk/
AquaSpinning.htm
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i december var
”ØNSKEr”
Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Mustafa Sagirkaya
Annettevej 6, st. th
8220 Brabrand
 
Jonas Butt
Lenesvej 13, 1. tv
8220 Brabrand
 
Nora Karzoun
Gudrunsvej 4, 5. mf
8220 Brabrand

Julekonkurrence: der var gemt 11 
julenisser rundt omkring i bladet. 
Bogstaverne skulle pusles sammen til 
ordet “JULEHJERTER”.

Vinder af et gavekort på 100 kroner:
Mirna Abde
Janesvej 21, st. mf.
8220 Brabrand

Bemærk, at gavekortene
gælder til Boghandlen i CityVest

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:     

FORNAVN     EFTERNAVN:

ADRESSE:     POSTNR/BY    TLF:

Løsningen sendes/afleveres til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 11. februar kl. 16

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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Skriv de 11 vandrette ord og find derved de to lodrette ord, der hører til denne måned.
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aktiviteter i februar
On. 10. 14.00: Banko Gellerup Pensionistklub   side  35
On. 10. 19.00: Foredrag Beboerhuset Søvangen  side  29
Sø 14. 10.00: Fastelavn Søvangen    side  30
Sø. 14. 13.00: Fastelavnsfest Gellerupparken   side  32
Sø. 14. 13.00: Fastelavnsfest i Laden    side  43
Sø. 21. 14.00: Søndagscafé Søvangen    side  29
On. 24. 14.00: Underholdning Gellerup Pensionistklub side  35
On. 24. 18.00: Fællesspisning Beboerhuset Søvangen side  29
To. 25. 19.00: Generalforsamling Tousgaardens Venner side  42
To. 25. 19.00: Grønærten Generalforsamling   side  33

afdelinGsforMænd
Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:
Margit Nørhave, tlf.40743687 / eldal@stofanet.dk

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:
Ralf Lynå Christensen, tlf. 20926237
ralfch@stofanet.dk

Afdeling 8, Drejergården:
Bent Ole Pedersen (kontakt), Tlf. 26904452
 
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
s.erichsen@stofanet.dk

Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen / hojriis@stofanet.dk 

Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Malene Skou Andersen, tlf. 60615650
Malene_skou_Andersen@hotmail.com

 
Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Leth (kontakt)

Afdeling 22, Sonnesgården:
Steen Holgaard / steenoglise@stofanet.dk

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66 / 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:
Peter Sørensen / 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

brabrand boliGforeninG
Gudrunsvej 10A - Tlf.: 89 31 71 71
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30-14.00
Torsdag 9.30-18.00 - Fredag 9.30-12.00

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


