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lederen

af Sebastian Adorján Dyhr

er du med til at bestemme?

Inden for den næste måned kan du, hvis du bor i afdelingerne 
4, 5, 6, 15 og 22, møde op til afdelingsmøde og tage stilling 
til afdelingens regnskab for 2009 og evt. indkomne forslag, 
og i afdeling 5 og 6 kan du desuden være med til at vælge 
repræsentanter til din afdelingsbestyrelse.

Det er altså her, du personligt kan være med til at præge 
beslutninger, der de næste år kan påvirke din hverdag i 
boligforeningen. Og som du kan læse i bladet her, er der 
i øjeblikket arbejde for de folkevalgte i forbindelse med 
boligforeningens og flere afdelingers regnskab for nogle år 
siden, hvor der har været problemer med afregningen af 
varme.

Som afdelingsbestyrelsesmedlem er der desuden mulighed 
for at være med til at planlægge en masse spændende 
arrangementer for dine naboer i afdelingen, et arbejde der 
kan skabe gode muligheder for at velfungerende fællesskab.  
Denne slags aktiviteter kan du jævnligt læse om her i 
Skræppebladet, og vi vil altid gerne  høre om flere tiltag og 
arrangementer i afdelingerne, som andre afdelinger måske 
kan kopiere og være glade for.

I afdeling 4 har den siddende afdelingsformand fundet en 
artikel fra afdelingens første formand omkring arbejdet som 
sådan for 40 år siden - den artikel kan læses i dette nummer.

Med disse muligheder og opgaver i tankerne vil jeg hermed 
opfordre dig til at møde op ved dit afdelingsmøde, bruge 
din tale- og stemmeret på mødet og deltage i det nære 
demokrati. Stil måske op til din afdelingsbestyrelse og tag 
din del af arbejdet i og for fællesskabet, eller brug dine 
kræfter i en af de mange aktiviteter, der er i afdelingerne, 
og vær på den måde med til at gøre det endnu bedre at bo i 
Brabrand Boligforening.
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boligforeningens 
årsregnskab 2008...

af Kirsten Hermansen

Hvad er der sket, siden det 
samlede regnskab for 2008 blev 
godkendt med forbehold?

  8 da himlen kom ned på jorden
 Astronomiklub Capella om Ole Rømer.

  9 skræppebladsseminar
 Redaktion holdt seminar om bladets fremtid.

10 Gellerup museum inviterer i påsken
 Kom indenfor, når dørene åbnes den 31. marts.

12 børnehavelederen fra Gellerup
 En rådmands syn på Helhedsplanen.

13 Vise ord om beboerdemokratiet...
 Visionære tanker fra den første formand.

14 klubberne i Gellerup
 Blogdebat om huset midt i området.

14 Hvordan er du blevet rørt idag?
 Aktivitetsdag i Hasle bakker den 27. marts.

15 klummerne
 Om at huske, hvornår det nu var..

16 foreningen
 Der ryddes op i vildnis i Gellerup.

18 debatside
 Fortsættelse af debat omkring Helhedsplanen.

24 aktiviteter
 Førstehjælp, Grønærten, IT-service, Café Perlen,  
 Åben vejledning, Stavgang, Sommerskole mm.

7
Web-interesserede 
skribenter søges

af Ulrik Ricco Hansen

Skræppebladet søger folk til 
at anmelde hjemmesider for 
beboerne.

6
lys over Gellerup - 
lys mellem træerne

af Hans Esmann Eriksen

Lysinstallation skal lokke borgere 
ud så de kan se hvad området 
kan udvikles til.

11
den enes post - 
den andens brød

af Hans Esmann Eriksen & Vagn Krarup

Hvad er konsekvenserne 
for beboerne, når et posthus 
nedlægges?

Forside: Lysinstallation i Gellerupparken
foto: Hans Esmann Eriksen
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 boliGforeninGsens ÅrsreGnskab 2008 
Godkendt med forbeHold af repræsentantskabet

HVilke konsekVenser fÅr det for ÅrsreGnskab 2009?

af Kirsten Hermansen

En betydelig del af arbejdet i en bolig-
organisation består i at forvalte de en-
kelte lejemål i overensstemmelse med 
et kompliceret lovkompleks. Samti-
dig skal demokratiske beslutninger i 
såvel boligafdelinger som de beboer-
valgte bestyrelser træffes, formidles 
og effektueres.
Beboerdemokratiet er styret af mange 
regler, der tager udgangspunkt i en 
række love, bekendtgørelser og vej-
ledninger.
Repræsentantskab/generalforsam-
ling er boligorganisationens øverste 
myndighed. Det er dette 
organ, der varetager de 
overordnede anliggender 
som f.eks.godkendelse af  
hele boligforeningens års-
regnskab.

Det er ikke nogen let op-
gave, men lige såvel som 
zebraen ikke kan slippe for 
sine striber, så kan en al-
men boligforenings øverste 
myndighed heller ikke slip-
pe for den besværlige bebo-
erdemokratiske proces, så 
længe lovgivningen er der.

Hvorfor blev Brabrand Bo-
ligforenings samlede regn-
skab for 2008 godkendt 
med forbehold og hvad er 
der siden sket?
Det har Skræppebladet sat 
sig for, at kikke nærmere 
på. Det ser ud til at være en 
kompliceret sag, og for at få 
et overblik, vil vi begynde 
det sted, hvor problemerne 
er opstået, nemlig i de afde-
linger, der ikke har kunne 
godkende deres årsregnskaber for 
2008.

det starter med afvisning af 
regnskabet på beboermøder i 
afd. Vi og V
Afdeling VI og V holdt deres ordi-
nære beboermøder i april 2009, hvor 
budget og regnskabsaflæggelse var 
faste punkter på dagsorden.
I varmeregnskabet for perioden 1/7-
30/6 2006/07 er der ifølge admini-
strationen anvendt en for lav afreg-
ningspris over for beboerne i afd. IV, 
V og VI. 
”Der er derfor en udækket varmereg-
ning på kr. 348.000. Da man ikke kan 

regulere dette over det næste års var-
meregnskab, så er beløbet udgiftsført  
på konto 119 i 2008. 
Der er således ikke et reelt overfor-
brug på konto 119, som afdelingsbe-

styrelsen har ansvaret for”. Sådan ud-
taler Edvin Juhl i referatet fra afd. VI.
På baggrund af dette indstillede afde-
lingsbestyrelsen derfor til afdelings-
mødet, at man forkastede det udsend-
te regnskab.

På afd. V´s forårsmøde var der stor 
diskussion og forvirring omkring den 
samme fejl i varmeregnskabet.. Her 
var der et beløb på kr. 325.000, som 
ikke var blevet opkrævet i varme for 
2006/07, så man valgte også dér at 
nedstemme regnskabet.

På efterårsmødet oplyste Hen-
ning Thomsen, at afdelings-
bestyrelsen ikke kunne god-
kende de 325.000 på konto 119. 
Der blev oplyst, at forenings-
bestyrelsen forventede at bo-
ligforeningen centralt ville 
dække denne udgift, og derfor 
er der i 2009 budgetteret med 
en indtægt fra boligforeningen 
svarende til den påførte ud-
gift i 2008-regnskab. Dermed 
var sagen på sin vis lukket, og 
regnskab 2008 blev herefter 
godkendt.

Godkendelse af det sam-
lede regnskab, men med 
forbehold  på repræsen-
tantskabsmødet i maj 
2009
I henhold til driftsbekendtgø-
relse for almene boliger, skal 
en boligorganisation til den til-
synsførende kommunalbesty-
relse indsende årsregnskabet 
med tilhørende bilag, årsbe-
retning og revisionsprotokollat 
senest 6 måneder efter regn-

skabsårets afslutning, til kritisk gen-
nemsyn.
Det er baggrunden for, at regnskabet 
skal gennemgås og godkendes på det 
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årlige repræsentantskabsmøde i maj 
måned.

Ifølge referat har der været en lang 
debat, om hvorvidt man kunne god-
kende det samlede regnskab for bo-
ligforeningen.

”Det er en utraditionel ting, men han 
må erkende, at der ikke tidligere har 
været grund til at kommentere regn-
skabet. Vi har nu en utraditionel situ-
ation i afd. IV, V og VI. I alle 3 afdelin-
ger er der problemer med varmeregn-
skaber. Disse forhold har fået afd. V 
og VI til at forkaste deres regnskaber. 
Har [læses: der er] udfoldet bestræ-
belser på at skade foreningen mindst 
muligt, men med et signal om, at det 
aflagte regnskab ikke er tilfredsstil-
lende”. Sådan udtalte Vagn Eriksen 
og fremlagde på mødet et ændrings-
forslag således:

”Repræsentantskabet kan godkende 
det aflagte regnskab under forudsæt-
ning af:
at revisor udarbejder en rapport, som 
detaljeret beskriver revisors hjælp og 
involvering i bogføringsjusteringer, 
begrundelser herfor og øvrige be-
mærkninger

at rapporten dokumenterer lovhjem-
mel for, at beboernes manglende ind-
betalinger af varmeudgifter fra tidli-
gere år kan dækkes ved udgiftsføring 
på driftskonto i afdelingerne eller for-
eningen

og derudover blev der stillet 5 andre 
betingelser til foreningen, der doku-
menterer lovhjemmel, gennemgang 
på foreningsrådsmøde, en bedre ori-
entering fremover samt adgang til in-
formation  fra revision til ledelse.

Repræsentantskabet valgte at god-
kende regnskabet, med det forbehold 
at  bestyrelsen tiltræder
at man iværksætte de elementer, som  
fremgår at det fremsatte ændringsfor-
slag
foranlediger regnskabet fremsendt til 
Tilsynet inden den 1/7-2009, med be-
mærkning om at afd. V og VI ikke har 
godkendt deres regnskab, og at der 
pågår en løbende dialog.

afd. iV godkendte deres års-
regnskab 2008, og man kan 
ikke læse nogen bemærkninger 
i referat

i brev af 7. august 2009 har 
det kommunale tilsyn over for 
boligforeningen tilkendegivet 
således omkring årsregnskabet
”Det er oplyst, at afd. V og VI ikke har 
godkendt deres regnskaber. Boligfor-
eningen forventer dog, at dette sker 
på efterårets afdelingsmøder. Tilsynet 
har modtaget en henvendelse fra afd. 
VI, der ikke indikerer, at en godken-
delse af afdelingsregnskabet er nært 
forestående. Det fremgår af alemen-
boliglovens §42, at boligorganisatio-
nen indbringer sådanne tvistigheder 
for det kommunale tilsyn, som træf-
fer den endelige administrative afgø-
relse. Boligforeningens kommentarer 
imødeses”.

Det fremgår af brev fra boligforenin-
gen, at der bliver holdt et møde om 
årsregnskabet. 
Tilsynet oplyser herom:
”Der ikke udarbejdet mødereferat. 
Mødet var på deres (BB) foranled-
ning. De (BB) ønskede yderligere kon-
kretiseringer, således de kunne svare 
fyldestgørende på Tilsynets brev... ”

Der er med andre ord ikke drøftet 
noget, udover hvad der fremgår af 
ovennævnte, og hverken boligfor-
ening eller foreningsbestyrelse har 
besvaret spørgsmål omkring afdelin-
gers manglende godkendelse af års-
regnskab.

indstilling vedrørende 
tabsdækning
Ifølge foreningsbestyrelsens referater, 
kan man ikke se, hvad  de forlangte 
revisionsrapporter kan fortælle. Man 
er åbenbart kommet frem til, at de 
berørte afdelinger skal have en eller 
anden form for tabsdækning.
På et møde i foreningsbestyrelsen 
vedtager man med 2 stemmer (resten 
af bestyrelsen er inhabil – bor i de be-
rørte afdelinger), at de 3 afdelinger 
skal have en tabsdækning,  Det frem-
går ikke klart, hvordan man er kom-
met frem til tallene, og en udenforstå-
ende har svært ved at se, hvorfor og 
hvordan man er kommet frem til en 
sådan løsning og kompensation.

afdelingsbestyrelsen i afd. V og 
Vi henvender sig til det kommu-
nale tilsyn om varmesagen
Tilsynet skriver, at de har modtaget 
en mail dateret 3. august fra Edvin 
Juhl afd. VI og et brev fra Henning 
Thomsen i afd. V, hvor de klager over 
boligforeningens fremgangsmåde. 
Som svar på dette afgøres det:

”I afd. IV, V og VI er der sket en fejl  i af-
regningen af varmeudgiften, der hidrører 
forbrugsårene 2006/07. Der er i perioden 
opkrævet et utilstrækkeligt beløb i à conto.
Udgiften er herefter medtaget i afdelin-
gernes regnskab 2008, fordi muligheden 
for at kræve efterbetaling i forhold til le-
jerne (forbrugerne) må antages at være 
fortabt efter reglerne i almenlejeloven.
Det er ubestridt, at fejlen er begået af 
administrationen i boligforeningen. Det 
fremgår endvidere af §52, stk. 1, 3. punkt 
i almenlejeloven, at varmeudgiften ikke 
kan indeholdes i lejen. Derfor kan udgif-
ten heller ikke udgiftsføres i afdelingerne, 
hvor lejen fastsættes efter et balanceprin-
cip, jf. §77 i driftsbekendtgørelsen. Ud-
giften skal afholdes af boligforeningens 
egenkapital og tilbageføres de 3 afdelinger 
i årsregnskab 2009. Tilsynet har truffet 
sin afgørelse i medfør af almenboliglovens 
§42”.

Tilsynet sender deres afgørelse til Bra-
brand Boligforening i brev dateret 7. 
december 2009, men orienterer ikke 
de afdelingsbestyrelsesmedlemmer, 
der har fremsendt klagen, og det gør 
Brabrand Boligforening heller ikke.  
 
Man undrer sig over, at der endnu ikke 
er kommet en afslutning på denne sag.

Hvorfor har boligforeningen endnu 
ikke besvaret Tilsynets brev fra 7/8-09 
omkring de punkter, der vedrører afd. 
IV, V og VI, og hvorfor er afdelings-
bestyrelserne i de berørte afdelinger 
ikke blevet underrettet om Tilsynets 
afgørelse?

Man går ud fra, at de påførte varme-
udgifter tilbageføres de 3 afdelinger i 
årsregnskab 2009 jvf. Tilsynets afgø-
relse.

Brabrand Boligforening har ingen 
kommentarer til denne artikel.
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lys oVer Gellerup - lys mellem træerne
start pÅ HelHedsplanens HørinGsfase markert med lysallé

Tekst og foto Hans Esmann Eriksen

foråret er på vej, nye tider er 
på vej
Torsdag d. 11. marts blev hørings-
fasen for Gellerup/Toveshøj skudt 
i gang med en stor lysinstallation af 
Elle-Mie Ejdrup Hansen. Lysinstal-
lationen vil være tændt i de næste 8 
uger og invitere borgerne fra Århus til 
området så de med deres egne øjne – 
og måske med nye øjne – kan se, hvad 
området kan udvikles til.

borgmesteren bød velkommen 
- enkelte protesterede
Beboere fra området og mange af 
dem, der aktivt havde medvirket til 
at udvikle planen, var mødt frem. Der 
var også enkelte, der ønskede at vise 
deres modstand mod, at så stor en del 

af planen var kommet til at handle om 
nedrivninger og ikke om udvikling af 
området. 
I sin velkomsttale takkede borgme-
steren for det store arbejde, der var 
udført, og han udtrykte håb om, at 
mange århusianere ville udnytte an-
ledningen til at besøge byområdet.

Vandretur i natten
Stadsarkitekt Gøsta Knudsen indbød 
de fremmødte til en vandretur i det 
nattemørke Gellerup, således at den 
enkelte kunne se de enkelte dele af 
lysinstallationen. Den grønne stråle 
fra den røde varmecentrals skorsten 
til den røde bro over til City Vest. 
De blåt belyste sydfacader på Gel-
lerupblokkene, der kan ses fra mo-

torvejene og en 
kæmpeplakat ud 
mod Edvin Rahr-
svej. Efter en lille 
times vandring 
sluttede man i 
“Foreningernes 
Hus”, hvor Per-
lepigerne bød på 
en enkelt øl og 
røde pølser.

lys mellem 
træerne
Som en del af 
Helhedsplanen 
er Brabrand Bo-

ligforening begyndt at rydde op i den 
kraftige bevoksning omkring bolig-
blokkene. Store maskiner kører rundt 
og tynder ud i den bevoksning, der 
næsten skjuler bygningerne. Dermed 
håber man, at den bebyggelse, der 
næsten fysisk har lukket sig om sig 
selv, kommer til at virke mere åben 
over for omverdenen.
Man kan håbe, at lyset over Gellerup 
og lyset imellem træerne kan medvir-
ke til, at Århusianerne får lyst til at se 
på området med nye øjne.
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Web-interesserede skribenter søGes
skræppebladet søGer folk til at anmelde Hjemmesider for beboere

af Ulrik Ricco Hansen

Livet som beboer bliver mere og mere 
digitalt, hvilket også ses på de mange 
hjemmesider, vi enten får tilbudt eller 
tvinges til at bruge. Har du en me-
ning om internet, og har du lyst til at 
skrive om hjemmesider, så bliv web-
anmelder i beboerbladet for Brabrand 
Boligforening. 

bliv anmelder af hjemmesider
Skræppebladet har brug for dig som 
anmelder af hjemmesider og diverse 
tjenester, der er baseret på internet. 
Du skal skrive om dit besøg på en 
hjemmeside, som du har klikket dig 
igennem. Du skal fortælle om fordele 
og ulemper og forsøge at lave en lille 
vejledning til andre beboere som må-
ske er på vej ind på hjemmesiden. 
Som anmelder får du også lov til at 
dele stjerner ud: 1=dårligst, 6=bedst.

tilknyttet redaktionen
Jobbet er ulønnet, men som frivillig 
skribent indbydes du til redaktions-
møder og inddrages i den interne 
redaktionelle kommunikation, hvis 
du har lyst (du kan sige ja eller nej til 
at komme med på den redaktionelle 
mailing-liste).

få enkle krav
Som webanmelder forventes det, at 
du har let ved at udtrykke en mening, 
men også at du er god til at finde be-
læg for din mening. 
Alder har ingen betydning; om du er 
13, 33 eller 83 er underordnet. Om du 
er beboer i Brabrand Boligforeningen 
er heller ikke afgørende, så længe du 
har lyst til at skrive om dine oplevel-
ser på nettet.

masser af hjælp
Du skal anlægge en journalistisk vin-
kel på dine skriverier, og der er mas-
ser af hjælp at hente: Stort set hele re-
daktionen er klar til at hjælpe dig, så 
det er let at få gode råd f.eks. via mail. 
Har du problemer med dansk retstav-
ning er det heller ikke noget problem. 
Skræppebladet har tilknyttet gode 

korrekturlæsere, som sikrer, at din at 
din artikel fremstår professionel i det 
trykte magasin.

send skærmen af sted
Grafisk skal dine anmeldelser forsy-
nes med i det mindste screen-dumps 
(skærmbilleder). Hvis du ikke selv 
ved hvordan, få du hurtigt en oplæ-
ring. 
Har du mod på at kontakte folkene 
bag hjemmesiden og skrive om dem, 
er det et særligt plus. 

artikelserie
Vi vil gerne fortløbende bringe an-
meldelser af forskellige relevante 
hjemmesider.
Der er maser af tage fat på. Lige fra 
vores eget, boligforeningens, kom-
munens, bibliotekets, Beboerbladets, 
Socialministeriets mv.
Lige så interessant er det at kigge på 
hjemmesider for afdelinger i boligfor-
eningen og for hjemmesider for for-
skellige aktiviteter og institutioner i 
boligforeningens område.
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da Himlen kom ned pÅ jorden
ole rømer (1644-1710)

I 1671 lod Solkongen observatoriet i 
Paris indrette og ansatte G.D. Cassini 
som direktør. Han huskes nu især for 
sin udforskning af Saturns måner og 
ringe, men han fastlagde også pla-
neten Jupiters rotationstid omkring 
dens egen akse og de store Jupiter-
måners omløbstid. I virkeligheden 
er hans vigtigste resultat nok, at det 
lykkedes ham at beregne afstanden 
til planeten Mars ved hjælp af simpel 
trekantsberegning.

kortlægning
Solkongen satte også geodæten Jean 
Picard (1620-82) til at tegne et kort 
over Frankrig. Det var et stort arbej-
de. Selv med brug af fotos fra fly el-
ler satellit kan det kun gøres nøjagtigt 
ved at bestemme stedernes placering 
i forhold til himmellegemer. Kikker-
ten blev brugt flittigt, men de yderst 
nøjagtige observationer, Tycho Brahe 
havde foretaget uden kikkert, var sta-
dig højt værdsatte. Kun ved hjælp af 
dem havde det været muligt for Jo-
hannes Kepler at skaffe det endelige 
bevis for, at Jorden og de andre plane-
ter drejer rundt om Solen.
Picard rejste i 1671 til København for 
at lede efter mere materiale fra Tycho 
Brahe og knytte kontakt til de danske 
astronomer, der arbejdede på at føre 
traditionen videre. Her viste det sig, 
at der var en ung forsker, som var 
usædvanlig god til matematik. Det 
var Ole Rømer, der kom fra Århus. 
Han fulgte med til Paris for at blive 
knyttet til forskermiljøet der.

Havearkitektur
I første omgang blev an ansat til at an-
lægge park ved Versailles. Han huskes 
nu især for sin konstruktion af spring-
vande, men i virkeligheden var anlæg 
af park dengang en oplag opgave for 
en astronom. Vi er i barokken, og for 
den tid var det himmelske vigtigst, og 
det himmelske blev vel at mærke de-
fineret som et planlægningsprincip. 
Derfor blev der anlagt midterakser 
gennem bygninger og parker. De skal 

vise, at der går en lige linje fra himlen 
i den ene side til himlen i den anden. 
Det ses ved Moesgård og endnu tyde-
ligere ved Rathlousdal. Det er derfor 
helt naturligt, når beplantningen ved 
Versailles danner mønstre, der har 
stjernebilleder som forbillede.

lysets hastighed
Samtidig blev Ole Rømer inddraget i 
Cassinis arbejde med studiet af Jupi-
ter. Han konstaterede sammen med 
Cassini, at tre af de store Jupitermåner 
ved hvert omløb kom ind i planetens 
skygge. Rømer iagttog yderligere, at 
Io indtræden i Jupiters skygge vari-
erede 22 minutter efter Jordens af-
stand til Jupiter. Han konkluderede 
derudfra, at lyset havde en hastighed, 
som han kaldte ”Lysets tøven”. Den 
beregnede han til 214.300 km. pr. se-

kund. Nu ved vi, at lysets hastighed 
er 299.792,458 km. pr. sekund. 
Forskermiljøet i Paris havde kontakt 
med et tilsvarende i England, så Rø-
mer mødte både Newton og Halley.

teknik
Rømer vendte tilbage til København 
i 1681, hvor han blev professor ved 
universitet og dermed også leder af 
observatoriet på Rundetårn. Det var 
blandt meget andet plaget af lysfor-
urening og rystelser fra færdselen. 
Ole Rømer opgav det så vidt muligt 
som observatorium og stillede i ste-
det kikkerter op i sin private bygård 
i Store Kannikestræde. I en sen alder 
indrettede han et observatorium i 
Vridsløsemagle (nu Korpedal).
Han konstruerede en såkaldt meri-
diankreds. Meridianen er den linje, 

Jens Skriver, astronomiklub Capella



Skræppebladet april 2010 - 9

CAPELLA  
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
Niels Jørgensen,

Jernaldervfej 257B, 1.,
tlf. 86241620.

der går gennem et hvilket som helst 
sted og Nordpolen. Ved hjælp af et 
fast måleapparat kan position af de 
stjerner, der vandrer forbi. bestemmes 
med meget stor nøjagtighed.
Han byggede flere planetmaskiner, 
hvor modeller af planeter mekanisk 
drejer rundt om Solen. Det var først 
Newtons tyngdelov, der forklarede 
hvorfor.

landet lægges i lænker
Enevælden brugte ham til mange 
administrative opgaver. Der var util-
fredshed med beregningen af bøn-
dernes skatter. Derfor blev alt landets 
landbrugsjord i 1682/83 oprebet med 
lænker. Arealet blev målt i tønder 
land, som derefter blev sat i hartkorn 
efter dets bonitet. Bønderne skulle 
derefter svare skat efter landmålings-
matriklen, som trådte i kraft 1688. 
Der var naturligvis også planer om 
at udarbejde kort, men det blev ikke 
til noget. Men i dag kan forskerne ud 
fra opmålingerne rekonstruere forde-

lingen af jorden i landsbyerne på kort. 
Et sådant arbejde kunne kun lykkes, 
når der stod en kyndig astronom bag. 
Astrolabrier til at måle himmellege-
mernes højde på himlen og vinklerne 
mellem dem blev flittigt brugt.
Ole Rømer sørgede også for, at vejene 
blev målt op, og der blev opstillet vej-
sten.    

system i  tingene
Efter forslag fra Rømer blev den gre-
gorianske kalender indført herhjem-
me år 1700. Den julianske kalender, 
der var indført af Julius Cæsar, fast-
lagde et år til 365 ¼ døgn. For at få 
kabalen til at gå op var der indført 
et skudår hvert fjerde år. Det havde 
imidlertid vist sig, at året kun er på 
365,24 døgn. Derfor afskaffede den 
gregorianske kalender nogle skudår. 
Et århundrede skal ikke alene være 
deleligt med hundrede, men de to før-
ste cifre skal også være delelige med 
fire. Derfor var 1700, 1800 og 1900 
ikke skudår.

Som et af de sidste lande i Europa 
indførte Danmark i 1910 metersyste-
met, men Ole Rømer standardiserede 
mål og vægt, således at der var ens 
længde og rummål i hele landet, og at 
der så vidt muligt var konvertibilitet 
mellem længde- rummål. 

skræppebladsseminar
redaktionsmedlemmer Holdt seminar om bladets fremtid

af Kirsten Hermansen

Den 6. marts holdt redaktionsmed-
lemmer fra Skræppebladet et seminar 
om fremtidens blad.
Der var 4 valgte medlemmer og 2 fri-
villige med til mødet, og Vagn Erik-
sen var med som repræsentant for det 
struktur-udvalg, der tidligere blev 
nedsat for at komme med forslag og 
konkrete forbedringer/ændringer af 
organisatoriske forhold.

I dag er Skræppebladet et beboerblad, 
hvor foreningsbestyrelsen er bestyrel-
sen, og med en redaktion, der bliver 
valgt ude i afdelingerne – altså en 
redaktion, der består overvejende af 
frivillige og en enkelt lønnet layout-
medarbejder.

på mødet var der bred enighed 
om følgende:
En sektionsopdeling af bladet. Opde-
ling af bladet i et fællesblad og flere 
sektioner. Det bliver bladet ikke billi-
gere af, men det får mere accept ude i 
afdelingerne.
Formelle rammer skal forbedres. 
Et ordentligt redaktionslokale f.eks. i 
afd. 4´s beboerhus
Tilbud om uddannelse 

der var flere forslag til 
strukturelle forbedringer:
Bestyrelse og redaktion med hver sin 
beføjelse. 
Ansættelse af en professionel redak-
tør/supporter i x antal timer

En anden måde at vælge redaktions-
medlemmer på
En bestyrelse skal tage sig af bladets 
kurs
Overtagelse af Borgerportalens 
8220-aktiviteter, en portal der skal 
skabe overblik over alle områder, for-
eninger og aktiviteter og en forside 
med lokalnyheder og med uddan-
nelse og støtte fra Fællessekretariatet

De tilstedeværende var enige om, at 
en afklaring af Skræppebladets frem-
tid var nødvendig inden efterårets 
valg af nye redaktionsmedlemmer, og 
derfor bad man Foreningens Struktur-
udvalg om at færdiggøre sit arbejde.
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Gellerup museum inViterer indenfor i pÅsken
det nye lokalmuseum slÅr dørene op onsdaG den 31. marts. alle beboere er Velkomne

af Helle Hansen

Den 1. marts klokken 12 overtog det 
nye Gellerup Museum nøglerne til 
lejligheden på sjette sal på Gudruns-
vej 16. Herefter vrimlede det ind med 
rengøringsfolk, som på et par timer 
skurede skabe, skuffer, karme og gul-
ve, så den rå og tomme lejlighed om 
eftermiddagen kunne stå nogenlunde 
klar til et hurtigt improviseret rejsegil-
de med pølser, øl og sodavand, hvor 
aktive bag museet, afdelingsbesty-
relserne samt naboerne fra opgangen 
var inviteret.
Mange nysgerrige tog imod tilbud-
det om at komme og inspicere det lille 
museum, både for at se på mulighe-
derne i de fem værelser, men også for 
at blive imponeret over den fantasti-
ske udsigt ud over Gellerupparken og 
ikke mindst hele Århus by og bugten, 
så langt øjet rækker. 

efterlysning af genstande
I løbet af marts har den nyansatte 
museumsinspektør Doron Haahr og 
gruppen af frivillige bag museet haft 
travlt med at forberede åbningen den 
31. marts.
En arbejdsweekend midt måneden 
sikrede nymalede lofter og vægge. Og 
der er også blevet afhøvlet gulve og 
indkøbt gulvtæpper til et par af rum-
mene. 

Museet har også haft husstandsom-
delt et brev til alle beboerne i Gelle-
rupparken og Toveshøj, hvor der er 
blevet efterlyst genstande, køkken-
redskaber og billeder, som kan være 
med til at opbygge udstillingen, der 
kan være med til at fortælle områdets 
historie. 
Indsamlingen er foregået på Gel-
lerup Bibliotek, hvor lokalarkivet i 
Brabrand har til huse. Lokalarkivet 
er også en aktiv samarbejdspartner til 
det nye museum.

Helhedsplan på museum
Et værelse i museet er helliget den 
kommende helhedsplan, som også 
kommer til at benytte museet i forbin-
delse med debat- og 
informationsmøder, 
som finder sted i lø-
bet af høringsrunden. 
Her vil komme plan-
cher, skabeloner og 
pjecer, der fortæller 
om de store planer.

Gellerup a la 1970
I skrivende stund ar-
bejdes der stadig ak-
tivt på at skabe de for-
skellige udstillings-
rum i museet. 

Et ligger dog fast, og der er, at den ene 
ende af stuen skal indrettes som en ty-
pisk dansk stue i Gellerup i 1970. Og 
museumsinspektør Doron Haahr og 
hans aktivister håber, at indsamlin-
gen på Gellerup Bibliotek vil bidrage 
med mange spændende genstande til 
at fortælle den historie.
Hvordan den endelige åbningsudstil-
ling kommer til at se ud, bliver afslø-
ret, når museet slår dørene op for alle 
nysgerrige beboere og resten af byens 
interesserede. Det kommer til at ske 
være den officielle åbningsreception, 
der bliver holdt onsdag den 31. marts 
klokken 15-17.

ekstra åbent i påsken
I påsken vil der være ekstraordinært 
åbent i museet for at give de mange 
formodede nysgerrige en mulighed 
for at kigge forbi i ferien. 

Åbningstiderne i påsken 
klokken 15.00 - 17.00
Skærtorsdag den 1. april  
Langfredag den 2. april
Påskesøndag den 4. pril 
2. Påskedag den 5. april 

ugentlig åbningstid 
i Gellerup museum:
Tirsdag 16 – 18 
Søndag klokken 14-16. 
Der er gratis entre til museet.
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den enes post - den andens brød
i ÅbyHøj Har de flere kunder nu

Tekst og foto Hans Esmann Eriksen og Vagn Krarup

Hvad betyder det, når posthuset ned-
lægges. Skræppebladet har forsøgt at 
undersøge det. Mange beboere i Gel-
lerup/ Toveshøj-området er blevet 
henvist til at bruge posthuset i Åby-
høj, mens andre skal bruge postbutik-
ken Brabrand.

57 minutter i bus
For de få der er i besiddelse af en bil, 
tager det små 6 minutter at køre til 
Åbyhøj, men for de mange, der må 
anvende offentlige transportmidler, 

tager det lidt længere tid. Med bus fra 
Toveshøj til Åbyhøj torv tager det 11 
min. Bussen tilbage går ca. 3 minutter 
efter. Hvis ikke det er nok til at afhen-
te pakken fra tante Emilia, må man 
vente på næste bus. Så tager den sam-
lede rejse 57 minutter. Det kan klares, 
hvis man har besluttet at købe ind i 
Åbyhøj, men der lægges i forskellige 
planer op til, at Gellerup/Toveshøj 
skulle blive et attraktivt byområde 
med indkøbsgade og det hele.

udvidet åbningstid
Der var travlt på posthuset, da vi be-
søgte det midt på eftermiddagen. Vi 
talte med den venlige og serviceori-

enterede postmedarbejder, Kaja Pe-
dersen, der fortalte, at travlheden var 
vendt tilbage i det lille posthus.
“Vi har fået 15-20% flere kunder, og 
det er vi som medarbejdere glade for”
“De gamle kunder er mindre begej-
strede. De nye typer kunder er ikke 
altid gode til dansk og kan have svært 
ved at forstå, hvordan posthuset fun-
gerer. Det kan godt give ventetid,” 
fortæller Kaja Pedersen. “Vi kan dog 
klare det meste med et smil.”
Smilet har ikke været nok. For at klare 
det øgede pres og forbedre servicen 
har postvæsnet udvidet åbningstiden 
med 1/2 time hver dag.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!

Nye Åbningstider Åbyhøj posthus

 Vagn Krarup på besøg i Åbyhøj

Kaja Pedersen en glad postmedarbejder
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børneHaVelederen fra Gellerup
rÅdmand for sundHed oG omsorG

af Hans Esmann Eriksen
foto af Bo Sigismund

Der blev tændt stearinlys på bordet 
og hygget om os, da rådmand Dor-
the Laustsen modtog Skræppebladets 
udsendte medarbejdere i sit flotte 
hjørnekontor på Århus Rådhus.
Vi var kommet for at høre om, hvor-
dan hun som SF-rådmand ser på hel-
hedsplanen for Gellerup/Toveshøj-
området.
mange myter og mange sociale 
problemer
Dorthe Laustsen kender området og 
den almene sektor. I perioden 1973-
76 boede hun i Bispehaven, hendes 
familie har boet både på Toveshøj og 
på Hans Brogesvej, og hun har været 
børnehaveleder i det nybyggede Gel-
lerup i 17 år.
“Fra byggeriets start har området 
været præget af mange mennesker, 
der var udflyttet fra saneringsmodne 
ejendomme i midtbyen. Mennesker 
med mange sociale og økonomiske 
problemer, men mennesker der allige-
vel havde mange andre ressourcer,” 
starter Dorthe Laustsen.
“Sådan er det stadig. Området har en 
stor koncentration af socialt udsatte, 

og mange af dem er de såkaldte ikke-
etniske danskere,” fortsætter hun.
“Området er lukket om sig selv, og 
kun dem, der bor og lever i området, 
kommer der. Det har givet anledning 
til mange myter om området i andre 
dele af kommunen og i samfundet i 
øvrigt. Myter, der er svære at aflive, 
fordi der er få, der har anledning eller 
lyst til at komme derud,” konstaterer 
Dorthe Laustsen.

løs problemer og fjern myter
“Der er problemer med utilpassede 
unge og kriminalitet i området. I de 
senere år er der sket store forbedrin-
ger, og der kan stadig gøres meget” 
siger Dorthe Laustsen. 
“Derfor er det vigtigt, at området om-
dannes til en attraktiv bydel, hvor flere 
ressourcestærke personer vil flytte til 
- gerne i blandede former for bebyg-
gelse med ejerboliger og erhverv. Det 
er også vigtigt, at borgerne i Århus får 
anledning til at besøge området, fordi 
der er en spændende bygade, sjove og 
interessante begivenheder, eller fordi 
de skal kontakte en kommunal myn-

dighed eller har andet ærinde til om-
rådet,” fortsætter Dorthe Laustsen, 
der tilføjer “ved at åbne op i området, 
kan der fjernes mange myter.”

“nedrivninger optager mig 
ikke så meget”
Det kan være nødvendigt at nedrive 
for at opnå, at der kan anlægges en 
bygade. Men nedrivninger er ikke et 
mål i sig selv,” siger Dorthe Laustsen.
“Vi skal sikre, at der er gode genhus-
ningsmuligheder, og det er vigtigt at 
lytte til de høringssvar, der kommer. 
Hvis der er stor modstand mod ned-
rivninger, må man overveje, om der 
kan rives mindre ned. Jeg ser frem til, 
at det bliver en åben og konstruktiv 
proces”. 
“Men det er rigtig vigtigt, at der også 
er fokus på den sociale del af helheds-
planen, så det sikres, at de problemer, 
der er i området, bliver mindre,” fort-
sætter Dorthe Laustsen

kommunale arbejdspladser, 
ældreboliger og sundhedscenter
”Det er en del af helhedsplanen, at der 
skal flytte kommunale arbejdspladser 
og funktioner ud til området, hvad 
mener du om det?” spørger Skræppe-
bladets udsendte.
“Det er godt, at der flyttes arbejds-
pladser ind i området, så området bli-
ver mere blandet. De kommunale ar-
bejdspladser, der flyttes ud, bør være 
borgerrettede funktioner, som kan 
give anledning til, at flere århusianere 
får anledning til at besøge området. 
Jeg støtter, at der etableres et sund-
hedscenter i Toveshøj,” starter Dorthe 
Laustsen, ”men det er vigtigt, at det 
placeres sammen med et community 
center, og at det placeres, så der er et 
liv omkring.” 
“Et lokalcenter med ældre- og ple-
jeboliger er der også behov for, men 
også her er det vigtigt, at det ligger 
centralt, således at de ældre oplever 
sig selv som en del af byen,” siger 
rådmanden.
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Vise ord om beboerdemokratiet oG beboermødet 
med 40 År pÅ baGen 

Visionerne for beboerdemokratiet Var fra daG ét store 
i Gellerupparkens afdelinGsbestyrelse 

af Helle Hansen, formand for afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken

I forbindelse med Gellerupparkens 
40-årsjubilæum, som løb af stablen 
sidste sommer, og som forløber over 
de næste tre år, faldt jeg over en gam-
mel gulnet A3 folder fra april 1970. 
Det viste sig at være en forløber for 
det beboerblad, som vi i dag kender 
som Skræppebladet.
På folderens forside står ”Beboer-
møde”, og teksten er skrevet af Gelle-
rupparkens første afdelingsformand 
Knud Dynnes Hansen. Og det er 
kloge og visionære tanker, formanden 
har gjort sig om ”Gjellerupplanen”, 
som bebyggelsen dengang hed – Så 
kloge og visionære, at de sagtens kan 
tåle at blive genoptrykt i dag. For de 
giver mening for mig som afdelings-
formand, og de viser også, at vi er 
kommet nogenlunde på vej i Gelle-
rupparken, hvor jeg mener, at vi i høj 
grad kommer hinanden ved – heldig-
vis meget mere på godt end på ondt. 
Her er faktisk rigtigt dejligt at bo, selv 
om der er masser af udfordringer så 
som den kommende helhedsplan. 
Men ved at have et stærkt beboerde-
mokrati, hvor beboerne blander sig 
og bidrager med deres holdninger og 
indsats, tror jeg på, at vi sammen kan 
være med til gøre vores område det 
bedste sted at bo.

Så fra mig skal lyde en opfordring til 
afdelingsbestyrelsen og beboerne i 
Gellerupparken og resten af beboerne 
i Brabrand Boligforening. Læs Knud 
Dynnes Hansens 40 år gamle artikel 
– og kom så af sted til forårets bebo-
ermøder:

”Et samfund bestemmes af de men-
nesker, der tegner det. I et demokrati 
vælger man de mennesker, der skal 
tegne samfundets ansigt udadtil.
I et beboerdemokrati er man selv med 
til at bestemme, hvordan dette ansigt 
skal tegnes. Skal det være et samfund, 
der efterhånden stivner, for indenfor 
en kort årrække at ende som slum – 

skal det være en søvnig by, hvor ens 
væsentligste aktivitet er at bande 
over, at naboen støjer for meget – eller 
skal det være et sted, hvor man trives, 
fordi man har en chance for at møde 
ligesindede i en fælles interesse og i et 
aktivt miljø.

GJELLERUPPLANEN byder de må-
ske bedste muligheder nogensinde i 
Danmark for at bevise, at en moderne 
bebyggelse ikke bare behøver at være 
fire vægge, hvor man er nok i sig selv. 
I løbet af tre år flytter 6000 mennesker 
ind i et nyt miljø, og der er en fuld-
stændig vanvittig tanke, at man kan 
tilbringe mere end halvdelen af sit 
liv mindre end 10 meter fra dem på 
den anden side af væggen uden no-
gensinde at finde ud af, at man deler 
nøjagtig de samme interesser. Derfor 
må man ud af busken og være aktiv.

De seks beboere, der har dannet den 
foreløbige afdelingsbestyrelse, har set 
det som den vigtigste opgave at for-
søge at skabe et miljø, der forhindrer, 
at man kastede sin aktivitet andre ste-
der hen. Vi har på godt tre måneder 
holdt otte ordinære afdelingsmøder 
og et utal af udvalgsmøder af mere 
eller mindre officiel karakter. Vi har 
diskuteret mange ting, hvoraf de 
færreste er modnet til noget konkret 
endnu, men der lurer i baggrunden 
en mængde spirer, som vi har arbejdet 
med, og som vi mener, vil kunne blive 
et positivt element i bebyggelsen.

Vi har gjort vores fejl, og vi har fået 
nogle øretæver, og det er muligt, at 
vi fortjener flere. Vi har hørt murren 
og rygter, der pga. trediehånds-oplys-
ninger eller gisninger fuldstændig har 
misfortolket vore hensigter.
Der er kun et forum for disse ting – 
BEBOERMØDET.

Det er enhvers fornøjelige pligt at 
møde frem. Beboermødet vil byde på 

redegørelser og forslag til ændring af 
vedtægterne fra boligforeningen, og 
der vil blive aflagt beretning fra afde-
lingsbestyrelsen.

Denne beretning vil omfatte de ting, 
der opnået, men den vil først og frem-
mest være interessant ved at behandle 
de ting, der er blevet diskuteret, og 
som man er nået mere eller mindre 
langt med, bl.a. andet hele problemet 
med børnene i bebyggelsen der vel 
nok er det største og alvorligste af alle.
Der vil desuden – udover dagsordnen 
– blive mulighed for at træffe repræ-
sentanter for igangværende og kom-
mende arrangementer. Det drejer sig 
på det tidspunkt, hvor dette skrives 
(marts 1970, red.) om: Forældrefor-
ening, ølbrygning, fotoklub, udflugts- 
og rejseklub, hobbysløjd, teaterfor-
ening, haveklub, motorklub (med 
eget værksted) Vi forventer, at der 
inden mødet og på selve mødet vil 
blive ytret interesse for en eller anden 
ting, og har man noget, man gerne vil 
have sat i gang, bør man møde frem 
og komme med sine ønsker.

Derfor bør man have en pokkers god 
grund for ikke at møde frem beboer-
mødet.

Knud Dynnes Hansen
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klubberne i Gellerup
bloGdebat om Huset midt i GellerupomrÅdet

af Kirsten Hermansen

Klubberne i Gellerup, KIG, består af 
2 klubber, hvoraf den ene er placeret 
midt i Gellerupparken og den anden 
på Toveshøj.
Som det fremgik af Skræppebladet i 
november har vi besøgt den klub, der 
ligger i Gellerupparken.
Udefra er det en helt almindelig mur-
stensbygning, men bagved er der 
store grønne områder med legeplad-
ser, fodboldbaner og plads til mange 
sportsaktiviteter. […]

Webkommentar
Khaled skriver:
Jeg synes de skulle lukke Klubberne i 
Gellerup…
Personalet i klubben slår og truer de 
unge mennesker uden kommunen 
ved noget om det.
Og når kommunen kommer forbi for 
at tjekke at alt er i orden, spiller de så 
søde og rare .. men ligeså snart de er 
gået slår de,
De unge mennesker på stedet..

det er ikke alle personale der gør det 
men en del af dem gør det..
og derfor synes jeg man skulle starte 
en debat om det for det er simpelthen 
for dårligt. 
Grunden til jeg ved er er fordi jeg selv 
har været udsat for det i klubberne i 
gellerup…

Webkommentar
Anders Glahn skriver:
I klubbberne plejer vi ikke at reagere 
på annonyme indlæg og udokumen-
tere påstande eller løse rygter. Men på 
formuleringerne kan jeg se at Khaled 
må have kendskab til klubben, hvil-
ken “Khaled” der er tale om står så 
hen i det uvisse.
Når jeg så vælger at skrive et lille ind-
læg alligevel, ja, så er det fordi det 
skal præciseres, at vold ikke er tilladt 
i klubberne – og medarbejderne må 
ikke slå de unge, det er klart! – og det 
er i øvrigt som det er i resten af sam-
fundet!!

I yderste nødstilfælde kan der være 
tale om nødværge eller selvforsvar. 
Men sker dette, skal Lederen altid 
inddrages med det samme og der skal 
ske en anmeldelse til politiet, samt 
laves en indberetning om magtanven-
delse til kommunen.
Men er der noget om snakken, ja, så 
har vi et problem, der skal gøres no-
get ved med det samme – så kære 
Khaled,det må du hjælpe mig med.
Så kom ud af busken!! Du er meget 
velkommen til at ringe til mig, så kan 
vi mødes og få en snak om hvad du 
har oplevet. Er der noget helt galt, ja 
så er vold jo en straffelovsovertræ-
delse og det skal du melde til politiet.
Endelig vil du helt sikkert blive ta-
get godt imod hos Mohammed eller 
Mette nede i klubben. De vil være me-
get taknemmelig hvis du fortalte dem 
hvad der er du mener at være udsat 
for. Som sagt: vold aksepteres ikke.

Hilsen Anders Glahn
Fritids- og ungdomsskoleleder 

tlf. 51 57 50 33

Hvordan er du blevet rørt i dag? 
ÅrHus Har masser af tilbud til dig

Aktivitetsdag i Hasle Bakker

Som afslutning på Motionsuge 12 og for at sætte fokus på Hasle Bakker, afholder Århus Kommune og en række frivillige for-
eninger aktivitetsdag i Hasle Bakker lørdag den 27. marts fra kl. 12-15. Det foregår på Tovshøjskolens parkeringsplads, Lenesvej, 
8220 Brabrand. 

Program for dagen:
Kl. 12: Åbning af aktivitetsdagen ved tale af rådmand for Kultur og Borgerservice, Marc Perera Christensen
KL. 12.15: Motionsløbet starter. Alle kan være med uanset løbeniveau. Distancerne er 3, 5, 7 og 10 km. Motionsløbet arrangeres 
af Brabrand IF.
Kl. 13.05: Aarhus Fodslaw tager interesserede med på vandretur i det smukke område Hasle Bakker.
Kl. 12-15: Hele dagen vil lokale og århusianske foreninger være til stede på parkeringspladsen ved Tovshøjskolen, hvor de vil 
afholde forskellige aktiviteter for alle aldersgrupper. 

Til stede på parkeringspladsen vil blandt andet være:
Parkour Århus, IHF svømning, Fitness Vest, Århus Fodslaw, Trendy Travel, Rope Skippers, Gellerupbadet, By i Bevægelse, Århus 
1900 stavgængere, Frem Aktiv, VIGØR og Osteoporoseforeningen.

Læs meget mere om aktivitetsdagen og om de mange foreninger på www.motionstilbud.dk.
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af Inger Bloch

HVornÅr Var det nu, det Var?

at Huske

Hjælpemidler
De fleste af os benytter nok kalender 
og huskesedler i det daglige til at 
holde styr på aftaler og indkøb; men 
hvad med det, man ønsker at huske 
på længere sigt?

Vigtig og uvigtigt
Hukommelsen er god til at sortere li-
gegyldigheder fra:  f.eks  som:  Hvad 
fik du at spise til middag i forgårs?  – 
Hvordan var vejret?  - Hvad tøj havde 
du på?   
Det er ikke sikkert, at man kan svare 
på disse spørgsmål, og det er da hel-
ler ikke så vigtigt. Men andre ting kan 
være vigtige for os, og så finder vi på 
forskellige måder at huske på. En me-
lodi eller en duft kan også pludselig 
få os til at huske en oplevelse, der må-
ske endda ligger langt tilbage.

fuld fart frem
For ikke så længe siden gik der en 
bølge over landet, hvor moderne le-
dere blev ansat i virksomheder og in-
stitutioner for at give det hele et skub 
fremad. 
Det var typisk for sådan en chef at 
komme med udtalelser om, at ”Forti-
den er passé” – ”Plejer er død” – ”Nu 
må vi se fremad og tænke nyt”. I køl-
vandet på disse holdninger fulgte ofte 

fyringer af en del af personalet (og re-
sten blev sendt på kurser, så de kunne 
blive omstillingsparate).  Nye folk 
blev ansat – ALT NYT VAR GODT!
Som den opmærksomme læser sik-
kert har gættet, deler jeg ikke ube-
tinget denne opfattelse. Tværtimod 
mener jeg, at det er værdifuldt at hu-
ske gode ting og metoder fra fortiden 
– og bruge opnåede erfaringer. På den 
måde kan det undgås, at gamle fejl 
bliver gentaget, og man har et grund-
lag at komme videre på; herefter kan 
man så tage nyt ind (metoder, maski-
ner, holdninger, idéer osv).

fortid – nutid – fremtid 
Nogle fortaber sig i fortidens minder 
og andre bekymrer sig hele tiden for, 
hvad der skal ske i fremtiden. På den 
måde kan man næsten glemme at 
leve i nuet – og glæde sig over de op-
levelser og muligheder, man har lige 
nu. Jeg synes, at det er godt at være 
opmærksom på livet her og nu, men 
det er nu også rart at have en rød tråd 
bagud; vi er jo blevet, som vi er på 
grund af vores fortid.

5 års dagbog
I min lille pensionisttilværelse holder 
jeg styr på dagene ved hjælp af min 

5-årsdagbog. Dagbogen har en side 
for hver dato; der er 5 x 4 linier på 
hver side - 4 linier til hver dag; på den 
måde kommer man igennem bogen i 
alt 5 gange, førend den er udfyldt.
Hver aften skriver jeg årstal og uge-
dag – og derefter dagens oplevelser i 
notatform på de 4 linier. Jeg startede 
i 2003 og er nu på min dagbog nr. 2.
Jeg kan godt anbefale andre at gøre 
det samme. Det er rart at have styr på 
ting, man måske ellers ville glemme - 
og man kan se, hvad tiden egentlig er 
gået med.
Det sjoveste er selvfølgelig, når man 
er nået til de nederste linier på siderne 
– (altså 5. år) – Så kan man lade blik-
ket glide opad og læse om små og 
store begivenheder på samme dato 
gennem de sidste 5 år.
Skulle nogle nu få lyst til at anskaffe 
sig en 5-årsdagbog, tager boghandle-
ren den gerne hjem, hvis den ikke fin-
des i butikken.

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk

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

ÅbninGstider:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00

der ryddes op i Vildnis i Gellerup
fysiske forandrinGer som del af HleHedsplanen

af Marianne Stenberg 
journalist Brabrand Boligforening

I Gellerupparken og på Toveshøj er 
et hold skovarbejdere i gang med at 
fælde træer. Det sker for at rydde op 
i det efterhånden tilgroede vildnis, 
som præger boligområdets arealer. 
Som en sidegevinst vil oprydningen 
også være med til at skabe mere tryg-
hed. Over de næste to måneder vil der 
blive fældet vildskudte træer, krat og 
buske mellem blokkene.

Projektet er led i helhedsplanen, som 
Brabrand Boligforening og Århus 
Kommune står bag. Helhedsplanen 
er en rammeaftale, som nu er konkre-
tiseret i en dispositionsplan, der går i 
offentlig høring torsdag d. 11. marts. 
Visionen er at omdanne Gellerup-om-
rådet fra et udsat boligområde til en 

attraktiv bydel gennem omfattende 
fysiske forandringer.

Der er tale om en 20 års plan, som er 
delt op i faser. Fase 1 består af en ræk-
ke aktiviteter, som på den korte bane 
skal være med til at gøre Gellerup og 
Toveshøj mere attraktiv, øge beboer-
nes tryghed og give området et bedre 
image. 

En af disse aktiviteter omfatter en stor 
rydningsplan, hvor flere af boligom-
rådets mange træer fjernes for at give 
mere luft og synlighed mellem blok-
kene. Arbejdet med at fjerne krat og 
buskadser samt fælde træer løber 
over de næste to måneder. 

Rydningsplanen finansieres af Gel-
lerupparken og Toveshøj samt Århus 
Kommune.

Har redaktionen ønske om yderligere 
oplysninger, er den velkommen til at 
kontakte direktør for Brabrand Bolig-
forening Torben Overgaard på tlf. 89 
31 71 00 eller 40 44 72 36 eller leder af 
Gellerupsekretariatet Per Frølund tlf. 
89 40 22 45

Der er mulighed for at følge skovar-
bejderne, mens de fælder træer. Kon-
takt evt. journalist Marianne Stenberg 
tlf. 89 31 71 03
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ordinære afdelinGsmøder i forÅret 2010

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

foreløbiG daGsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2009
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling IV, Gellerupparken Onsdag den 28. april 2010 kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling XV, Hasselengen tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00  i afdelingens fælleshus, Hasselhøj 203
Afdeling XXII, Sonnesgården onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00  i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

foreløbiG daGsorden for de afdelinGer, der oGsÅ Har ValG til afdelinGsbestyrelsen 
m.fl. om forÅret::
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2009
4. Evt. forslag 
5. Valg:Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
 a: Repræsentant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
 b: Repræsentant + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med ulige numre)
 c: Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling V, Toveshøj    Torsdag den 22. april 2010 kl. 19.00  i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
Afdeling VI, Holmstrup    Mandag den 26. april 2010 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

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

Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelserne
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Debatredaktion

posthus i et multifunktionelt byområde
I sidste nummer opfordrede vi læserne til gennem debatsi-
derne at kommentere manglen på postekspeditionssteder 
i Gellerupområdet. Der har ikke været nye indlæg, men 
Skræppebladet har været på besøg på posthuset i Åbyhøj 
for at se, hvad ændringen har betydet der.
I næste nummer af bladet bringer vi et interview med kun-
dechefen for Privatkundeområde Vest i Post Danmark for 
at høre om de  planer, Post Danmark har for den fremti-
dige postservice.

Helhedsplanen for Gellerup/toveshøj
I dette nummer bringer Skræppeblader et interview med 
SF Rådmanden i Århus kommune Dorthe Laustsen. Dor-
the Laustsen har som leder af en af børnehaverne gennem 
mange år et grundigt kendskab til vores område. Dor-
the lægger vægt på, at det er sociale problemer og ikke 
etniske, der karakteriserer området. Hun vil arbejde for, 
at området åbnes for andre borgere i Århus, så de mange 
myter, der er, kan blive ændret.
Keld Albrechtsen har her på debatsiderne kommenteret 
Dorthe Laustsens meninger.

I de næste måned vil Skræppebladet bringe et tilsvaren-
de interview med Rådmanden for Børn og Unge, Jacob 
Bundsgård.

debatten i de kommende måneder
Nu er debatten om dispositionsplanen skudt i gang. Der 
kommer mange debatmøder, hvor alle opfordres til at del-
tage. Samtaler og debat er fint, men det, der overlever, er 
skriftlige indlæg, som ander refererer til. Derfor fat pen-
nen og skriv dine meninger ned, få andre til at støtte eller 
kommentere dine meninger. Det kan du også bruge debat-
siderne til.

Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke 
fastlagt. Læserne opfordres til at komme med ideer. 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.

ViGtiG social indsats

Den sociale indsats i Gellerup og To-
veshøj er en meget vigtig del af Hel-
hedsplanen for området. Her er Bra-
brand Boligforening helt enig med 
rådmand Dorthe Laustsen. Hun pe-
ger på, at denne indsats allerede har 
givet resultater. Det ser vi f.eks. med 
hensyn til kriminaliteten, der i dag 
ligger på nogenlunde samme niveau 
som i de fleste andre byområder. Jeg 
er helt enig i, at vi skal bygge videre 
på denne indsats og samtidig få afli-
vet de myter, som har eksisteret.  
I den forbindelse er det dejligt at se 
de positive signaler fra rådmanden 
om sundhedscenter og Community 
Center på Toveshøj og om ældre- og 

plejeboliger i området. Det er en del af 
Helhedsplanen, at de ældre skal have 
gode forhold i området, som kommer 
til at mangle ældre- og plejeboliger. En 
del af de nye boliger, der skal bygges, 
skal løse denne opgave. Et sundheds-
center kan samtidig få stor betydnig 
for  arbejdet med at sikre, at vi i Gelle-
rup og Toveshøj i fremtiden kommer 
op på samme gennemsnitslevealder, 
som resten af samfundet har. 
Det er vigtigt, at der i byrådet er poli-
tikere, der har blik for disse afgørende 
sider af Helhedsplanen. Planen inde-
holder nemlig ikke bare de fysiske 
forandringer og ny arkitektur, men 
handler faktisk først og fremmest om 
mennesker og levevilkår.  Helheds-
planen er ikke mindst nødvendig, 

fordi den åbner for den vigtige ind-
sats for uddannelse, sundhed, bedre 
sociale forhold, bedre boligstandard 
og vedligeholdelse, dejlige grønne 
områder o.s.v. 

 ”Det kan være nødvendigt at nedrive 
for at opnå, at der kan anlægges en by-
gade. Men nedrivninger er ikke et mål 
i sig selv.” siger Dorthe Laustsen. Her 
er jeg ganske enig. I boligforeningen 
vil vi hellere bygge nyt end rive ned. 
Det siger sig selv. Men når det gælder 
bygaden, vil det være nødvendigt at 
føre den helt igennem fra City Vest til 
Bazar Vest for at skabe det byliv, som 
sammen med den sociale indsats kan 
trække mennesker til kvarteret. 
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af Inger Bloch

om skimmelsVamp i afdelinGen

luk forÅret ind

1 - Hans Broges Parken

orientering
På et info-møde d. 25. februar blev 
afdelingsbestyrelsen orienteret om si-
tuationen på Udsigten. 
De to familier, som er blevet genhu-
set, mens renoveringen i deres huse 
foregår, har fået meddelelse om, at ar-
bejdet kan komme til at vare op til et 
år eller mere.
Årsagen hertil er, at man skal være 
helt sikker på, hvad der skal gøres og 
hvordan. Der bliver foretaget en ana-
lyse af den renovering, der allerede er 
gennemført i nr. 4, og med de erfarin-

ger bliver renoveringen af de to huse 
så sat i værk.
Familierne skal kunne føle sig fuld-
stændig trygge, når de flytter tilbage 
til deres boliger!

blokkene
Blokkene er endnu ikke undersøgt på 
nuværende tidspunkt.

konklusion
Konklusionen på mødet blev, at der 
udarbejdes et projekt over en total 
renovering af hele afdelingen, der ef-

terfølgende skal godkendes af Lands-
byggefonden.

luft ud
Endnu engang blev det understre-
get, hvor vigtigt det er at lufte sin 
bolig grundigt ud flere gange dagligt, 
så skimmelsvampene ikke får gode 
vækstbetingelser i et fugtigt miljø. 

Hej skræppebladet
På side 14 og fortfølgende viser I sel-
skabets afdelinger med billeder.  Der 
har indsneget sig en fejl vedr. afdeling 
24 skovhøj i Hasselager.
Afdeling 24 består ikke at disse gule 
blokke, som I viser på billedet. Det til-
hører Århus Omegn.

Afdeling 24 består af grå blokke

Ellers er det rart at se de andre afde-
linger med billeder

mvh.
Jan Christoffersen
Skovhøj 182 1.th.
8361 Hasselager

Tak, vi har opdateret med 
korrekt billede på vores hjemmeside. 

/red

Dette vil betyde, at nogle beboere vil 
få besværet med at flytte over i en an-
den god lejlighed i området. Her gæl-
der tryghedsgarantien. Og trygheds-
garantien vil blive overholdt. Faktisk 
går udviklingen på boligmarkedet 
i retning af, at det bliver sværere at 
udleje de store familielejligheder. 
Med de stramme udlejningsregler og 
denne afmatning på boligmarkedet 
ser vi desværre en tendens til flere 
tomme lejligheder. Helhedsplanen 
kan være med til at sikre, at Gellerup 

og Toveshøj i fremtiden kan holdes 
fuldt udlejet. Problemet bliver ikke 
at skaffe lejligheder til dem, der skal 
flytte. Tværtimod kan vi  se på tallene, 
at det i fremtiden vil kræve hårdt ar-
bejde at holde alle lejligheder udlejet. 
Med helhedsplanen vil der f.eks. blive 
mulighed for at ombygge de små lej-
ligheder i området og skabe en bedre 
vedligeholdelse i de eksisterende lej-
ligheder.
Jeg synes, at Dorthe Laustsens mel-
dinger lægger op til et godt samar-

bejde om gennemførelsen af den hel-
hed af sociale og fysiske forandringer, 
som kan føre til vedtagelsen af en god 
Helhedsplan. 

af Keld Albrechtsen, 
næstformand for Brabrand Boligforening
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2 -Søvangen

beboerHuset søVanGen
arranGementer i april 2010

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

mandag den  12. april kl. 19.00
– Seniordans ved Anne Lise

søndagscafé  den  18. april
kl. 14.00 – 16.30
Samme dag tilmelding til fællesspis-
ningen 
Der kan købes kaffe/thé med brød til 
kr. 20
Alle er velkome 

onsdag den 21. april 
-  Fællesspisning kl. 18.00
Menu:
Stegt kylling og hvide kartofler
Dertil sødt og surt
Citronfromage
Kaffe/thé
Pris kr. 50 – børn til og med 12 år kr. 30

Husk også vores hyggeaftener på ons-
dage i de lige uger, hvor der er kaffe/
thé på kanderne

og

De ”glade vandrere” hver mandag
kl. 17.00 - traveture i det fri, såfremt 
vejret tillader det,

3 - Skovgårdsparken

lænGst muliG tid i skoVGÅrdsparken
50-Årsjubilarer i skoVGÅrdsparken ønskes til lykke

Afdelingsbestyrelsen

Det er vores motto, og det er der hel-
digvis flere, der har levet op til. De 
første beboere flyttede ind i vores af-
deling i 1960, altså for 50 år siden.
Af disse beboere kender vi til 4, der 
stadig bor her:

Else Nielsen Karensvej 7
Keld Andersen Karensvej 15
Kirsten Larsen Karensvej 25
Henning Laursen Karensvej 31

PS. Skulle der være flere, der har boet 
her i 50 år, vil vi gerne vide det. Der 
kan være nogle, der er flyttet fra en 
lejlighed til en anden i tidens løb. Det 
kan vi desværre ikke se i vores mate-
riale.

Vi tror, at der må være nogen, der har 
for meget tøj - eller måske kan de bare 
ikke finde deres tøj?

Der er masser af det i vores vaskeri, 
og nu ligger det i vejen, når andre ger-
ne vil vaske.

Så kære naboer - hent venligst jeres 
tøj igen i vaskeriet - vi har desværre 
ingen lille vaskenisse, der lægger det 
sammen og bringer det hjem til jer.

en lille nisse rejste
oG nu liGGer Vasketøjet tilbaGe

Afdelingsbestyrelsen
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4/5 - Gellerupparken/Toveshøj

meyer-projektet i Gellerupparken oG i toVesHøj
succeen med smilier i pæne opGanGe GentaGes

af Ulla Bording Jørgensen, Meyerne

Der er i Gellerup ansat 20 meyere til at tale med beboere 
om at få et renere område. 
Meyerne har alle nedsat arbejdstid pga. alvorlige ryglidel-
ser eller andre sygdomme, som har forhindret dem i at tage 
et fuldtidsarbejde.

smilier i opgangene
I marts måned har meyerne haft travlt med en kampagne 
for rene opgange. Meyerne har uge for uge hængt smileys 
op i alle opgange, som viser, hvor ren og pæn opgangen 
har været i løbet af ugen.
I weekenderne har meyerne ringet på hos beboerne i be-
skidte opgange for at tale om, hvad der kan gøres for at få 
en renere opgang. 
Blandt andet har meyerne vejledt beboere i, hvordan man 
melder sig til ordningen ”Reklamer – Nej tak.”
Hver uge er der blevet hængt nye plakater op i opgangene, 
som med et glimt i øjet viser, hvordan Otto lærer Klovnen 
at passe på sin opgang.

2008-kampagne hjalp
I 2008 var meyerne også med i en smileykampagne for 
Gellerupparken og Toveshøj. Dengang blev over 1/3 af 
opgangene pænere, så det nytter at blive ved at tale med 
naboerne om at holde rent.
Med den nye kampagne håber vi især at have sat fokus på 
graffitiproblemet og på reklamerne, som blev et problem 
med de nye postkasser i opgangene.

Hvis du vil se de 5 sjove film om Klovnen og Otto i opgan-
gene, så gå ind på

Meyer-projektet for et renere Gellerup vil hver måned skri-
ve om indsatsen.

www.otto8220.dk
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nye tider i HasselaGer
festudValG forVentes - VelbesøGt fastelaVnsfest

af Lone Nielsen
foto af Polle

7/15 - Hasselhøj/Hasselager

”Efter opdeling af afd. 7/15 ser det ud til, at det lykkedes 
at etablere et godt samarbejde. I den forbindelse forventes 
det, at der bliver nedsat et festudvalg, der kan tagehånd 
om fremtidige aktiviteter så som Sommerfest, Juletræ og 
fastelavnsfest med mere”, siger Polle og Ralf.

fastelavnsfest
Der blev afholdt fastelavnsfest i afd. 7/15. ved fælles-
huset i Hasselhøj 203. Afdelingsbestyrelserne og hjæl-
per sørgede form at der var tøndeslagning. Der var 
over 70 beboere fremmødte, og heraf var de 32 børn.                                                                                 
Efter tøndeslagning var der varm kakao og fastelavnsbol-
ler. Da det var fortæret, blev der kåret både kattekonger 
og -dronninger samt givet præmier for bedste udklædte til 
både børn og voksne.
Alle så ud til, at de havde en dejlig dag. 

kan man bliVe for Gammel til 
at slÅ katten af tønden? nej

succeen mÅ GentaGes itl næste År

af Grerte Dynnes Hansen, beboer i afdelingen

16 - Voldbækhave

I Voldbækhave var alle i bofællesska-
bet inviteret til tøndeslagning søndag 
den 14. februar; mange kom, adskil-
lige udklædt. Der blev gået til den 
-  alle kræfter blev sat ind. Først slog 
vores afdelingsbestyrelsesformand, 

Søren, bunden ud og blev kattedron-
ning, senere fik det sidste bræt sin 
bekomst af pensionistforeningens for-
mand, Finn, og efter kroningen kunne 
vi i vort fælleshus indtage morgenkaf-

fen/rundstykker og fastelavnsboller 
plus en enkelt lille en.
Det var en succes, så det må vi gen-
tage til næste år.
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af Hans Esmann Eriksen

at pudse flaGstanGen

traditioner i sonnesGÅrden

Det er mærkeligt at tænke på, hvor-
dan traditioner skabes og vedligehol-
des i en afdeling, der kun er 6-7 år 
gammel.
I Sonnesgården har vi gennem de sid-
ste år skabt mange traditioner, som er 
med til at få den enkelte til at opleve 
- her hører jeg til - her har jeg hjemme.

Når foråret kommer, så 
pudser flagudvalget flag-
stangen med stor ildhu, 
hjulpet med en lille en til 
ganen. Det foregår på den 
ærværdige gamle for-
mands fødselsdag under 
stor moro i fælleshuset.

Hvorfor en flagstang?
Da afdelingen blev skabt, 
var et af spørgsmålene 
- skal vi ha en flagstang 
eller hvad? Debatten var 
lang og inderlig. Hvor 
skal den stå? Hvem skal 
passe flaget? Hvornår skal der flages? 
Beboerdemokratiet kom virkeligt på 
prøve!

Efter flere års debat blev flagstangen 
endeligt sat op, og flagudvalget blev 
dannet. Flaget kom op ved glædelige 
og sørgelige begivenheder og min-
dede os om, at Sonnesgården er en 
landsby i storbyen, hvor vi har tid til 
at glæde os sammen og bekymre os 
om hinanden.

Vi skaber traditioner
Når nu flagstangen er kommet, og fla-
gudvalget er dannet, så kan vi lige så 
godt gøre en fest ud af det. Under stor 

moro bliver stangen en gang om året 
taget ned, slæbt ind i fælleshuset og 
vasket og pudset efter alle kunstens 
regler.
På samme måde har vi forsøgt at ska-
be traditioner omkring mange af årets 
begivenheder.
Nytårskuren på kommandobroen 

nytårsaften. De store have-
dage, hvor de grønne områder 
ordnes. Gule ærter og valg-
flæsk på valgafterne. De finer 
mænds fællesmiddag, påske-, 
sankthans- og julefrokoster og 
ikke mindst fællesfødselsda-
gen, hvor alle dem, der har en 
rund fødselsdag, inviterer re-
sten af bebyggelsen på en stor 
middag. Hertil kommer som-
merudflugten og den årlige 
tur til Tisvilde højskole

Alt det kan skabes, fordi Son-
nesgården er en lille oversku-
elig afdeling, hvor der er man-

ge, der involverer sig i de forskellige 
arrangementer, uden at afdelingsbe-
styrelsen behøver at gøre arbejdet.

22 - Sonnesgården
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ny bestyrelse ValGt
GeneralforsamlinG i tousGÅrdens Venner

På den afholdte generalforsamling 
valgtes følgende til bestyrelsen:

Formand - Esben Trige
Næstformand - Elmer Beck
Kasserer - Svend Åge Pedersen
Sekretær - Kirsten Eberhard
Bestyrelsesmedlemmer
Conny Jepsen
Süleyman Demirtas
Bente Christiansen
1. suppleant -  Selahatthin Demirtas

Husmand og bestyrelse i Tous-
gårdsladen arbejder fremover med de 
tre temaer: Sundhed & kost, Leg og 
lær samt Kultur. Desuden sætter vi fo-
kus på at formidle vore aktiviteter og 

modernisere beboerhuset, så det bli-
ver i stand til at huse og iværksætte 
bl.a. kurser, lektiecafé, kunstneriske 
projekter og demokratifremmende 
aktiviteter.
 

af Anja, Husmand
foto af Gert Mistral

Hver onsdag er der bankospil i Laden, og det er ganske hyg-
geligt, som det ses af billederne:

café perlen - nu med Horoskop
kendt astroloG fortæller om stjernernes betydninG for Vores liV 

Ved café-arranGement for kVinder

Sidste forår var psykoterapeut og 
astrolog Gunhild Weisberg på besøg 
i Café Perlen til pige-kom-sammen i 
Yggdrasil. Dengang holdt hun et fore-
drag, der lagde op til en spændende 
diskussion om, hvordan man tager 
styringen over sit eget liv og sørger 
for ikke at knække nakken ved at gå 
rundt og kæmpe mod lukkede døre.
Dengang gang lovede Gunhild Weis-
berg at komme igen, og denne gang 
for at fortælle om astrologi, som er et 
andet spændende område, Gunhild 
har forstand på.

Så nu kan Café Perlen indbyde til en 
spændende eftermiddag i caféen i Yg-
gdrasil med fortællinger om stjerners 
betydning for vores liv.
Det foregår tirsdag den 13. april kl. 
13.00. 
Arrangementet er for kun kvinder. 
Der kan købes kaffe, te og kage.

Café Perlen i Yggdrasil - April 2010
Åbningstider: Torsdag kl. 13-18

Perlens Søndagsåbent
Søndag den 18. april kl. 14-17

Café Perlens Fællesspisning
Torsdag den 22. April kl. 17-19
Pris 25 kr. - børn under 7 år 15 kr.
Tilmelding senest tirsdag forinden - 
mobil 2085 1904 - max. 50 personer

Sæt kryds i kalenderen og kom til 
hyggelig 1. maj i Café Perlen - lørdag 
den 1. maj kl. 10-12.
Taler og sang og morgenmad”

Læs mere på 
www.cafe-perlen.dk 

af Helle Hansen
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en Grønært med 40 År pÅ baGen
Gellerupparkens HaVeforeninG Grønærten fejrer jubilæum 

med reception pÅ Gellerup museum

Egentlig vidste bestyrelsen i Grønær-
ten slet ikke, hvor gammel havefor-
eningen var. Men i forbindelse med, 
at der blev taget initiativ til at lave et 
Gellerup Museum, kom bestyrelsen 
til at kigge i nogle af de mange gamle 
papirer, som lå i foreningens aktivi-
tetslokale i kælderen på Dortesvej. 
Og her dukkede pludselig en gam-
mel udgave af Skræppebladet fra maj 
1970 op. Det var før beboerbladet hed 
Skræppebladet. I det kunne bestyrel-
sen læse, at Haveforeningen Grønær-
ten var blevet stiftet den 2. april 1970. 
Den oplysning gav bestyrelsen en 
rigtig god anledningen til at invitere 
medlemmerne til 40-årsjubilæumsre-
ception præcis på datoen. En recepti-
on som bliver holdt i det nye Gellerup 
Museum på Gudrunsvej 16, 6.th.

Årets haver kåret
Grønærten holdt generalforsamling 
den 25. februar i Yggdrasil. Her blev 
den siddende bestyrelse genvalgt 
med applaus oven på et år, hvor der 
er blevet taget fat på at opsætte nye 
hegn om haverne ved de lave blokke. 
Og der er bestilt frisk kompostjord til 
de haveejere, som ønsker det, så af-

grøderne får endnu bedre vækstvil-
kår den kommende sæson.
På generalforsamlingen afsløres også 
sidste års vindere 
af foreningens 
egen havekon-
kurrence. Her 
kåres syv med-
lemmer, som hver 
modtager et ga-
vekort til at købe 
nye frø for til den 
nye sæson.

ledige haver
Haveforeningen 
Grønærten råder 
over 124 små nyt-
tehaver, der ligger 
spredt ud over 
hele Gellerup-
parken. Alle beboere i afdelingen har 
mulighed for at leje en have for 100 
kroner om året. Det koster 25 kroner 
at melde sig ind – og så er mulighe-
derne åbne for at få jord under negle-
ne, se sine egne afgrøde spire frem og 
hen på sommeren nyde friske hjem-
medyrkede kartofler, spise frisk grøn 

spinat og salat eller måske plukke en 
farverig, duftende buket blomster.

Vil du leje en nyttehave 
- henvend dig til beboersekretær 
Vibeke Dam Hansen 
i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A - 
tlf. 86251017 email: viha@bbbo.dk

Tekst og foto Helle Hansen

smykkeVærksted
muliGHed for HyGGeliGt samVær om din Hobby

Har du lyst til at kreere dit eget perle-
armbånd eller lære at knytte armbånd 
så kom til Ladens smykkeværksted 
torsdag d. 15. april kl. 10.30

Morgenkaffe og rundstykker kan kø-
bes til 20 kr. fra kl. 10.00 

 

Beboerhuset Tousgårdsladen 
Edwin Rahrs Vej 6 B

8220 Brabrand
Tlf: 86259158

Anja Raithel, husmand, og bestyrelsen, Tousgaardens venner

Tre af de syv vindere af Grønærtens havekonkurrence fik overrakt 
diplom og gavekort på haveforeningens generalforsamling.
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kVikt i GanG med it oG internet it-Hjørnet
 – Gratis it-serVice pÅ Gellerup bibliotek

IT-HJØRNET er en åben biblioteks-
workshop for alle, der har brug for 
hjælp og vejledning til at bruge it.
Du møder op, og du vil blive hjulpet 
i gang med det samme. Vil du have 
hjælp til computer-programmer? El-
ler tjenester på internettet? Skal du 
sende e-mail eller billeder? Eller har 
du et helt andet spørgsmål om it? 
  
T-HJØRNET er gratis og åbent for 
alle over 18 år - uanset forkundskaber 
indenfor it. Hjælpen kan foregå på 
dansk eller engelsk. Der ydes hjælp 
til at
- benytte bibliotekernes medie-tilbud 

på nettet: du kan downloade mu-
sik, film, bøger og lydbøger fra bib-
liotekets hjemmeside - www.aakb.
dk/netmedier. Og du kan holde 
styr på dine lån og reservationer fra 
din egen computer m.m.

- benytte dig af servicetilbuddene på 
Borger.dk. 

- sende e-mail og billeder via Hot-
mail eller Yahoo. 

- skanne billeder og dokumenter. 
- arbejde med billedbehandling:  

Photoshop, Picasa, IrfanView m.fl.
- finde ud af, hvilken internet-brow-

ser der passer bedst til dig. Skal du 
bruge  Firefox, Chrome eller Inter-
net Explorer?

- have grundlæggende hjælp til Win-
dows XP eller Vista.  

- være bedre til at bruge Messenger 
eller Skype. 

- bruge MS Office pakken til at ar-
bejde med tekster, regneark og 
præsentationer:  Word, Excel og 
Powerpoint. 

- søge informationer og billeder med 
Google m.m. 

- lære at benytte Wikipedia og About.
com til at finde informationer. 

- finde og bruge gratis programmer 
fra internettet. 

- starte på html-programmering og 
hjemmesider.

- bruge gratis firewall eller antivirus - 
Zone Alarm, Comodo, AVG, Avast 
m.fl.

Eller måske har du noget helt an-
det, som du gerne vil have hjælp til? 
F.eks. afspille musik eller video med 
Windows Media Player eller Real 
Player. Eller vil du måske gerne lære 
at downloade videoer og brænde på 
cd eller dvd? 

Hvis du har et særligt ønske, kan 
du sende en e-mail til: 
It-underviser Søren Petersen:
spet@aarhus.dk
IT-Hjørnet på Gellerup Bibliotek åb-
ner første gang tirsdag d. 16. marts  
kl. 10 til 12. Henvendelse i skranken 
på biblioteket
Åbent hver tirsdag og torsdag fra 10 
til 12

af Sebastian Adorján Dyhr
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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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nyt fra klub Hans broGe
WWW.klubHansbroGe.dk

Når disse linier læses, har vi i marts 
haft 3 dejlige arrangementer i vores 
regi. I skrivende stund kan der kun 
refereres  fra den 4. marts, hvor vi 
havde Benny Andersen i ord og to-
ner på programmet. Det blev en rigtig 
vellykket og velbesøgt aften.Såvel Lil-
ly Andersen, som Jørgen Forsingdal 
begge fra Brædstrup er meget kom-
petente aktører, og vi følte os meget 
heldige, at de for en yderst symbolsk 
betaling ville underholde os. Tak til 
Lilly og Jørgen.
 
Tirsdag den 13 april kl.18.30 
(bemærk ugedag og tidspunkt) 
figur og stil
Så skal vi lære, hvordan vi gør “vores 
bagdele til vores fordele”, Nej, måske 
ikke helt sådan, men Lone Løwen-
stein fra Boutique Lone vil give et mi-
nikursus i kunsten at klæde sig efter 
sin type. Og efterfølgende kan vi lade 
os friste af Lones medbragte kollek-
tioner. Nok en aften mest for piger, 
men mænd skal være så hjertelig vel-

komne. Og kære medlem, tag endelig 
også en veninde med, selv om hun 
ikke bor i Brabrand Boligforening  til 
denne  pigekomsammen.
 
Torsdag den 20 maj kl.19. 
Generalforsamling 
(dagsorden ifølge vedtægterne) samt  
lys billedeforedrag med Lilly Ander-
sen.
Ja du læser rigtigt, vi har ændret 
datoen. Vores kasserer Berit  Bram 
var på kusus den 29/4. Og det er jo 
kun Berit, der kan berette om klub-
bens finansielle tilstand. Og som lidt 
formildende for generalforsamlingen, 
har vi inviteret til vores kendte og 
skattede Lilly Andersen Brædstrup til 
at vise sit spritnye lysbilledeforedrag 
om Iran. “Iran- farverig arkitektur 
og “sorte” kvinder” er titlen, på fore-
draget som får “Danmarkspremiere” 
i Brabrand den aften (se mere om 
foredraget. på www.klubhansbroge.
dk) Derfor begynder aftenen allerede 
kl.19. 

Mød endelig op til denne festlige af-
slutning på vores forårssæson. Du be-
høver ikke at være nervøs for at blive 
overtalt til at stille op til valg i besty-
relsen, da det forlyder, at de medlem-
mer, der er på valg, er klar til at mod-
tage genvalg.
 
motionsnrummet
Vores nye løbebånd burde være lige 
på trapperne, romaskine og den nye 
cykel er  som bekendt installeret.  Vil 
du  være medlem ,så besøg vores 
www.klubhansbroge.dk

Eller kontakt mig på 
gunhild@weisbjerg.dk 
eller tlf 86260056/23355556.
 
Er du allerede medlem, og har 
du endnu ikke betalt kontingent for 
2010, så opfordres du til at gøre det 
snarest muligt.

 Forårshilsner 

af Gunhild Weisbjerg, formand

aktiViteter i forÅret

fritidsforeninGen

fodbold:
Tag med Fritidsforeningen til fodbold 
kamp mellem AGF og OB den 16. maj. 
2010 
  
GeneralforsamlinG:
Generalforsamling i Fritidsforenin-
gen afholdes torsdag den 20. maj 
2010 kl. 19.00 i Tousgaardsladen, 
Edwin Rahrsvej 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 
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nyt tilbud om Åben VejledninG til familier i Gellerup
familieVejledninGen Holder Åbent pÅ Gellerup bibliotek

Hvor går jeg hen og spørger om gode 
råd til, hvordan jeg skal opdrage min 
teenagedatter? Eller hvad jeg skal 
gøre med min søn, som ikke hører 
efter, hvad jeg siger? Så lød nogle af 
de spørgsmål, som mange forældre 
fra Gellerup stillede ved borgermødet 
om ”Godt børneliv i Gellerup”, som 
blev holdt i GLOBUS1 for snart et par 
år siden. Dengang udtrykte borgerne 
et klart ønske om, at der skulle være 
et sted, hvor forældre skulle kunne 
henvende sig og få hjælp med opdra-
gelsen af deres børn.
Efter borgermødet blev der under 
Samvirket i Gellerup og Toveshøj 
nedsat en ad hoc-gruppe, som siden 
har arbejdet på et etablere en råd-
givning, som kan hjælpe forældrene 
med at finde svar på deres spørgsmål. 
Gruppen består af medarbejdere fra 
Socialcenter Vest, et par beboerråd-
givere fra boligforeningen samt en 
frivillig ildsjæl. Det er alle rådgivere 
med mange års erfaring fra arbejdet 

i Gellerup. Rådgiverne har forskel-
lig etnisk baggrund, så rådgivningen 
kan foregå på både dansk, arabisk, 
tyrkisk, somalisk og persisk.
Gruppen af vejledere har hen over 
efteråret har sat sig sammen og skabt 
rammerne for den Åbne anonyme fa-
milievejledning, som har slået dørene 
op på Gellerup Bibliotek den 1. marts. 
Her er åbent to timer om mandagen 
og torsdagen, hvor to vejledere sid-
der parat til at rådgive familier, der 
har problemer. Rådgivningen, der er 
gratis og foregår via samtaler, retter 
sig både mod forældre, børn og unge. 
Samtalerne foregår i rum, hvor ingen 
andre kan høre, hvad der bliver talt 
om. Der kan bestilles tid på telefon, el-
ler man kan bare dukke op i åbnings-
tiden.

af Helle Hansen

Åben anonym familievejledning 
er et gratis tilbud - til dig og din familie 
på gellerup bibliotek

Mandag kl. 10.00 - 12.00
Torsdag kl. 13.00 - 15.00

Du kan henvende dig i Familievejlednin-
gen, hvis du er forældre, ung eller barn 
og bor i Gellerup-området.
 
du kan få rådgivning om:
- problemer i din familie
- vold i familien
- bekymringer om dine børn
- problemer med din partner eller tidli-
gere partner
- at være forældre, ung eller barn mellem 
to kulturer

Du kan bestille tid på telefon 8940 1465 
- eller du kan dukke op i åbningstiden.

førsteHjælpskursus i tousGaardsladen
fÅ pladser tilbaGe

1.Hjerte-Lunge-Redning: 3 timer
2. Livredende førstehjælp: 3 timer
3.Førstehjælp ved tilskadekomst: 3 ti-
mer
4. Førstehjælp ved sygdomme: 3 timer

Der er kun tale om en symbolsk 
betaling på 150 kr. for et 12-ti-
mers forløb inklusiv en kop 
the/kaffe pr. person pr. gang.  
Du får til slut et bevis for gennemført 
kursus.

Søndage den 30. maj og den 6. juni 
klokken 9.30-16

Du skal være minimum 14 år 
for at få et bevis

Meld dig til på telefon 86259158 eller 
info@tousgaardsladen.dk hvis du 
har lyst til at deltage.

af Anja, Husmand
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sommerskolen asien i børneHøjde
friVilliGe søGes til sommerskoleprojekt i Gellerup

Sommerskolen har til formål at frem-
me relationer mellem børn fra Gelle-
rup og børn fra Århus midtby. Med 
Asien som overordnet tema forsøger 
vi at give børnene en sjov og oplevel-
sesrig uge, som forhåbentlig også gi-
ver dem en bedre forståelse for andre 
kulturer.
Sommerskolen henvender sig til børn 
fra seks til ti år, og vi forsøger at have 
ca. 30 børn fra Gellerup og ca. 30 børn 
fra det øvrige Århus. Arrangementet 
afvikles i samarbejde med multikul-
turhuset Globus 1 i Gellerup. I år af-
holdes sommerskolen i uge 29.
Projektet er et selvstændigt initiativ 
med tilknytning til Mellemfolkelig 
Samvirke. Vi er en fast gruppe på ca. 
10-15 mand, der i løbet af året plan-
lægger sommerskolen. Vi mødes cir-
ka en gang om måneden. De fleste er 
studerende, bl.a. psykologi-, antropo-
logi- og pædagogstuderende, i alde-
ren 20-30 år. 

4. sommerskole i år
Sommerskoleprojektet afvikles i 2010 
på fjerde år. De tidligere år har vi haft 
henholdsvis Afrika, Sydamerika og 
Østeuropa som tema. Sommerskolen 
foregår over fem dage (fra kl. 9 til kl. 
15), hvor der er workshops de første 

fire dage. Den sidste dag inviterer vi 
forældre og søskende, så børnene kan 
vise, hvad de har lavet i løbet af ugen. 
Børnene deles ind i fire grupper, som 
alle i løbet af ugen skal gennem work-
shops med temaerne Vietnam, Nepal, 
Indien og Kina. Inddelingen i grup-
per har bl.a. til formål at sikre, at bør-
nene blandes og dermed udfordres til 
at skabe nye relationer mellem hinan-
den. I løbet af sommerskolen skal bør-
nene bl.a. bygge drager, lære kamp-
sport, danse Bollywood-dans og være 

med til at lave asiatisk frokost til hele 
sommerskolen.  
Udover selve ugen holder vi et arran-
gement i Globus 1 d. 24. april, hvor 
alle er velkomne.

støtte søges
Da vi desværre ikke kan forvente den 
samme støtte fra kommunen som 
de foregående år, er vi afhængige af 
støtte andre steder fra i år. Vi er derfor 
meget interesserede i alle former for 
bidrag, store som små, eksempelvis i 
form donationer til forplejningen (fro-
kost) eller materialer til de forskellige 
aktiviteter. 

frivillige søges
Vi vil rigtig gerne have flere frivillige 
med til at arrangere sommerskolen. I 
selve ugen er der især brug for mange 
hænder til at holde styr på 60 børn 
og få det hele til at hænge sammen. 
Al frivillig hjælp er velkommen, både 
hvis man har interesse i at være med 
til at planlægge sommerskolen og/el-
ler vil være med i dele eller hele uge 
29.
Kontakt projektleder: Kim Strudahl, 
pædagogstuderende, Tlf:  30 23 09 58

af Projektleder, Mellemfolkeligt samvirke, Kim Strudahl, pædagogstuderende

GÅtur oG staVGanG

Vi starter ved Tousgårdsladen Edwin Rahrsvej 6B
Hver torsdag klokken 9.15 og går i cirka en halv time.
Bagefter kan vi drikke morgenkaffe og spise rundstykker (20,- kr)
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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

PoSthuS I åBYhØj hoLDEr 

Nu LæNGErE åBENt

Fra 15. marts ændrer posthuset i Åbyhøj, 

Silkeborgvej 244, 8230 
Åbyhøj, åbningstid. Posthuset vil fremover 

have åbent en halv time længere på 

hverdage.

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 april 2010

  
Tirsdag  6 Karbonader m. kartofl er, gulerødder 
   og ærter
Onsdag  7 Pandekager m. forsk. fyld
Torsdag  8 Boller i karry
    
    
Mandag 12 Koteletter i fad
Tirsdag  13 Ugens overraskelse
Onsdag  14 Hotwings (kylling) med kartofl er/ris
Torsdag  15 Millionbøf med kartoffelmos
     
    
Mandag 19 Frikadeller med fl ødekartofl er
Tirsdag  20 Gl.dags oksesteg m. agurkesalat
Onsdag  21 Buffet m. bl.a. grøntsagstærter, 
   salater, brød
Torsdag  22 Stegt fl æsk med persillesovs
    
    
Mandag 26 Kylling m. ris
Tirsdag  27 Svinekoteletter m. kartofl er og rødkål
Onsdag  28 Græsk farsbrød m. kartoffelbåde
Torsdag  29 Torsk med grøntsager

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-
tifi kater.

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:    40,-
Voksne 12-turskort:  400,-
Børn⁄Pensionister  20,-
Børn⁄Pens 12-turskort  200,-
Voksne månedskort  350,-
Børn/Pens månedskort 175,-
Voksne 3-månedskort  1000,-
Børn⁄pens 3-månedskort  500,-
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 marts var
”StrIKBLuSE”
Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Sille Bruun Nielsen
Rødlundsvej 258
8462 Harlev
 
Sara Spalding 
Bentesvej 51, st. th 
8220 Brabrand
 
Anney rasmussen
Stenaldervej 151 , 1
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 15. april kl. 16

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	



aktiviteter i marts
Lø. 27. 12.00: Aktivitetsdag i Hasle Bakker   side  14 

aktiviteter i april
Ma. 12. 19.00: Seniordans i Søvangen    side  20
Ti. 13. 13.00: Stjerners betydning (kvinder) Café Perlen side  24
Ti. 13. 18.30: Figur og stil - Klub Hans Broge   side  28
To. 15. 10.30: Smykkeværksted i Laden   side  25 
Sø. 18. 14.30: Søndagscafé i Søvangen    side  20
On. 21. 18.00: Fællesspisning i Søvangen   side  20

Ordinære afdelingsmøder foråret 2010 - se hvor og hvornår  side  17

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/
bestyrelsen@holmstrup.net

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 / roedlund@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 & Ege Høst Hansen
/ Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Afdeling 3, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19 & 22:
Robert Sørensen / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

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
Tommy Hansen, Sigridsvej 27, 1.th., 8220 Brabrand, 
tlf. 87301600 el. 20559788


