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lederen

af Ulrik Ricco Hansen

nye medie-tider?

Nye beboerblade og nye borgerportaler banker på døren.

I 2007 blev der nedsat et udvalg, der skulle tænke over 
fremtiden for Skræppebladet. Cirka samtidig blev et projekt 
med borgerjournalistik skudt i gang. Efter tre år ser det ud 
til, at begge dele kan få en delvis fælles udgang.

Det Boligsociale Fællessekretariat fremmer projekter for 
beboere, og har udgivet en statusrapport. Et af projekterne 
er borgerportalen, der startede med aarhusvest.dk. 
Efterfølgende er Viby Syd, Trige og senest en ungdomsversion 
kommet med i familien af hjemmesider, der bidrager til 
lokal nyhedsformidling - skrevet af områdets beboere.

Kender du borgerportalen? Den har kostet snart tre mio. 
kr., men det fremgår af rapporten, at ”Evalueringen af 
borgerportalen aarhusvest.dk tegner overordnet set et 
billede af, at portalen ikke i særlig høj grad bliver anvendt 
af hverken journalister, kommunalt ansatte eller borgere i 
Århus V.”
Ifølge projektleder Birger Agergaard har borgerportalerne 
det ikke så slemt, som det fremgår af rapporten. Teksten 
blev skrevet i 2009 og baseres på få data. Antallet af besøg 
og henvendelser er siden steget.

Projektet slutter i år, og så skal portalerne stå på egne ben. 
F.eks. ved at samarbejde med boligforeninger. Investeringen 
i projektet går derfor ikke tabt, og Skræppebladet skal 
sandsynligvis være med til at bære noget af projektet videre 
i en borgerportal for Gellerup og omegn. Den vil geografisk 
dække en del af aarhusvest.dk’s område – hvor de fleste i 
Brabrand Boligforening bor.

Borgerportalerne er langt fra en synkende skude, men heller 
ikke den succes, der var målet. 
Satsningen må ikke tabes på gulvet. Det tager lang tid og 
mange ressourcer at opbygge et lokalt netbaseret medie, og 
vi opfordrer alle til at slutte op om projektet. Klik ind - så 
ses vi nok senere på gellerup.dk, der efter nuværende idéer 
også vil levere stof til dit trykte beboerblad.

Blandt forslag fra personer i Skræppebladsudvalget, som 
blev nedsat af foreningsbestyrelsen, er også en opdeling af 
bladet i flere trykte varianter. 
Skræppebladets fremtid er med på repræsentantskabsmødet 
den 2. juni, hvor formanden vil indstille, at det ophører 
som foreningsblad. Udvalget har trods tre år ikke nået at 
indstille noget.

Har du en mening om Skræppebladets fremtid? Så skriv til 
redaktionen og henvend dig til din afdelingsbestyrelse.
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sporene er Her stadiG
en tidsrejse 10.000 år tilbaGe i tiden i brabrand-området

af Kirsten Hermansen
foto fra Det gamle Gasværk

Det gamle Gasværk havde igen åbnet 
sine døre for et kulturarrangement. 
Den lokalt bosiddende arkæolog og 
lektor Jørgen Lund tog publikum med 
på et tidsrejse 10.000 år tilbage i tiden.
Denne aften fyldte han lokalet, og rig-
tig mange ville gerne høre, hvad han 
havde at fortælle.

Her er udpluk fra aftenens rejse 
tilbage i tiden:
Vi blev ført 10.000 år tilbage til næst-
sidste og sidste istid – de perioder, 
der har skabt landskabet her omkring 
Brabrand. Der har færdes mennesker 

her også imellem de sidste istider, 
men sporene mangler. 
Først efter den sidste istid begynder 
en indvandring.
Klimaet bliver varmere, og efter isens 
tilbagetrækning, stiger hav-niveauet, 
og området her ved Brabrand er et 
stort fjordområde helt ind til Skibby 
og Tåstrup. Fjorden havde forbin-
delse med havet, og vandet var salt. 
Fødegrundlaget var dermed til stede - 
muslinger, østers og masser af fisk, og 
derudover hvad der kunne nedlæg-
ges af fugle og vildt i udkanten af de 
skove, der dækkede området. Disse 
forhold tiltrak stenalder/jægerfolket.  

de ældste fund fra deres fær-
den er fundet i østenden af søen  
På holme/øer, der har ligget hævet 
over vandet – Rugholm og Eskelund, 
er der fundet spor fra disse menne-
sker, som er fra Ertebølle-kulturen. 
Det er næsten altid deres affald og 
flinteredskaber, man finder, men i 
Brabrandområdet er der også fundet 
nogle meget sjældne træredskaber. De 
opbevares på Nationalmuseet.
Ved havekolonien Rugholm er der en 
tavle, der fortæller om fundene.
Disse mennesker havde kun vandet at 
bevæge sig på, idet skoven var en næ-
sten uigennemtrængelig urskov, men 
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vi må formode, at de havde et godt, 
og nok også behageligt liv med rigelig 
føde og et klima, der var varmere end 
i dag.

bondestenalderen
Efter en lang periode som jægere bli-
ver folk i området mere bofaste og læ-
rer at dyrke jorden, og dermed begyn-
der de at rydde af skovene.
Fra denne lange periode er sporene 
storstensgrave, og af disse er der kun 
meget få tilbage i området, kun År-
slev-dyssen og Ormslev-dyssen.  Der 
har været mange, mange flere af disse 
grave, men stenene er i tidens løb ble-
vet fjernet i forbindelse med landbru-
gets og byens fremmarch – brugt til 
kirkebyggeri, vejbyggeri og jernbane-
byggeri.
I Årslev og Stautrup Skov er der re-
ster af andre grave og gravhøje fra se-
nere perioder.

De mange gravsætninger er tegn på, 
at der har boet mange mennesker. I 
store træk har der i kraft af de gode 
ressourcer langs fjorden og søen og 
den omgivende skov og agerjord, al-
tid opholdt sig mennesker i området.

bronze- og jernalder samt 
vikingetid
Fra bronzealderen er der ikke man-
ge spor i Brabrand, og det kan bl.a. 
skyldes, at der ikke har været store 
udgravninger i området på samme 
måde som i Egådalen. Ikke langt fra 
Brabrand ligger dog Borum-Eshøj, en 
af de anseeligste broncealderhøje, så 
der er nok tråde derfra til Brabrand-
området.
Fra en ny udgravning omkring Årslev 
Transportcenter er der blandt andre 
ting fundet et sjældent lille ”Klokke-
bæger”.

Fra jernalderen er der lidt udgravning 
omkring Jernaldervej og Tousgården, 
men ikke de store fund.

I udgravninger omkring 1920-erne er 
der omkring Voldbæk-Kløverparken 
fundet gravpladser fra Vikingetiden. 
Ikke rige gravpladser, men meget er 
sikkert forsvundet ved den grusgrav-
ning, der også har været i området.  
Folk der bor på stedet kan stadig være 
heldige/uheldige at finde en knogle i 
deres baghave.

På den modsatte side af søen ved 
Viby, nærmere Snekkeeng – Snekke-
bjerg er der for få år siden fundet re-
ster, der kan tyde på, at der har været 
et samlet sted med skibsbyggeri fra 
Vikingetiden.

tilbage til nutiden
Nu er fjorden blevet til sø, skovene er 
tyndet ud, vandløbene er reguleret, 
dyrenes mængde er ikke, hvad de var 
engang, og bebyggelsen er meget tæt-
tere.  Men sporene er her stadig – dys-
ser, bopladser og fortidens redskaber.
 
Det var en spændende tidsrejse, hvor 
rejseføreren havde indsigt i emnet.
Det var indlevende fortalt, og visuelt 
var det understøttet af informative 
billeder. Derudover var der udstillet 
et udvalg af de redskaber, der blev 
fortalt om, og som var fundet både i 
området og eksempler fra andre fund. 
Når man derudover også tog fanta-
sien til hjælp, var det en aften, hvor 
man kunne fornemme lidt af histori-
ens vingesus.

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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det startede med en Undren
foredraG om den årHUsianske arkitekt på GellerUp mUseUm

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Knud Blach Petersen kan nok beteg-
nes som arkitekturens grimme ælling, 
selvom han har tegnet utroligt mange 
bygninger i både Århus og resten af 
Danmark.
Onsdag den 5. maj var der mødt ca. 
30 tilhørere op på Gellerup Museum 
for at høre et foredrag om den århu-
sianske arkitekt Knud Blach Petersen. 
Rasmus Therkildsen, som selv er ud-
dannet arkitekt med egen tegnestue i 
Århus, stod for foredraget.
Man kender måske ikke Knud Blach 
Petersen af navn, men man kender 
helt sikkert nogle af hans værker, idet 
de i dag nærmest er vartegn for År-
hus. Han har blandt andet stået for 
tegningen af Gellerupplanen, Holm-
strups kassebyggeri, Rundhøj skole 
og Gellerup kirke.
Rasmus Therkildsen og 2 af hans stu-
diekammerater udtrykte en undren 
over, at ingen tidligere havde beskæf-
tiget sig med Knud Blach Petersen, 
når man havde været så produktiv. 
Det resulterede i, at de besluttede sig 
for at bringe mere fokus på ham og 
skabte en stor udstilling på Store Torv 
i Århus i forbindelse med Arkitektu-
rens dag i 2005. De fandt gamle sort/

hvide-fotografier frem, som var på 
den ene side af plakaten, og fik en fo-
tograf til at tage billeder af bygningen 
i dag på den anden side. De kaldte 
udstillingen ”Tresserbeton med kær-
lighed og fremtidsdrømme”.
De ville med denne udstilling vise, at 
beton ikke nødvendigvis behøvede at 
være grimt, og at der i hver lejlighed 
boede en, som faktisk var glad for at 
bo der. 

knud blach petersens mission
Da beton var billigt, blev mange bo-
ligblokke fremstillet af det. Det var 
måske ikke kønt, men det var billigt, 
og man kunne nemmere arbejde med 
materialet. Gellerupparken blev f.eks 
bygget, ved at de forskel-
lige betonelementer blev 
støbt et andet sted og frag-
tet til området, hvor de 
blev sat sammen. Sådan 
fungerede det ligeledes 
med toiletter, som ankom 
færdigsamlede. På den 
måde kunne 3 lejligheder 
stå klar hver dag. 
Knud Blach Petersen vil-
le med Gellerupparken 

skabe ikke bare boliger, men en by. 
Lejligheder skulle være store, med 
god udsigt og ligge rigtigt for solen. 
Derudover skulle der være alle de 
elementer, der gjorde Gellerupparken 
til en mini-by med kirke, bibliotek, re-
stauranter og butikker. Altså alt hvad 
man kunne ønske sig for sit område. 
At Knud Blach Petersens værker se-
nere er blevet kendt som dårlig stil, 
skyldes nok, ifølge Rasmus Ther-
kildsen, at betonbyggeri i dag er ble-
vet synonymet for social nød. Men 
dengang de blev bygget udfyldte de 
et behov for boligområder der var til 
at betale for den almindelige dansker. 
Hvad så nu?
Rasmus Therkildsen mener, man skal 
prøve at se på disse betonbyggerier 
og stille spørgsmålet: Hvad er kvali-
teten i det her?
”Alle bor jo i beton, selvom de ikke 
ved det. Alt er fremstillet af beton, 
og bagefter bliver der så sat mursten 
udenpå,” understreger Rasmus Ther-
kildsen.  Han mener, at grunden til, 
at man ikke kan se et problem i, at 
rive bygninger ned, er at de ikke bli-
ver anset som historiske og dermed 
bevaringsværdige. Men han kan se 
mange kvaliteter i bygningerne, som 
ikke alle kan se. Han mener tilmed, at 
Gellerupparken er bevaringsværdig 
på grund af de visioner, der lå bagved 
byggeriet. Så der skal ses på de kvali-
teter, der allerede ligger i byggeriet og 
derefter måske bygge videre det det.

Doron Haahr byder velkommen foran billede af Knud Blach petersen

Rasmus Therkildsen fortæller
 om Knud Blach Petersen
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sanseHaVen i GellerUp spirer
søndaG den 6. jUni læGGes de første frø i jorden i GellerUps nye oase

af Sebastian Adorján Dyhr

Endnu er Sansehaven i Gellerup sta-
dig på drømmeplanet, men søndag 
den 6. juni kommer der lidt mere 
realitet bag de mange gode tanker, 
når folkene bag initiativet arrangerer 
happeningen ”Sansehaven spirer” på 
grunden, hvor sansehaven skal ligge.
Her er alle interesserede beboere me-
get velkomne til at komme forbi og 
prøve at fornemme, hvad Sansehaven 
kan blive til, og høre nærmere om tan-
kerne haven.
Sansehaven skal ligge på grunden i 
svinget på Gudrunsvej, hvor Interna-
tional Kvindeforening tidligere havde 
til huse. På spiredagen bliver der ta-
get første spadestik til nogle af de ha-
veafsnit, som sansehaven med tiden 
skal bestå af. Og der vil blive anlagt et 
par højbede, hvor der vil blive sået og 
plantet krydderurter og småblomster.

Workshop lagde planer 
I maj holdt baggrundsgruppen en 
workshop, hvor drømmene om san-
sehaven blev gjort konkrete, og der 
blev lagt en strategi for, hvordan ha-
ven med tiden kan blive til virkelig-
hed.
Der er mange gode begrundelser for 
at skabe en sansehave i Gellerup: Om-
rådet har mange voksne beboere, som 
er ramt af PSTD, og Gellerup Sanse-
havens formål er at skabe en rolig, 
velplejet oplevelseshave i et hjørne af 
Gellerup, hvor områdets voksne be-
boere skal kunne komme og finde ro.

mulighed for at skabe et aktive-
ringssted
Grunden, som skal huse Sanseha-
ven, er ca. en halv hektar jord med et 
stort vildtvoksende krat og en mindre 
skov. Og baggrundsgruppen håber 

i forbindelse med projektet også at 
kunne lave Sansehaven til et aktive-
ringssted for nogle af de beboere, som 
har sværest ved at komme ud på ar-
bejdsmarkedet. 
Yderligere oplysninger kan fås hos 
Samvirkesekretær Helle Hansen – 
mobil 2920 8978 – mail helhan@aar-
hus.dk

21 familier fra Gellerup har været på 
sommerlejr (i alt ca. 115 personer) i 
Ry. Det er den årlige aktivitet, som 
Den Arabiske Kulturforening arran-
gerer for sine medlemmer.  De fleste 
deltagere er børn og unge. Familierne 
i Gellerup trænger naturligvis til at 
opleve Danmark uden for Gellerup. 
Vi tog af sted fredag d. 23. april og var 
hjemme igen søndag d. 25. april.
Vi hyggede os med en masse forskel-
lige aktiviteter bl.a. bål og snobrød, 
skattejagt, gåture gennem skoven op 

til Himmelbjerget, madlavning, fod-
bold og meget mere.  
Der var også aktiviteter for de voks-
ne, så som fodboldkampe mod de 
unge mennesker og underholdning 
om aftenen.  For at kunne gennemfø-
re sådan en aktivitet har vi fået støtte 
fra afd. 4 
Arabisk Kulturforening er en frivillig 
forening med ca. 150 medlemmer, de 
fleste bor i Gellerup.  Vi er en aktiv 
forening, og vi deltager aktivt i lokal-
samfundets nærdemokrati.

den arabiske kUltUrforeninGs 
årliGe sommerlejr

stemninG fra foreninGens sommerlejr

Khaled Mansour, Arabisk kulturforening

Hygge ved  aftenens underholdning

Der er mange som vil bage snobrød
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kVinderne er nU på Himmelen
dronninGens Hår endte på Himmelen

Jomfruen og Berenices Hår hører til 
på forårs- og sommerhimmelen.
Det er få kvinder, der har fået en 
plads på himmelen. Stjernebilledet 
Jomfruen hører til på Dyrekredsen 
og følger efter Stjernebilledet Løven. 
Jomfruen fylder et meget stort areal 
på himmelen, men der er kun én klar 
stjerne Spica. Ved at videreføre kur-
ven i Karlsvognens stjært mod sydøst 
kommer man først til den klare stjer-
ne Arcturus og derefter til Spica. Den 
er det eneste, som umiddelbart falder 
i øjnene, og den hører til de klareste 
stjerner på himmelen, til trods for at 
den er 220 lysår borte. Det skyldes, 
at dens lysstyrke er mere end 2000 

gange stærkere end Solens. Siden den 
tidligste oldtid er stjernebilledet Jom-
fruen blevet opfattet som en kvinde-
skikkelse. Spica er et hvedeaks, hun 
har i hånden.

berenices Hår 
Ovenover Jomfruen ligger stjernebil-
ledet Berenices Hår. Det syner umid-
delbart ikke af meget. Sagnet bag er 
usædvanligt konkret og handler om 
rigtige mennesker. I grækertiden hav-
de Ægypten en konge, der hed Pto-
lemæus III. Hans dronning Berenice 
havde lovet at ofre sit lange gyldne 
hår til skønhedsgudinden Afrodite, 
hvis han vendte uskadt hjem fra krig. 

Det gjorde han, og håret blev opbeva-
ret i templet. Da det forsvandt, skulle 
kongen lige til at lade tempelvagterne 
henrette, men hofastronomen kunne 
fortælle, at Afrodite var blevet så glad 
for gaven, at hun havde givet den en 
plads på himmelen.

Galaksehob
Selv om der ikke kan ses meget med 
det blotte øje, er området mellem Jom-
fruen og Berenices Hår et af de mest 
interessant i astronomisk henseende. 
Det er simpelthen fyldt med galakser, 
hvoraf mange kan ses med mindre 
astronomiske kikkerter. Filosoffen 
Immanuel Kant har for langt over 200 
år siden fået æren af at slå fast, at stjer-
nerne i Mælkevejen hænger sammen i 
form af en skive, men vi skal frem til 
omkring 1900, før astronomerne blev 
enige om, hvad de ”klatter”, der kun-
ne iagttages på himmelen var. Det er 
stjernehobe, stjernetåger og så andre 
galakser uden for Mælkevejen. Mel-
lem Jomfruen og Berenices Hår ligger 
mere end 13.000 galakser. De kaldes 
Virgohoben eller Coma-Virgohoben, 
da de vist nok hænger sammen ved 
tyngdekraften ligesom en stjernehob. 
De fl este galakser er spiralformede 
ligesom Mælkevejen eller ellipsefor-
mede, hvis deres form ikke betragtes 
som uregelmæssig. En særlig form 
kaldes kvasarer, fordi kernen lyser 
stærkt, da den ikke har antaget en fast 
form. 

Jens Skriver, astronomiklub Capella

CAPELLA  
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
Niels Jørgensen,

Jernaldervfej 257B, 1.,
tlf. 86241620.



Skræppebladet juni 2010 - 9

manGler dU Gratis tøj?
GenbrUGsen i HolmstrUp Har sVært Ved at få afsat alt det, der afleVeres.

tekst og foto af Jens Skriver

Træder man ind i Genbrugsen, bliver 
man overvældet af alt det pæne og 
velordnede tøj, der ligger fremme. 
Tove Laursen, en af de aktive frivil-
lige, fortæller: ”Vi mangler afsætning. 
Her hænger masser af godt tøj. Alle 
er åbenbart ikke opmærksom på det. 
Og der ingen penge i det. Det er den 
billigste powershop, der findes. Folk 
kan frit hente tøj.  Alle, vel at mærke 
uanset hvor de bor, er velkommen til 
at hente gratis tøj. Bare vi kan komme 
af med noget af det.”
Hun fortæller, at her er noget at kom-
me efter for folk fra 0 til 100 år.

sådan bruges tøjet nu 
Men butikken har også mange faste 
kunder. En del børn er vilde med 
pænt genbrugstøj. Hænger der kjoler 
i vinduet, er der straks efterspørgsel, 
men som landet ligger nu, bliver det 

tøj, der har hængt her længst, sendt 
til Allan Fisker i Gellerup. Hver gang 
10 store sække er fyldte, bliver de kørt 
ned til Allan. ”Ved du, at fodtøjet bli-
ver anvendt til vejbelægning”, siger 
hun. ”Allan Fisker sender det videre”. 
Tøj, der er i stykker, bliver derimod 
afleveret til Kaj på genbrugspladsen.

Gaver
Alt det tøj, butikken har, er gaver, og 
Tove understreger, at det er uvasket. 
”Her afleveres utroligt meget” for-
klarer hun. ”Noget er utroligt pænt, 
nyvasket og lagt sammen. Andet ro-
der forfærdeligt. Der er både skidt og 
kanel. Vi kan åbne en sæk, der lugter 
forfærdeligt. Den ryger ud af klappen 
med det samme.”
Hun slutter: ”Vi vil gerne have, der 
bliver hentet noget mere”.

Åbningstider: 
Søndag  kl. 14 – 15 ved Tina og Helle.
Mandag kl. 15.30 – 16.30 ved Tove 
Laursen og Inge Laursen
Torsdag kl. 17-18 ved Inge Hartmann 
og Conny Uhre.
Inger Birkholm er fast afløser.
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Vi kan bliVe til så meGet andet end det, Vi plejer!
VejledninGscenteret Hjælper de UnGe oG deres forældre

af Ahamad El Ahmad, 
Vejledningscentret for uddannelse og arbejde ved Brabrand Boligforening

”Da vi kom, vidste vi en lille smule 
om de forskellige uddannelser efter 
gymnasiet. Men vi gik fra mødet med 
en rigtig god baggrundsviden om 
uddannelserne. Der blev både fortalt 
om ulemperne og de gode ting. Det 
indblik vi fik, var et andet end det, vi 
kan læse os til i bøgerne, og det, stu-
dievejlederen fortælle om. Her er det 
unge som os selv med den samme 
tankegang, der fortæller, hvordan det 
er at være studerende, og hvilke ting 
vi skal tag hensyn til. Jeg lærte blandt 
andet at frivilligt socialt arbejde er 
en rigtig god ting at have med i ryg-
sækken, da der bliver taget hensyn 
til, hvilke erfaringer man har fra det 
virkelig liv af.  De forskellige gæster 
på mødet var en god kombination, de 
repræsenterede både de naturviden-
skabelige og de humanistiske studier. 
Så der var faktisk noget for alle. Jeg er 
glad for, at der bliver taget initiativ til 
at lave arrangementer som dette for 
unge udenlandske piger som jeg selv. 
De fleste af os har brug for at vide, at 
vi kan blive til så meget andet, end 
det vi plejer. Jeg synes selv, det er 
meget vigtigt at udenlandske piger 
får sig en uddannelse og kommer ud 
på arbejdsmarkedet. Mange af os har 
haft mulighed for at gå i skole siden 
0. klasse. Så der er ingen undskyld-
ninger for ikke at tage en uddannelse. 
Det er lige meget om den er kort el-

ler langvarig, det gør ingen forskel, så 
længe vi kommer ud i samfundet og 
bidrager med noget. Det er ikke kun 
godt for samfundet, men også godt 
for den enkelte person.  Man lærer, 
hvem man er, hvad man står for, og 
hvor vigtigt det er, at vi alle bidrager 
et eller andet for at få et godt sam-
fund,” siger Amran, der sammen med 
andre unge fra Langkjær Gymnasium 
var med til ungeaften forår 2010 om 
uddannelse og studenterlivet. 

Formålet med aftenen var at give 
dem relevante redskaber og at ruste 
de unge bedre til at gennemføre deres 
ungdomsuddannelser og forberede 
dem til videregående uddannelser. 
En gruppe af vejledningscentrets rol-
lemodeller, der selv er i gang med 
videregående uddannelser, deltog i 
mødet, og kunne fortælle om egne er-
faringer. Aftenen satte fokus på bl.a. 
gruppesamarbejde, håndtering af ek-
samensangst, stiftelse af en familie 
i en tidlig alder og konsekvenserne 
for uddannelse, stærk faglighed som 
vejen til at komme med i det sociale 
fællesskab. 

religion ingen hindring
En klar udmelding fra aftenens delta-
gere var, at religion ikke er den forhin-
dring, som mange frygter. Desuden 
understregede rollemodellerne vig-

tigheden i at deltage i det frivillige so-
ciale arbejde dels for at få livserfaring, 
dels fordi det tæller og hjælper en i sin 
uddannelse og fremtidige jobkarriere.  

Arrangementet var startskuddet på 
en lang række aktiviteter. Vejled-
ningscentret har nemlig fået midler 
fra Rammen til mindre initiativer på 
integrationsområdet til ekstraordinæ-
re aktiviteter i form af forældrekurser 
om ungdomskultur, 2 informations-
møder/Workshops om forældrenes 
og ungdomsuddannelsesvejledernes 
gensidige forventninger til hinanden i 
de unges karriereudvikling. Disse in-
formationsmøder/workshops udvik-
les i samarbejde med UU Århus.
 
4 Ungeaftner- informationsmøder/
workshops med afsæt i de unges ud-
fordringer, oplevelser og erfaringer 
de unge har fået i deres uddannel-
sesinstitutioner i forhold til deres in-
klusion i uddannelserne. Hvordan de 
kan bidrage i inklusionsbestræbelse 
i uddannelse. Ungeaftnerne munder 
ud i en ungekonference med Cafebor-
de: Præsentation og diskussion af de 
konklusioner fra de afholdte ungeaft-
ner- informationsmøder/workshops.
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det første HalVår Gik fremraGende for aepk.  
i beboerHUset toUsGårdsladen!

statUs oVer manGe tUre oG Gode timer i selskab

af Gert  Keller ”Mistral”, daglig leder AEPK

Hvad kan man forlange mere af et 
nyopstartet projekt? ”Amatørfotogra-
fernes efterlønner og pensionist klub” 
her mødes 10 – 12 personer hver tirs-
dag til hyggelig samvær med det for-
mål at arbejde med digitalbilleder og 
fotografere.
Vi har ved vores sammenkomster væ-
ret igennem en del forskellige opga-
ver – ”vi har arbejdet med billederne 
i Picasa - vi har lært om at tage por-
trætfotografering med de remedier, vi 
har – vi har arbejdet med ”Hvordan 
opbevar jeg min billed-filer bedst” 
- samt ”Hvordan laver jeg en DVD 
med billeder, der kan vises på fjern-
synet.” Alt sammen noget alle deltag-
erne har gået op i med liv og sjæl. Ud 
over dette har vi været på fototure 
blandt andet til Stadionsøen, hvor 
regnen silede ned; men der blev taget 
en del billeder, og hvad gjorde snarrå-
dige fotografer ”Jo, vi gik i Tivoli Fri-
heden og op på scenen og drak kaffe 
i tørvejr” dér var der heldigvis stablet 
borde og stole op grundet efteråret.”

I januar holdt vi nytårs-taffel på Pipes 
Randersvej 140, hvor vi fik en dejlig 
anretning og lidt til ganen.
Den 4. maj var vi på afslutningstur  
til Grenå havn – Sostrup slot  m.m.  
her havde deltagerne medbragt mad 
med, som blev nydt.  Og her blev der 
også taget en masse billeder. 
Vi holder nu sommerferie til 17. 
august, hvor vi starter ud med en fo-
totur til brunkulslejrene ved Brande. 

På vores hjemmeside www.aepk.dk 
kan du læse mere om klubben, og er 
du efterlønner eller pensionist, er du 
meget velkommen til vores sammen-
komster. På e-postadressen kontakt@
aepk.dk kan du finde flere oplysning-
er om vores klub.

Knud og Anni – Gunner arbejder med 
at sætte tekst på deres opgave

Kjeld – knud N. & Birthe M.  
Tilskærer billederne

Bent og Vera i fuld fart 
med arbejde med billederne
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en kæmper Har forladt os
mindeord oVer lars eG

af Edvin Juhl, Peter Ivrsen og Elly Lindved

Lars Eg - en ægte Holmstrup’er - er 
død i en alt for tidlig alder. Lars ville 
være fyldt 51 i maj måned. Lige til det 
sidste havde Lars kun tanke på kam-
pen. Lars havde planlagt, at han skul-
le hjem til 1. maj, men sådan skulle 
det ikke være.
Lars var rød helt ind til det inderste 
i sjælen. Lars havde skarpe meninger 
og store ord, når det kom til politik. 
Lars så ikke tingene som hvidt eller 
sort � de var enten røde eller sorte.  
Og med et ægte socialt sindelag var 
Lars altid på de svageste side. Indivi-
dets rettigheder over for magthaver-
ne havde en stor plads i Larses hjerte.  
Magteliten har fået det lidt nemmere, 
nu Lars ikke er her mere.
Da Lars blev ansat i fagbevægelsen, 
havde han fundet sin rette hylde. Lars 
var altid med i forreste linie, når der 
skulle føres faglig kamp mod illegale 
arbejdere eller brud på overenskom-
sten. Lars kunne derfor heller ikke 
tænke sig en rød 1. maj uden hans 
deltagelse. 
Lars har altid været bidt af en gal bog-
orm. Da hjemmet blev for småt til alle 

bøgerne, startede han en bytte-bog-
butik. Det blev til Læsehesten - først 
i et kælderlokale og senere til 1. sal i 
215. Her står bøgerne fra gulv til loft - 
alt i orden som på et større bibliotek. 
Lars vil blive husket for sin ’sorte hu-
mor’ og som sidste gæst til en god 
fest. Larses oprindelse fra Thy for-
nægter sig heller ikke. Lars hyldede 
princippet om, at man først skulle 
have stemmeret til beboermøder, når 
man havde boet i Holmstrup i 10 år. 
Og selvom det blev sagt med et smil, 
så var Lars meget imod, at nytilflyt-
tere blot skulle lave ting om, som 
gamle Holmstrup’ere havde kæmpet 
for i mange år - og derefter flytte fra 
byggeriet. Holmstrups mange akti-
viteter var derfor Larses hjertebarn i 
afdelingsbestyrelsen. 
Larses arbejdsindsats var stor på 
trods af, at han på grund af en årelang 
sygdom ikke fik megen søvn. Lars har 
i mange år været formand for vores 
lokale Brugs. Han har af flere omgan-
ge siddet i afdelingsbestyrelsen, sidst 
siden 2005. Når han ikke selv sad i af-
delingsbestyrelsen, var han mand for 

at puste den i nakken og holde den til 
ilden. Ligeledes var han redaktør på 
vores beboerblad Sofus. Og da afde-
lingsbestyrelsen skulle have sin egen 
hjemmeside, var det også Lars, der 
blev webmaster. Også de lokale tra-
fikforhold gik Lars energisk op i med 
øjne for at øge trafiksikkerheden for 
de svageste trafikanter.
Det med computere var også bare 
Lars. Mangen en beboer i Holmstrup 
har fået hjælp, når der skulle repa-
reres en computer, eller der var bøvl 
med et program. Og manglede man 
lige en del til en computer, så havde 
Lars også altid den på lager.
Lars efterlader sig et stort tomrum og 
vil blive savnet meget længe.

t
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mor er den bedste i Verden
beretninG fra et smUkt mors-daGs-arranGement i laden

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Dette udsagn beviste børnene fra 
foreningen Gökkuşağı (Regnbuen 
på tyrkisk) ved deres mors-dags-ar-
rangement i ved Beboerhuset Tous-
gårdsladen mellem Gellerupparken 
og Toveshøj.

mund-til-mund skaber opmærk-
somhed
Det er arrangeret af en underafdeling 
af Brabrand Ungdoms og kulturfor-
ening, kun for kvinder. I dag er det 
imidlertid et arrangement for tyrki-
ske børn og deres mødre. Der er mødt 
ca. 100 frem til mødet, og der var børn 
over det hele, der rendte rundt med 
munden fuld af slik.
Serpil Basara, som er en af arrangø-
rerne fortæller, at dette er det største 
arrangement, de indtil nu har lavet. 
De har gjort opmærksom på arran-
gementet via løbesedler og mund til 
mund-metoden.  ”Det er den metode, 
der virker bedst”, fortæller hun.
Grundet undertegnedes manglende 
tyrkiskkundskaber, var det ikke alt, 
som giver mening ved arrangemen-
tet, men børnene og deres mødre så 
ud til at hygge sig.

alsidigt program
Der var en dreng og en pige, som mes-
sede koranvers, og der var digtoplæs-

ning og et børnekor. Koret synger en 
hyldestsang til en mor. Sangen hand-
ler om et lille barn, som har mistet sin 
mor, og fortæller moderen, at hun er 
savnet. Mødrene til kormedlemmerne 
får en rose og et kys som tak. 
Derefter er der modeshow, hvor bør-

nene virkelig giver den gas, to små 
lystspil, som handler om svigermød-
re. Mens disse begivenheder foregår, 
breder der sig en dejlig duft af mad. 
Nu skal der nemlig spises tyrkisk 
mad, som afslutning på arrangemen-
tet. Der er salat, pizza, kage og andre 
spændende retter fra det tyrkiske 

køkken. Man bliver i hvert fald mæt.
Nu er folk ved at tage hjem, men det 
virker på folk, som om de har haft det 

sjovt. Så er der endelig tid til at høre 
mere om foreningen

flere frivillige, tak
Foreningen kører ved frivilliges hjælp
Sema Kilic, som er en anden af ar-
rangørerne, forklarer, at foreningen 
drives af frivillige, og derfor har de 
heller ikke så meget tid til at køre den, 
som de gerne vil. De mangler tid til 
at sidde og søge penge til at gennem-
føre forskellige arrangementer. De 
har derfor haft underskud hvert år. 
Dette arrangement har taget lang tid 
at arrangere, og selvom børnene selv 
har fundet på mange af tingene, der 
skulle forgå, var der alligevel meget 
at gøre.
Hun fortæller, at de har haft forskel-
lige arrangementer som f.eks. første-
hjælp for kvinder, friluftsarrangemen-
ter med fællesspisning, svømning og 
udflugt med busser til f.eks Tyskland. 
Det koster 25 kroner om måneden at 
være medlem af foreningen, som kun 
er et tilskud til driften, da det koster 
betydeligt mere at få tingene til at løbe 
rundt. Foreningen har ingen hjemme-
side, men hvis man vil vide mere om 
deres arbejdet eller være medlem, kan 
man kontakte Sema kilic på 42440106 
eller Serpil Basara på 60142691 og på 
e-mail: ahse05@hotmail.com
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meyer-projektet i GellerUpparken oG i toVesHøj
nye ottokort Uddelt

af Ulla Bording Jørgensen, projektassistent i Meyerprojektet.
fotos af Ulla B.J. og Jørn Kristensen, Meyerprojektet.

I maj uddelte Meyer-projektet 10 nye 
Ottokort til børn i Toveshøj og Gel-
lerupparken. Rigtig mange børn var 
med i jagten på skrald for at få Otto-
kort og vinde præmier. Slet ingen let 
opgave i Gellerup.

Vindere af flotteste opgange i 
legelandet med otto
Lørdag d. 8. maj fejrede Otto vinderne 
af Gellerups flotteste opgange med en 
eftermiddag i Legelandet. Otto mødte 
Legelandets egen maskot og fik sig 
også en rutsjetur med børnene.

stor skraldejagt med stop 
skrald bussen
4 dage midt i maj kørte Stop Skrald 
Bussen rundt i Gellerupparken og i 
Toveshøj. Skolebørnene havde ferie, 

og mange benyttede fridagene til at 
samle de 10 nye Ottokort. Hver dag 
kom over 300 børn og samlede skrald 
ind med meyerne og fik Ottokort til 
gengæld. 
Det var slet ikke let at finde skrald 
nok til at fylde en køkkenpose, sådan 
som meyerne krævede. Så børnene 
måtte ud at lede i buske og forskellige 
afkroge af parkerne, og det tog tid at 
få fyldt sin pose. Græsplænerne blev 
nærmest støvsuget for selv de mind-
ste stykker karamelpapir og slikke-
pindspinde.
Det, vi fandt mest af, var de små kryd-
deriposer til YumYum. De har stadig 
svært ved at komme i spanden.
Det var med glæde og begejstring, at 
børnene herefter kunne fremvise de-

res Ottokort, som de med rette havde 
gjort sig fortjent til.
Søndag flokkedes børnene om bus-
sen for at vise deres 10 Ottokort frem, 
så de kunne få udleveret en slikpose 
og en præmie. Præmierne bestod af 
alt fra nøgleringe til bolde, frisbee’s, 
vandballoner og vandpistoler.
Det var nogle rigtig hyggelige dage 
for meyerne i selskab med de mange, 
mange søde børn i Toveshøj og Gel-
lerupparken.

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

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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JERN DÅSER FLASKER OG 
GLAS 

BATTERIER 

Hej med jer, 
 

Vi har fundet en 
masse affald. Vi 
har brug for din 
hjælp til at få det 
væk. Træk en 
streg fra hver ting 
til den rigtige 
skraldespand og 
skriv til sidst, hvor 
mange ting, der 
skal være i hver 
spand. 

FLASKER OG 

PAP OG 
 PAPIR 
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Debatredaktion

Gensidig respekt er grundlaget for, 
at integrationen lykkes
Skræppebladet modtog i sidste måned et læserbrev fra en 
ung ressourcestærk kvinde, der har valgt at flytte til Gel-
lerup, og som er glad for at bo her. Den slags tilflyttere vil 
vi gerne have flere af.
Derfor er det meget forstemmende at læse om de oplevel-
ser, hun og hendes veninde har haft. De er blevet chikane-
ret og krænket på måder, der ikke er acceptabelt.
Skræppebladet har sendt læserbrevet til Lars Bro fra for-
eningsbestyrelsen, der som far og beboer i Gellerupparken 
har beskrevet, hvordan han ser på problemstillingen.
Vi sendte også læserbrevet til to medlemmer af repræsen-
tantskabet, der hører til blandt vores somaliske og arabi-
ske beboere. Af flere omgange er de blevet spurgt, om de 
ikke ville kommentere læserbrevet. Desværre er det ikke 
sket.
Som debatredaktør finder jeg det beklageligt, at det ikke er 
muligt at bruge Skræppebladet til at debattere spørgsmål 
om områdets image i omverdenen, fordi de relevante bebo-
errepræsentanter vælger at trække “ingen kommentarer”-
kortet. Det bagvedliggende problem, at ny tilflyttere føler 
sig chikaneret bliver ikke mindre af, at der ikke bliver talt 
om det.

Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj
I dette nummer skulle Skræppeblader have bragt et inter-
view med Rådmand Hans Halvorsen.
Selve samtalen med Hans Halvorsen har fundet sted - og 
den var spændende - men Skræppebladets debatredaktør 
ramte sygesengen så hårdt, at der ikke blev tid og energi 
tilbage til at skrive interviewet ordentligt færdigt. 

Debatten i de kommende måneder
Nu er høringsfasen om dispositionsplanen gennemført. 
Kommunen, politikere og Brabrand Boligforening tygger 
stadig på, hvorledes de mange borgerindlæg skal tolkes. 
Vi håber, at der i næste nummer kan fortælles om, hvordan 
dispositionsplanens fremtid ser ud.

Desuden er det udvalg, som foreningsbestyrelsen for 3 
år siden nedsatte til at komme med udtalelser omkring 
Skræppebladets struktur netop blevet afsluttet.
På repræsentantskabsmødet d. 2/6 vil der formodent-
lig komme en udtalelse fra foreningsbestyrelsen, og i de 
næste numre vil vi følge op på holdninger og idéer om 
Skræppebladets fremtid.

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.



Skræppebladet juni 2010 - 17

kommentar til læserbreV
I sidste nummer af skræppebladet 
kunne man læse et indlæg fra en be-
boer i Gellerup der havde haft nogle 
rigtig trælse og ubehagelige oplevel-
ser med nogle dumme unger. Det er 
desværre ikke første gang jeg hører 
historier af den karakter, og det bliver 
formentlig heller ikke sidste.
Der er nogle generelle problemer i 
den forbindelse:

Hold styr på dit barn
Ved du, som forælder, hvor dit barn 
er og hvad han/hun laver? Jeg ser det 
som et generelt problem at mange for-
ældre i dagens Danmark, ikke er klar 
over hvad deres børn laver, og hvem 
de laver det med. Som forælder kan 
man ikke, og skal heller ikke, vide alt, 
men overordnet set bør man have et 
vist overblik over sine børns færden. 
Det er ikke kun i Gellerup at det er et 
problem, men her syner det af mere, 
fordi vi har landets største koncentra-
tion af børn og unge mennesker.

Giv barnet gode rammer
Når du så, som forælder, har styr på 
dit barns færden, har du så også givet 
dit barn nogle rammer for adfærd? 
Det værste vi som forældre kan gøre 
mod vores børn er at sende dem ud i 
samfundet, uden at have givet nogle 
værktøjer til at begå sig. De mulighe-
der vi som voksne får i livet, afhænger 
i høj grad af om vi kan begå os blandt 
andre mennesker, og det er ikke noget 
man til den tid kan lære på et aften-
skolekursus. Det skal læres allerede 
fra barns ben, og det er ofte det vores 
barn beder om, når det ”går over stre-
gen”. Der skal prøves grænser, for at 
lære at enhver handling har en kon-
sekvens. Hvis ikke vi giver det videre 
til vores børn, vil børnene søge disse 
grænser hvor de er klare og tydelige, 
f.eks. i det kriminelle miljø.

misforstået religion
Religion og kultur bliver også spillet 
ind af nogle af disse drenge. Det er for 
nogle, med forældrenes stiltiende ac-
cept, i orden at mobbe og genere an-
dre, blot de tilhører en anden kultur 
eller religion end én selv. Disse børn, 
og deres forældre i særdeleshed, har 
fuldstændig misforstået deres egen 

religion/kultur. Stort set alle religio-
ner, herunder kristendom og islam, 
handler om at man skal være et godt 
menneske i forhold til sine omgivel-
ser, og de som anlægger en anderle-
des tolkning har i bund og grund ikke 
forstået hvad det handler om.

plads til streetkulturen
Endelig er der det faktum at selv store 
lejligheder kan blive små, når man 
bor mange mennesker sammen, og 
det er en afgørende faktor i det bør-
ne-/ungeliv der er fremherskende i 
Gellerup. Når man gerne vil være sig 
selv eller sammen med jævnaldrende, 
så foregår det for manges vedkom-
mende udenfor hjemmet i den så-
kaldte ”Streetkultur”. Det er her der 
sker en stor påvirkning af adfærd. De 
små og de svage lærer af de store og 
de stærke. Det er derfor af afgørende 
betydning at der er fokus på hvad der 
foregår rundt omkring i bebyggelsen.

forældres ansvar
Hvem har så ansvaret for at rette op 
den opførsel? I mine øjne er der ingen 
tvivl om at forældrene bærer det stør-
ste ansvar. Når man vælger at blive 
forælder, påtager man sig også en for-
pligtigelse, både i forhold til samfun-
det, men så sandelig også i forhold til 
sine børn. Hvis de ikke lærer at begå 
sig, så vil de uvægerligt få det meget 
sværere i deres unge- og voksenliv.

alle skal hjælpe
Men også myndigheder og boligfor-
ening har et ansvar. Vi skal sikre at 
der er tilstrækkeligt med muligheder 
for et godt børne- og ungeliv, særligt 
i forhold til ”Streetkulturen” og på 
fritidsområdet, men samtidig har vi 
også en særlig forpligtigelse over for 
det store flertal af beboerne, nemlig 
at skride konsekvent ind over for de 
som ikke vil forstå hvad god og or-
dentlig opførsel handler om.
Endelig har jeg, og alle andre beboere, 
der har kræfter og overskud til det, 
en forpligtigelse til at skride ind når 
vi ser og høre noget. Jeg har adskil-
lige gange, som beboer, haft fat i både 
børn og forældre til disse, når der har 
været problemer, og for det meste er 
det kommet til en fælles forståelse af 

situationen og til en god løsning for 
alle parter.

attraktive forandringer
Men der skal gøres meget mere, og 
derfor er det også vigtigt at man for-
står at Helhedsplanen for Gellerup-
parken og Toveshøj, ikke kun handler 
om bygninger, arkitektur, nedrivnin-
ger og omdannelser, men at den først 
og fremmest handler om at gøre om-
rådet attraktivt for alle de der gerne 
vil leve i et spændende multikulturelt 
samfund, hvor der er plads til alle 
uanset kultur, race eller religion.
Af de initiativer som allerede er kom-
met i gang kan nævnes Legepatrul-
jen, som netop handler om at tage fat 
i børnene ude i området, og sikre at 
udelivet foregår på en måde der er til 
gavn for alle.

ikke alene
Og til dig der skrev læserbrevet: Godt 
du reagerer og skriver om dine op-
levelser. Du er med garanti ikke den 
eneste der kan tale med om den slags 
oplevelser. Ingen bør finde sig i at bli-
ve generet på den måde. Det er sådan 
nogle ”uopdragne møgunger” der er 
med til at give vores dejlige boligom-
råde et negativt prædikat, og i sid-
ste ende ødelægge det for alle vi der 
værdsætter at bo her.

Lars Bro
Foreningsbestyrelsen

t
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af Herman Nielsen

det kan ikke fortsætte som nU

forslaGene for GellerUpområdet

Det er blevet meget svært med plan-
lægning, fordi livsforholdene efter-
hånden er helt uoverskuelige og alle-
rede ændres drastisk og vil ændre sig 
endnu voldsommere de kommende 
årtier, hvis ikke det globale samfund 
ændrer livsstil straks med reduktion 
af afbrænding af kul, olie og gas, for-
deler goderne nogenlunde ligeligt 
mellem klodens efterhånden små 8 
mia. mennesker og reducerer den 
generelle miljøbelastning. Det nyligt 
mislykkede klimatopmøde i Køben-
havn, hvor der skulle laves aftale om 
at begrænse dette århundredes gene-
relle temperaturstigning til 3 graders 
C viste de fælles problemers størrel-
sesorden. Så nødvendigt et delmål for 
en fælles og menneskelig rar fremtid 
måtte bare opgives! I en usikker ver-
den er det eneste sikre, at det ikke kan 
fortsætte som nu!

Problemet med de foreslåede æn-
dringer i gellerupområdet er, at de 
fortsætter det i årtier allerede forkerte 
princip at privilegere os rige (og selv 
de i Danmark relativt fattige i gelle-
rupområdet er rige globale borgere!) 
samtidig med, at vi riges enklaver er 
ved at blive opslugt i den almene ar-
mod via miljøproblemernes globale 
omfang og mængden af fattige men-
nesker, der også ønsker et godt liv. 

For at få en fornemmelse af om-
fanget af denne problemstilling, se 
”STATE OF THE WORLD´S CITIES 
2008 / 2009” (VERDENS BYERS TIL-
STAND). FN-materialet kan hentes 
gratis her: 
h t t p : / / w w w . u n h a b i t a t .
o r g / p m s s / l i s t I t e m D e t a i l s .
aspx?publicationID=2562 

Da jeg var ung, var vi små 2 mia. men-
nesker på kloden, og nu er vi snart 8! 
Planen for gellerupområdet rækker 
ind netop i de afgørende, næste 30 
år, som stort set er den periode, det 

globale samfund har til at omstille sig 
til en halvering af den fossile afbræn-
ding, hvis ikke klimaproblemerne 
helt skal løbe løbsk – og så skal reduk-
tionerne endda allerede begynde om 
et par år…

Bestemmende politikere i Folketing, 
byråd og boligforening lever kortsig-
tet og relativt alt for privilegeret af at 
få os borgere til at interessere os for 
arbejdspladser på Titanic, der som be-
kendt gik ned. Vi er også på vej ned 
som denne verdens privilegerede mi-
noritet. Det er imidlertid kun os oply-
ste borgere, der kan opstille og derfor 
skal prøve at gennemsætte en anden 
dagsorden på det store plan (ud fra 
simpel egeninteresse og menneskelig 
solidaritet med (andre) mennesker, 
der har det forfærdeligt) og mange 
nye og små dagsordenen på lokalt 
plan (ud fra borgerengagement med 
nødvendigvis snæver økonomi).

På den måde kan og skal gellerupom-
rådet også ændres, hvis vi som indivi-
der ønsker at prøve at placere os ind 
i projektet ordentlig, fælles fremtid. 
Både et gigantprojekt som i sin tid 
Gellerupplanen er passé, og ændrin-
ger i samme gigantklasse som fore-
slået i det fremlagte materiale er det 
følgelig også. Forslaget indebærer jo 
netop at fortsætte de gigantprojekter, 
som har medført den nuværende og 
meget omfattende miljøkrise, der rig-
tigt nok som påpeget af stadsarkitekt 
Gösta Knudsen rummer monsterregn 
med deraf følgende ændret planlæg-
ning for vandopsamling – men det 
er netop ”bare” et enkelt af en uover-
skuelig række af problemer, som den 
videreførte nutid som fremtid vil be-
lemre os med. 

Vi må sammen leve med det, der er 
etableret, og så skånende finde ud af 
det uden at fortsætte den energi- og 
materialeomsætning, som i sit akti-

vitetsstress i så mange år har aflastet 
mange mennesker fra at tænke og tru-
er med fortsat at gøre det.  Kant skrev 
for over 200 år siden: ”Hav mod til at 
bruge din egen forstand er altså op-
lysningens valgsprog.” At kunne bru-
ge og så reelt bruge denne forstand er 
et privilegium, som vi bør benytte os 
af, og som netop ved brug gør det til 
en yderst fascinerende og forpligten-
de tid at leve i.

Jeg skal ud fra ovenstående hive bare 
et enkelt eksempel på det rene vrøvl 
frem af det foreliggende materiale.

På s. 20 står der:

”BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed skal inddrages i byde-
lens fornyelse ud fra en helhedsorien-
teret tilgang.

MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
Århus Kommune har en målsætning 
om at være CO2-neutral i 2030. En na-
turlig konsekvens af denne målsæt-
ning er, at undersøge muligheden for 
at Gellerupparken og Toveshøj kan 
blive en CO2 neutral bydel med et 
grønt image.” (Citat slut.)

Begrebet bæredygtighed kommer i 
nyere tid fra Brundtlandrapporten 
VORES FÆLLES FREMTID fra 1987.

 ”En bæredygtig udvikling er en ud-
vikling, som opfylder de nuværende 
behov uden at bringe fremtidige ge-
nerationers muligheder for at opfylde 
deres behov i fare.”  s. 51. 

Hele rapporten er så en påvisning af, 
hvordan kun relativt få mennesker på 
nuværende tidspunkt er inkluderet i 
en levevis med opfyldelse af grund-
læggende menneskelige behov, og at 
det yderligere foregår på måder, der 
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truer alle på endog temmelig kort 
sigt. Samlet lever vi mennesker altså 
ekstremt ikke-bæredygtigt og meget 
omfattende og hurtige lokale og glo-
bale ændringer er nødvendige og i 
alles interesse for en god, fælles frem-
tid. Det aktuelle klimamateriale præ-
ciserer problemstillingens relevans.

Her godt 20 år efter Brundtlandrap-
porten at begynde at snakke om CO2-
neutralt gellerupområde i forhold til 

et globalt klimaproblem med 3 gra-
ders celsius stigning i udsigt i dette 
århundrede og en vandstandsstigning 
på omkring en meter i samme periode 
– var det ikke tragisk i sit vrøvl, var 
det til at skrige af grin over!

Tilbage bliver egen tankevirksomhed 
og ændringer i småskalaorden under 
varetagelse af reducerede energi- og 
materialestrømme (jævnfør de termo-
dynamiske love).
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af Inger Bloch

”film skal ses i bioGrafen”

i biffen

For nylig var jeg i biografen – det er 
ellers ret sjældent, at det sker, men nu 
skulle det være – der var en spænden-
de film på programmet.

duft
Min ledsager og jeg ankom i god tid 
før forestillingen til én af byens sto-
re biografer. Der var en summen af 
stemmer i hallen og et mylder af men-
nesker i alle aldre; nogle sad og hyg-
gede sig, og andre stod i kø.
En gennemtrængende duft af pop-
corn hang i luften, og salget af pop-
corn, cola og slik gik strygende. Det 
er ellers en ret dyr fornøjelse at købe 
disse sager: En pose slik i normal stør-
relse koster i sliksupermarkedet 30 kr. 
og ønsker man en bakke popcorn og 
et bæger cola, er prisen mellem 30 og 
70 kr. alt efter størrelsen!  

Ventetid
Tiden oprandt, hvor vores film skulle 
begynde (troede vi), men først skulle 
der vises reklamer! Lyden var øredø-
vende, der var skruet så kraftigt op 
for højttalerne, at man fik en følelse af 
at blive trykket ned i stolen. 
Efter godt og vel 20 minutter på den-
ne måde blev der vist et par trailere 
for de næste film, der skulle komme i 
den pågældende biograf. Endelig - en 
halv time efter at vi havde indtaget 
vore pladser - kunne filmen begynde.
Vi havde begge håbet, at der nu ville 
blive skruet ned for lyden, men ak 
nej – den fortsatte med uformindsket 
styrke!

nyt slogan
Heldigvis var filmen god, men jeg op-
fandt en tilføjelse til det gode gamle 
slogan, som vi alle kender – så nu 
hedder det: ”Film skal ses i biografen 
– husk høreværn!”
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Afdelingen afholder Sankthansbål 
med ”heks” og det hele, på bålplad-
sen ved Louisevej

Onsdag, den 23. juni 2010

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

Børnene kan riste snobrød ved de-
res egne små bålsteder, da det tager 
meget lang tid, før det store bål er 
brændt så meget ned, at der bliver 
gode gløder.

Børnene får dej til snobrød – pølser 
og en sodavand

Der vil igen i år blive mulighed for at 
grille

Grillen vil være klar klokken 18.30

Afdelingsbestyrelsen vil sørge for 
pølser og kartoffelsalat – andet kød 
kan medbringes
De voksne kan købe øl og sodavand.

1 - Hans Broges Parken

af Inger Bloch

Grøn rUndGanG

fra afdelinG 1 i maj

I maj var inspektør, gårdmand og af-
delingsbestyrelse ude på den årlige, 
grønne rundgang.
Her var der lejlighed til at komme 
med idéer og til at få noteret ned, 
hvad der trænger til at blive gjort i 
området.

Vi talte om stort og småt – bl.a. om 
sandkasser og faldsand på legeplad-
sen, om beplantning nogle forskellige 
steder – og om reparation af nogle trin 
på kældertrapperne ved blok A og B. 
Muren mod Solskrænten i garage-
gården ser ud, som om den næsten 
ikke klarer presset længere, og vi talte 
også om at få en istandsættelse af ind-

gangsdørene på Udsigten med i  den 
store samlede renoveringsløsning, 
der forhåbentlig bliver gennemført.

I kan læse om alle punkterne i refera-
tet, der er sat op på opslagstavlerne 
ved vaskeriet og på gavlen ved blok 
B.

2 - Søvangen

af Afdelingsbestyrelsen

sanktHansfest
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1.155 Underskrifter mod nedriVninG 
indsamlet i GellerUpparken

protestGrUppen mod nedriVninG Har afleVeret de indsamlede Underskrifter som 
HørinGssVar til HelHedsplanen.

tekst og foto af Ole Vad Odgaard

Høringssvar afleveret foran rådhuset
Den 6. maj 2010 var en dejlig for-
årsdag, men også dagen hvor Rima 
og Khaled fra Protestgruppen mod 
nedrivninger afleverede en stor stak 
underskriftslister, indsamlet vinteren 
over hos Gellerupparkens beboere.
Afleveringen fandt sted foran byens 
rådhus, hvor Stadsarkitekt Gösta 
Knudsen på byrådets vegne modtog 
de mange underskriftslister, der blev 
afleveret som høringssvar til den nu 
afsluttede høringsfase af Helheds-
planen. Gruppen forventer, at  un-
derskriftindsamlingens appel: Nej til 
nedrivninger af gode almene boliger, 
kan blive et stærkt argument mod 
Borgmesterens og byrådsflertallets 
projekt: nedrivning af et stort antal al-
mene boliger i Gellerup. 
I Høringssvaret skriver gruppen også: 
”Vil man forbedre livet for beboerne i 
Gellerup, er der brug for en helheds-
plan, som handler om at imødekom-
me behov for de mennesker, som bor 
i området”.

stort nej til nedrivninger
Blandt borgerne i Gellerupparken har 
1.155 lejemål sagt nej til nedrivning, 
mens kun 77 har sagt ja, omregnet til 
procent af alle 1.776 lejemål i Gellerup 
bliver det 65%, der siger nej til nedriv-
ning, og kun 4%, der siger ja.
Der var 544 lejligheder, hvor ingen 
var hjemme, eller lejligheden var tom.
Hertil siger protestgruppen: ”Hvis vi 
går ud fra den samme høje andel siger 
nej, hvor folk ikke var hjemme, bliver 
nej-procenten endnu højere.

protestgruppen mener
Helhedsplanen handler ikke kun om 
fysiske ændringer, men også om at 
fjerne borgere fra området, hvilket 
kan gøres ved nedrivninger. Mange 

gellerup-borgere har boet på stedet i 
en årrække og er glade for deres al-
mene boliger. Selv om der er planer 
om at bygge nye ejerboliger, er disse 
ikke en økonomisk mulighed for det 
store flertal af borgerne i Gelleruppar-
ken.
Mange gellerup-borgere har tidligere 
oplevet at blive fordrevet fra deres 
hjem. De bor nu i et demokratisk land 
og håber at kunne blive i deres bolig.

Protestgruppen afslutter med en ap-
pel til byrådet: ”Vi vil derfor bede jer 
ændre helhedsplanen, så gellerup-
borgere ikke bliver tvunget ud af de-
res boliger, og så vi får en social an-

svarlig helhedsplan, til gavn for os, 
der bor her nu.

Stadsarkitekt Gösta Knudsen modtager underskriftslistern. Det er Rima og Khaled fra 
Protestgruppen mod nedrivninger, der afleverer.

4/5 - Gellerupparken/Toveshøj

t
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4 - Gellerupparken

tekst og foto af Helle Hansen

beboerne inViteres iGen til at pynte altaner oG terrasser med blomster

altankonkUrrence i GellerUpparken 

Afdelingsbestyrelsen i Gelleruppar-
ken gentager sidste års populære al-
tankonkurrence, hvor beboerne kon-
kurrerer om at have den smukkeste 
og hyggeligste altan eller terasse.
I år bliver der dog den ændring, at der 
er beboerne selv, der skal fotografere 
deres altaner. Og så indsende de flot-
teste 3-4 billeder til konkurrencen.
”Sidste år kunne man kun deltage i 
uge 31, hvor mange var på ferie, og 
derfor var flere forhindret. Nu afgør 
beboerne selv, hvornår de mener, at 
altanerne ser pænest ud,” fortæller 
Tanja Flohr Bergstrøm fra afdelings-
bestyrelsen.
Billederne skal sendes eller afleveres i 
beboerhuset Yggdrasil 
senest mandag den 9. august. 

beboerafstemning til august
Herefter udstilles alle billederne af 
de tilmeldte altaner og terasser i Café 
Perlen fra den 12. til den 26. august, 
hvor alle beobere har mulighed for at 
komme forbi og stemme på deres fa-
vorit. 
Der kåres en vinder og 2. og 3. pladser 
samt gives anerkendelser til de flotte-

ste 25 deltagere, som vinder blomster 
til foråret 2011. Resultatet offentliggø-
res på beboermødet i september.
Sidste år var publikumsfavoritten en 
stueterasse på Gudrunsvej, hvor vin-
deren her til foråret har modtaget en 
flot blomstergave.

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk

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

åbninGstider:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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4 - Gellerupparken

HVem Udtaler siG på VeGne af HVem?

af Elsebeth Frederiksen

lille fremmøde til beboermøde for Gellerpparken

Onsdag den 28/4 var der afdelings-
møde for afdeling 4 Gellerupparken 
i Foreningernes hus på den gamle 
Nordgårdsskole. Der var omkring 30 
fremmødte. Om det var aftens Cham-
pions League-kamp eller udsigt til et 
møde uden afstemning, der hindrede 
fremmøde, er ikke til at vide, men de, 
der mødte frem, var i hvert fald en-
gagerede og fik gode diskussioner i 
gang.
Kjeld Albrechtsen melder sig selv 
som dirigent og opremser formalia 
ved mødet. Der er rettidigt indkaldel-
se til møde, som skal være 4 uger før 
afhold elsen.

den mundtlige beretning
Helle Hansen overtager med den 
mundtlige beretning, som er en op-
summering af begivenhederne i afde-
lingen siden sidste møde.
Helle Hansen starter med at beklage, 
at medlemmer af bestyrelsen ikke 
kommer til møderne. Nogle melder 
ikke afbud og udebliver, og andre 
kommer ikke , men melder dog af-
bud. Helle Hansen anmoder dem, 

som bliver ved med at udeblive fra 
møderne, om at trække sig, så sup-
pleanterne kan få plads i stedet for. 
Reglerne er nemlig sådan, at man ikke 
kan ekskludere et medlem, selvom de 
gentagne gange udebliver.
Gellerupparken har haft 40-årsjubi-
læum, og det er blandt andet blevet 
fejret ved at åbne Gellerup Museum. 
Der blev de 10 lejlighedsbeboere, der 
stadig bor i Gellerupparken fra star-
ten, inviteret til åbningen, og nogle af 
dem mødte op.  
Bentesvej 27 vandt ”smily-konkur-
rencen”, og selvom der i den måned, 
hvor konkurrencen foregik, var frem-
skridt,  er der stadig udfordringer. 
Derfor bliver der også, som et forsøg, 
sat kameraer op på Bentesvej 27, 29 og 
31 samt Gudrunsvej 74. Udover i op-
gangen vil man forsøge sig med over-
vågning ved containerpladsen. 
Der er store problemer på p-pladser-
ne, fordi folk ikke parkerer ordentligt. 
Man holder på to pladser, på fortovet 
eller ved cykelskuret, og man over-
vejer at få vagter til at holde øje med 
eventuelle overtrædelser.

Til sidst beretter Helle Hansen om for-
handlinger med yousee, om at  kunne 
modtage flere etniske tv-kanaler.  Der 
er spørgsmål fra en somalier om so-
maliske kanaler, men yousee har op-
lyst at signalet er for dårligt, til at de 
vil udbyde det.

Godkendelse af budgettet
Regnskabschef i Brabrand Boligfor-
ening Mogens Clingman redegjorde 
for regnskabet for 2009.
Det viser sig, at der er et overskud 
på 4.596.251.98 kr. Det kommer af 
overskud for diverse investeringer 
og mindre udbetaling af opsparinger 
ved f.eks fraflytning.
Der er dog et stort minus ved regn-
skabet og det er posten hærværk. Det 
kostede sidste år knap 1,2 millioner. 
Det er mere, end det plejer at være, 
men det er heller ikke noget, man 
kan budgettere med, mener Mogens 
Clingman.
Der er altså et samlet overskud, og 
beboerne vil få medbestemmelse i, 
hvordan pengene skal bruges. Det 
kan f.eks være på legepladser eller 
huslejenedsættelser.
Nogle af mødedeltagerne er lidt for-
virrede over kombineret udlejning.  
Det blev gjort klart, at det kun gælder 
for folk, som kommer udefra og er på 
overførselsindkomst. Altså kan man 
godt flytte internt uden problemer.
Endelig sluttede beretningen med en 
god nyhed. Varmepenge fra Århus 
Kommune bliver udbetalt som ned-
sættelse af huslejen for juni måned.
Orientering om Helhedsplanen
Bestyrelsen understreger igen, at 
tryghedsgarantien gælder for byg-
ninger, der skal rives ned, sælges eller 
ombygges. Der er stadig usikkerhed 
om, hvordan bebyggelserne kommer 
til at blive, men der skal være ældre-
boliger og ungdomsboliger, og nogle 

De fremmødte deltagere
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4 - Gellerupparken

af Helle Hansen

samVirket i GellerUp oG toVesHøj snart klar med Hjemmeside 

mere oVerblik oVer lokalt samarbejde i GellerUp 

Vil du følge med i, hvad der rører sig 
i dit boligområde på den boligsociale 
front, så er Samvirket i Gellerup og 
Toveshøj et godt sted at begynde – og 
snart kan du også finde Samvirket på 
internettet.
Samvirket er et tre år gammelt mø-
deforum for frivillige og offentlige 
personer i Gellerupområdet. Heri er 
repræsenteret klubber og idrætsfor-
eninger, kulturelle foreninger, GLO-
BUS1, skoler, biblioteket, Folkeinfor-
mation, kirken, de lokale moskeer, 
fællesrådet, lokalpolitiet, social- og 
beskæftigelsesforvaltningen, ildsjæle, 

boligforeningen samt afdelingsbesty-
relserne i Gellerup og på Toveshøj.

Kvartalsmøder for alle aktive
På Samvirkets Kvartalsmøder kom-
mer politiet og fortæller seneste nyt, 
og deltagerne bliver præsenteret for 
nogle af områdets mange foreninger 
og institutioner samt får et overblik 
over de aktiviteter, som Samvirkets 
ad-hoc-grupper har i gang – for ek-
sempel forældredebatmøder og san-
sehaven.
Næste Kvartalsmøde i Samvirket hol-
des tirsdag den 2. juni kl. 16.30-19.00 i 

Foreningernes Hus på Nordgårdsko-
len. Mødet er åbent for alle, som er 
interesseret i det boligsociale arbejde 
lokalområdet.
Samvirket i Gellerup og Toveshøj får 
snart sin egen hjemmeside, hvor det 
bliver nemt til få overblik over, hvad 
der foregår i Gellerup og Toveshøj – 
adressen bliver www.samvirket.dk

lejligheder skal lægges sammen og 
bygges om.
Igen er der stor diskussion om en mo-
ské i området. Selvom det er blevet 
nævnt mange gange, er det ikke klart 
for alle, at en moské ikke er en del af 
Helhedsplanen. Der er dog blevet pe-

get på nogle området, hvor den kan 
ligge, hvis der bliver skaffet penge til 
at bygge den.
Khaled Mansour mener, at hvis de 
ikke får en moské i området, vil man-
ge muslimer stemme nej til helheds-
planen. Det lød, som om han var tals-

mand for andre, der ikke var til stede, 
men det var ikke alle på mødet, der 
delte hans synspunkter. 
Denne diskussion afsluttede også af-
tenen, og den vil helt sikkert fortsætte 
lang tid endnu.

Mogens Clingman redegør for budgettet
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5 - Toveshøj

tekst og foto af Kirsten Hermansen

oG noGet om HelHedsplanen

naVneskilte, nyt bestyrelsesmedlem

Det var de ting, der optog beboerne 
på  afd. 5´s ordinære afdelingsmøde 
den 22. april.
Der var mødt et pænt antal beboere 
op, det vil sige ca. 30-35 stykker. Vist 
nok flere end der plejede, fik man ind-
tryk af. 
Mødet var hurtigt afviklet og kun 
med ganske få spørgsmål til beret-
ning og regnskab.

Man var i gode hænder hos dirigen-
ten Vagn Eriksen.

formanden aflagde sin  beret-
ning, hvor emnerne var:
Fase 1 af Helhedsplanen er nu i gang, 
og som alle kunne se, var der ryddet 
i beplantning, opsat belysning, og an-
dre initiativer sat i værk. Høringsfa-
sen er i gang, og beboerne skulle have 
modtaget høringsmateriale. Hvis 
ikke, kan man henvende sig på Bra-
brand Boligforening eller på det nye 
museum i afd. 4. Efter høringsfasen 
skal der være drøftelser mellem År-
hus kommune og Brabrand Boligfor-
ening og til sidst afstemning.
Nye postkasser (som er en lovpligtig 
foranstaltning) er blevet opsat i op-
gange. Det har imidlertid vist sig at 
være et problem, idet beboerne smi-
der om sig med reklamer. Beboerne 
har fået en regning for oprydning, og 
problemet er nu i bedring. Endnu lig-
ger dog en del reklame og flyder.
I opgangene har vægge været klistret 
til med opslag, og taperester har skul-
let fjernes, derfor har man i stedet an-
skaffet skinner, som beboernes opslag 
kan sættes fast med. 
Der er kommet nye navneskilte på 
alle døre. 
Betonfacader er blevet malet, og gavle 
er blevet afrenset.
Man har som et forsøg sat videoover-
vågning op i en kælder i en udvalgt 
opgang.

Via midler fra Helhedsplanen har det 
været muligt at etablere en Sundheds-
legeplads for både børn og voksne. 
Tak til afdelingsbestyrelsen for det 
store arbejde, der er lagt i dette pro-
jekt.
Der har i årets løb været mange akti-
viteter i afdelingen, og man vil gerne 
vide, hvilke der fremover skal priori-
teres.
Der har som sagt været en stor dis-
kussion omkring betaling/tilbagebe-
taling af varmepenge, men den sag 
skulle nu være ordnet jvf. efterårets 
afdelingsmøde.

navneskilte
En beboer, Inge Laursen, havde en 
kommentar til de nye placeringer af 
navneskilte på døre. Hun kunne slet 
ikke forstå en placering langt over ho-
vedhøjde, og et navneskilt med meget 
små bogstaver. Hvorfor havde man 
valgt sådan en løsning. Nu havde 
hun boet i sin lejlighed i 39 år med et 
almindeligt navneskilt på brevspræk-
ken, og det havde fungeret godt i alle 
de år. Det er jo ikke sikkert, at alle 
brevsprækker kan sløjfes, da ældre 
og handicappede mennesker stadig 
kan søge om at få posten gennem 
brevsprækken. Derudover ville hun 
meget gerne have været orienteret før 
opsætningen.

Den ansvarlige for driften kunne 
dertil svare, at den nye placering af 
navneskilte er en nyordning, der er 
billigere end de gamle navneskilte på 
brevsprækken, og det er en fordel på 
grund af den store udskiftning. 
Formandens beretning blev derefter 
godkendt.

Regnskabet fik en kommentar af be-
styrelsesmedlem Henning Thomsen.
Der var sket en tilbagebetaling af løn-
sumspenge på 1,6 mill. kr., og med 

blandt andet dette viste regnskabet et 
overskud.
Varmepenge fra sidste års budget er 
gået ind i 2009-regnskab og henlagt til 
næste års regnskab.
Tallene i regnskabet giver sig selv, og 
han havde ikke yderligere kommen-
tarer.
Torben Overgaard havde en forkla-
ring til en aftale, der var indgået mel-
lem Århus kommune Værker og Bo-
ligforeningen, om at målingen af var-
me fra ledningsnet skulle ske, hvor 
nettet går ind i boligblokken i lighed 
med andre fjernvarmemodtagere, og 
fra hvornår ændringen skal ske. 
Kunne samtidig oplyse, at Boligfor-
eningen havde klaget over lønsums-
udgifter og havde fået medhold. De 
penge, som afdelingen dermed havde 
fået tilbage, går ind som en del af 
overskud og kan bruges til husleje-
nedsættelse.

Regnskabet blev herefter enstemmig 
godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Solveig Petersen og Ilhan Mohammed 
var på valg og ville gerne genopstille.
Derudover blev disse beboere fore-
slået:
Fahmo Ismail og Farhiyo Moham-
med.
Udfaldet blev:
Ilhan Mohammed genvalgt med 53 
stemmer
Solveig Petersen 23 stemmer
Fahmo Ismail 23 stemmer
Farhiyo Mohammed 18 stemmer.

Derefter omstemning mellem Solveig 
og Fahmo, og udfaldet blev
Fahmo Ismail 37 stemmer og 
dermed nyt afdelingsbestyrelsesmed-
lem
Solveig Petersen 29 stemmer 
blev 1. suppleant.
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Helhedsplan
Der var efterfølgende under evt. en 
del spørgsmål til Helhedsplanen og 
også om den modstand, man havde 
læst om.
Keld Albrechtsen kunne oplyse, at 
man i øjeblikket forhandler med År-
hus kommune om de huslejemæssige 
konsekvenser for beboerne i tilfælde 
af tomme lejligheder, hvis Helheds-
planen bliver vedtaget..
Der kan ikke laves en endelig aftale, 
før der er garanti for, at der ikke bli-

ver huslejestigninger, hverken for de 
aktuelle afdelinger eller alle afdelin-
ger. Ingen af delene er acceptable. Der 
forhandles hårdt om det. Ellers bliver 
der svært.

af beboerrådgiver Maryam Fereidanian

en GanG om måned er der kostVejledninG 
i beboerHUset toVesGårds laden, edWin raHrs Vej 6 b.

kostVejledninG for beboerne i toVesHøj

Er du interesseret i at vide noget 
om sunde kostvænner?
Vil du være med til at lave sund 
mad sammen med andre?

Arrangement foregår 
tirsdag den 8 .juni. Kl. 16:00-17:30

Diætist Fariba Koosher fortæller om 
de 8 kostråd.

Derefter er der fælles madlavning og 
fællesspisning fra kl.17:00
Arrangementet er gratis; men tilmeld-
ing for fællesspisning er nødvendigt. 

Hvis du vil tilmelde dig eller har 
spørgsmål angående arrangementet 
kan du kontakte:

Beboerrådgiver Maryam Fereidanian, 
telefon: 20185424 eller

Huskvinde i Tousgårdsladen  Anja 
Raithel, telefon: 86259158
Arrangørerne er afdelingsbestyrelse i 
Toveshøj i samarbejde med beboerhu-
set Laden.

Nyvalgt bestyrelsesmedlem 
Fahmo Ismail
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lørdaG den 5. jUni kl. 12 – 17 - GellerUp leGeplads, dortesVej 47

stor festliG GrUndloVsdaG 

Kl. 11 – 12  
Børneoptog med musik, 
Otto & Kloven m.fl.
Vi mødes på græsplænen på Edwin 
Rahrs Vej ( Toveshøj siden ) overfor 
Basar Vest - og går i optog gennem 
området og ned til Festpladsen. 
Kom udklædt og tag alle dine venner 
med!

Kl. 12 – 17 
på Legepladsen. Kom og oplev
Skattejagt, indianerlejr, afrikansk 
musik og dans, Cha-D og hans rap-
skoleelever, Hip Hop dans, arabisk 
folkedans, forskellige foreninger, 
ungdomspartier, snobrød, genbrugs-
kunst, blive henna malet, synge med 
Otto og Kloven, spille på trommer, 
køre på rulleskøjter, spille fodbold, se 
gøglerforestilling, deltag i sjove kon-
kurrencer med fede præmier, høre 
grundlovstaler, få tips om sundhed, 
snak om grundlovens betydning for 
dig og meget meget mere.

Kl. 12 – 13 
Velkomst, indvielse af grusbanen, 
grundlovstaler mm.

Kl. 13 – 15 Alle Aktiviteter

Kl. 15 – 17 
Underholdning fra scenen med taler, 
musik, dans, rap mm.

Der vil hele dagen være boder med 
salg af mad & drikke, popcorn & 
slush ice

Arr.  Gellerupparken, Toveshøj, BUKF, 
fodboldklubben ACFC, Shaqo Junior, Cir-
kus Tværs, Global Color Sound Studio, 
Meyerprojektet, Unge4Unge, Fittness 
Vest, Cha-D´s rapskole, Fritidspatruljen, 
Perlevennerne, Danske Skoleelever, År-
hus Ungdoms Fællesråd, Radikale Ung-
dom, Red Barnet Ungdom, Ny Dansk 
Ungdomsråd, Gellerup Sekretariatet, 
Århus Kommune Sundhed – og Om-
sorg, HK Ungdom - og ikke mindst lokale 
ildsjæle.

Søndag den 20. juni – Kl. 12-15

Vi mødes kl. 12 på græsplanen foran 
By Museet, Carl Blochs Gade 28 (linie 
18 holder udenfor) med medbragte 
madkurve. 
Kl. 13 går vi ind på museet og får en 
rundvisning og slutter af med at drik-
ke kaffe og spise kage 

Det er gratis at deltage for både far, 
mor og børn.
Tilmelding senest onsdag den 16. juni 
til Samvirkesekretær Helle Hansen

helhan@aarhus.dk/ mobil 2920 8978

besøG på årHUs bymUseUm med madkUrV oG rUndVisninG

samVirkets forældredebatforUm inViterer til
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UdstillinG i maj på GellerUp bibliotek
arkitektforslaG til moske oG islamisk center i brabrand/GellerUp

Udstilling med arkitekt Lærke Munks 
afgangsprojekt om bygning af en Mo-
ské og islamisk videnscenter vises på 
Gellerup Bibliotek i bibliotekets åb-
ningstid i perioden 11. maj – 12. juni 
2010. 

Indholdet i udstillingen er plancher, 
der viser, hvordan man kan forene en 
islamisk kultur og identitet med den 
danske arkitektur og byggestil. 
Den Moské, som Lærke har arbej-
det med, har form som et bjerg og 
med religiøse symboler og ikke som 
forventet med kuppel og minerater. 
Moskéen skal efter Lærke Munks me-
ning ikke bare være det religiøse rum, 
men også et islamisk center. Bjerget 
er valgt som form, fordi det i flere re-

ligioner er kendt, som det sted Gud 
åbenbarer sig for mennesket. 

Lærke Munk ønsker, at Moskéen og 
videncenteret skal placeres i Gellerup 
for at binde bydelen sammen med re-
sten af Århus, og ser derfor en Moské 
som en naturlig del af en kommende 

Helhedsplan for bydelen. Moskéen 
kan måske være det, som får borgere 
fra resten af Århus til at strømme til 
Gellerup. 

Udstillingen bliver derved både et 
indlæg til en relevant samfundsdebat, 
og et eksempel på hvordan arkitekter 
kan omsætter komplekse problemstil-
linger til form og rum.

af Sebastian Adorján Dyhr

billedskole for børn i sommerferien 2010
2. til 6. aUGUst fra kl. 10 til 14.30 i toUsGårdsladen edWin raHrs Vej 6 b

Første uge i august inviterer vi 12 
børn mellem 7 og 12 år til billedskole i 
Tousgårdsladen. Kunstner Jørgen An-
dreasen vil undervise og vejlede i at 
skabe et stort trærelief. Børnene kom-
mer til at arbejde med materialer som 
træ, maling, kul og blyant. De arbej-
der både selvstændigt og sammen om 
det billedrelief, vi bagefter ønsker at 
udstille i Tousgårdsladen.
Det er gratis at deltage, dog er der et 
lille tilmeldingsgebyr på 25 kr., som 
går til at købe saft og frugt til børnene.
Det kræver ingen særlige forudsæt-
ninger at deltage ud over lyst og en-
gagement til arbejde sammen om at 

skabe et fælles værk. Vi håber, det bli-
ver en både lærerig og sjov uge.
Hvis dit barn er interesseret i at del-
tage så ring til Anja Raithel Tous-
gårdsladen på 86259158. 

Informationsmøde 
for forældre og børn 
tirsdag d. 1. juni kl. 17 
i Tousgårdsladen

Maleri af Jørgen Andreasen, 
der underviser på billedskolen

af Anja Raithel, Huskvinde, Tousgårdsladen
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kære medlem af GellerUp fællesråd
fællesrådet efterlyser aktiVe medlemmer til bestyrelsen

Fællesrådet i Gellerup har brug for 
fl ere nye kræfter, som kan agere lokalt 
talerør for borgerne over for kommu-
nen, både når det drejer sig om trafi k 
og veje og ikke mindst de nye busli-
nier, men også om kommunens kom-
mende arkitekturpolitik, Kulturby 
2017 og en masse andre spørgsmål, 
som også er relevant for andre bor-
gere i Gellerupområdet.

Fællesrådet er særligt aktivt i forbin-
delse med Teknik og Miljø, som både 
omfatter trafi kplaner og kommune-
planer. Et par gange i løbet af året bli-
ver Fællesrådet inviteret til fællesmø-

der på rådhuset, hvor der diskuteres 
aktuelle og relevante problemstillin-
ger ofte med deltagelse af de lokale 
byrådspolitikere.

Grundlovsdag, sansehave og 
gode naboer
I år er Gellerup Fællesråd med til at 
arrangere Grundlovsdagsfest på Gel-
lerup Festplads, og Fællesrådet bak-
ker i det hele taget gerne op omkring 
kulturelle arrangementer i lokalområ-
det.
Gellerup Fællesråd støtter også initia-
tivet med at skabe en sansehave i Gel-
lerup, som holder en 

Happening-dag 
søndag den 6. juni
på arealet, hvor haven i fremtiden 
skal ligge ved svinget på Gudrunsvej.

Endelig er Gellerup Fællesråd også 
involveret i et helt nyt projekt, som 
for øjeblikket ligger til afklaring i In-
tegrationsministeriet. Det hedder ”De 
gode naboer”, og handler om, at fri-
villige beboere skal tage godt imod 
områdets nye tilfl yttere.

af Helle Hansen

på GellerUp bibliotek

åben anonym familieVejledninG 

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 Familievejled-
ningen, hvis du er forælder, ung eller 
barn og bor i Gellerupområdet.

Du kan få rådgivning om:
- problemer i din familie
- vold i familien
- bekymringer om dine børn
- problemer med din partner eller tidligere  
  partner
- at være forældre, ung eller barn mellem 
  to kulturer

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

UdlændinGeserVice oplyser om opHold i danmark

Onsdag d. 2. juni 2010 kl 15 – 18 
Orienterer Udlændingeservices direktør Henrik Grunnet om opholdstilladelse efter EU-retten,

 nye regler for permanent opholdstilladelse m.m.

Det foregår i Foreningernes Hus (tidl. Nordgårdskole), Sigridsvej 46 i Gellerup.

Alle er velkomne. Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig, men ønskes gerne på regionalenetvaerk@us.dk
Her kan du også skrive forslag til emner til mødet. Læs mere på nyidanmark.dk
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café perlen i yGGdrasil - jUni 2010
GrUndloVsfest, søndaGscafé, lektieHjælp oG fællesspisninG

Café Perlen 
til Grundlovsfest 
på Gellerup Festplads

Lørdag den 5. juni kl. 13-17

Kom og køb kaffe og kage og andre 
søde sager

Café Perlens og Perlevennernes 
Fællesspisning
Torsdag den 17. juni kl. 17-18
Pris 25 kr. - børn under 8 år 15 kr.
Tilmelding senest tirsdag forinden - 
mobil 2085 1904 - max. 50 personer

Normal åbningstid
Hver torsdag kl. 13-18

Perlens Søndagsåbent
Søndag den 13. juni kl. 14-17

Lektiecafé i Café Perlen 
hver torsdag fra kl. 16.00 – 17.30
Som et nyt tilbud kan du nu få hjælp 
for Perlevennernes lektiehjælpere 
med at klare lektierne.

Læs mere på 

www.cafe-perlen.dk

amatørfotoGraferinG – kUn for piGer/kVinder
nystartet klUb fra september

I april måned blev jeg kontaktet af 
Sema Kilic, der godt kunne tænke sig 
en klub for unge piger og kvinder, der 
gerne vil digitalfotografere og efter-
følgende arbejde med billederne. Og 
hvad er så mere nærliggende end at 
arbejde videre på sådan et projekt?
Sema Kilic og jeg synes, det var alle 
tiders at have folk fra nærområdet 
med til at etablere en foto-klub. Vi for-
venter opstart ultimo september 2010 
– da sommerferie m.m. står for dø-
ren!  Klubben henvender sig til unge 
piger/kvinder fra 16 år og opefter, og 
klubben er primært for unge både fra 
nærområdet og fra andre dele af byen. 
Vi inviterer deltagerne til at mødes 
hver tirsdag fra kl. 16.30 – 18.30 i Be-
boerhuset Tousgårdsladen, hvor ama-
tørfotografernes Efterlønner og Pen-
sionist klub ”AEPK” også holder til. 
Klubbens formål er at udbrede kend-
skabet til digitalfotografering samt 
billedbehandling - ligeledes vil der 
være mulighed for at lave forskellige 
foto-opgaver måske for Skræppebla-
det og afholde fotoudstilling samt 
tage kamera med på mindre ture. 

På bloggen og i det fysiske blad vil 
man kunne læse mere om klubben, li-
geledes vil man på klubbens hjemme-
side www.ajuk.dk ultimo maj måned 
læse om klubben. 
Klubbens navn er ”Amatørfotografer-
nes Junior og ungdoms klub” i daglig 
tale ”AJUK”     
Spørgsmål og tilmelding kan rettes til 

Sema Kilic på sk@ajuk.dk
eller Gert Keller ”Mistral” på
gm@ajuk.dk, tlf: 23889435
Ligeledes kan der ske henvendelse til   
Anja, Beboerhuset Tousgårdsladen  
86259158 

af Gert Keller ”Mistral”, AEPK

Gert Mistral Keller - Daglig lederSema Kilic - Daglig leder
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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.

Vær frivillig i folkekøkkenet
Vi mangler vikarer til at lave mad i 
folkekøkkenet, så hvis du har lidt tid 
tilovers og kan lide at lave mad, så er 
det måske en opgave for dig. Du kan 
også være gæstekok i folkekøkkenet 
og bespise folk med lækre arabiske, 
somaliske eller tyrkiske retter.

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.

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

1 måltid: Voksne 30 kr.
  Børn 12 kr

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

ladens folkekøkken

Madplan juni

Tirsdag 1 Oksekød og kartofl er
Onsdag 2 Risret med kylling
Torsdag 3 Brændende kærlighed

Mandag 7 Karbonader med grøntsager
Tirsdag 8 Sund kost-arrangement
Onsdag 9 Fiskefrikadeller med kartofl er
Torsdag 10 Grill-aften med skøn mad

Mandag 14 Kalvelever med kartofl er og løg
Tirsdag 15 Skinkeschnitzler med brasekartofl er
   og ærter
Onsdag 16 Indbagt mørbrad m. kartofl er/pasta
Torsdag 17 Forloren hare
 
Mandag 21 Hamburgerryg med kartofl er
Tirsdag 22 Hvidkålsrouletter
Onsdag 23 Minifrikadeller, hotwings med kold  
   kartoffelsalat
Torsdag 24 Medister med kartofl er og sovs

Mandag 28 Kold pastasalat med brød og   
   koldskål
Tirsdag 29 Farsbrød med porrer og bacon
Onsdag 30 Steg med kartofl er

Tirsdag den 8. juni vejleder Fariba Koosha i de 8 sunde 
kostråd fra kl. 16 til 17.30, bagefter laver vi mad sammen. 
Det er gratis at deltage, og vi spiser ca. kl. 18.
Torsdag den 10. juni holder vi en hyggelig grill-aften i 
gårdhaven. Du kan medbringe dit eget kød eller købe via 
folkekøkkenet, vi har al tilbehør, og der kan købes sodavand 
og øl.
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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 maj var

”STAVELSEr”
Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Cecilie Sørensen
Udsigten 40
8220 Brabrand
 
Dina Skov Nielsen
Annettevej 28
8220 Brabrand

Enver Øzer
Lottesvej 16, 3. th.
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 17. juni kl. 16

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	



aktiviteter i juni
Ti. 1. 17.00: Informationsmøde om Billedskole  side  29
On. 2. 15.00: Information Udlændingeservice  side  13
Lø. 5. 11.00: Grundlovsfest Gellerup    side  28

5. juni Grundlovsdag - se opslag i din afdeling

Sø. 6. 14.00: ”sansehaven spirer” happening   side   7
Ti.  8. 16.00: Kostvejledning Toveshøj    side  27
On. 23. 20.00: Sankthansfest Søvangen    side  21

23. juni Sankthansaften - se opslag i din afdeling

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:

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:

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

Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Malene Skou Andersen
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


