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lederen

af Sebastian Adorján Dyhr

tid til at lade op

I den forgangne måned afventede vi i Skræppebladets 
redaktion med interesse, om repræsentantskabet 
ønskede bladet som et afdelings- eller foreningsblad. 
Og vi er i redaktionen glade for fortsat at være et 
foreningsblad, der udkommer til alle beboere i 
Brabrand Boligforening.

Vi står ikke stille; men udvikler løbende på indholdet 
i Skræppebladet, så det forhåbenligt byder på interes-
sant og vedkommende læsestof for alle modtagere af 
bladet.

Derfor taler vi jævnligt om, hvordan vi kan gøre 
Skræppe bladet endnu bedre og mere relevant for 
netop DIG. Men uden reaktioner fra læserne bliver 
det mest til vore egne gætterier om dine og din nabos 
ønsker til bladet. Og da ingen af os er tankelæsere, 
håber vi på, at du vil fortælle os din mening om det, vi 
laver. Hvilke emner er spændende, hvad må vi gerne 
skrive mere om, og hvad er ikke så vellykket? Send os 
en e-mail og begrund meget gerne dine holdninger, så 
vi kan blive klogere på, hvad der duer, og hvad der 
ikke duer.

På de kommende afdelingsmøder er der flere steder 
valg af repræsentanter til Skræppebladets redaktion, 
og uanset om du er ung eller gammel, ordblind eller 
uddannet journalist eller noget midt i mellem, så kan 
du stille op til redaktionen.

Det gælder bare om at have noget på hjertet, lyst 
til at skrive og formidle stof til naboer og øvrige 
beboere og ønske at være med til at arbejde for et 
godt og spændende beboerblad, og på den måde 
kan man endnu lettere være med til at få det gode og 
interessante stof i bladet.

Med sommeren og ferien skulle der gerne være tid til 
afslapning og samlen kræfter til en ny arbejdsperiode. 
Det er derfor mit håb, at alle folkevalgte, medarbejdere 
og alle beboere i øvrigt vil vende tilbage efter ferien 
med positive oplevelser og erfaringer i bagagen klare 
til at tage hul på arbejdet med fornyet energi, så-
ledes at der kan være fokus på samarbejde, fælles ud-
vikling og problemløsning, at vi alle vegne kan møde 
hinanden med respekt og åbenhed.

Med ønske om en god sommer til alle.
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alle lever videre

af Bo Sigismund

Der blev intet drama, da årets 
repræsentantskabsmøde blev 
afholdt.

  6 foreningens Hus bliver til 
 Officiel åbning til efteråret.

  9 sommerstemmer ved brabrand sø 
 Udendørs musik- og litteratur-arrangement.

10 erfaringer fra gigantisk byprojekt 
 Byprojekt i Holland har fyldt meget i debat.

11 afstemning om Helhedsplanen 
 udsat igen 
 Tidsplan skubbes nu et par måneder.

12 fra Gellerup til Cambridge 
 Sprogskole skal hjælpe unge.

13 astronomiklub Capella 
 Lidt om stjernebilledet Herkules.

18 psykisk sårbare mennesker 
 både kan og vil 
 Sociale netværk kan være vejen til 
 en meningsfyldt hverdag.

19 sy, strikke og hygge 
 Ny klub i Holmstrup.
  
20 sansehaven i Gellerup... 
 Igang på trods af tyveri.

21 Ud med kritisk beboer 
 Besværligt medlem ”ekskluderet”.

21 Gellerup badets Venner genoplives 
 Advarer mod forbigåelse af Badet.

22 debatside 
 Om respekt og helhedsplan

24 klummerne 
 Om børn og regler

25 foreningen 
 Ordinære afdelingsmøder efteråret 2010

26 sankt Hans 
 Lidt stemning fra boligforeningen.

27 Grundlovsdagen fejret 
 Grundlov med promt og pragt.

31 aktiviteter 
 Meyer, Forældre debatforum, Udflugt mm..

14
bestyrelsesarbejde 
under lup

af Anett Sälsätter

Erfaringer fra et 
afdelingsbestyrelsesmedlem..

8
rådmand for social forhold 
og beskæftigelse...

af Hans Esmann Eriksen

Hans Halvorsen har ovetaget en 
tung rådmandspost. 

16
den vildeste Combo

af Ulrik Ricco Hansen,

Hasle Bakker havde arrangeret 
en stor aktivitetsdag i 
naturområdet.

Forside: Aktivitetsdag i Hasle Bakker
foto: Ulrik Ricco Hansen

1 - Hans Broges Parken   side  29
5 - Toveshøj    side  29
4 - Gellerupparken   side  30
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alle leVer Videre
skræppebladet leVer, formanden Har tillid oG foreninGsbestyrelsen er Uændret – 

repræsentantskabsmøde 2010

tekst og foto af Bo Sigismund

kritik men intet drama
Alt ligner sig selv efter årets repræ-
sentantskabsmøde. Ingen behøvede 
at føle sig truet. Trods en del (til dels) 
velformuleret kritik er repræsentant-
skabet i Brabrand Boligforening ty-
deligvis ikke indstillet på store foran-
dringer.
Mødet begyndte interessant nok med 
et ændringsforslag til dagsordenen: 
En redegørelse for behandlingen af 
mellemværender, der var sat som et 
selvstændigt orienteringspunkt, blev 
flyttet til at være en del af diskussion 
af beretningen. Forslaget var stillet af 
Ole Odgaard fra Søvangen og blev 
vedtaget med 38 mod 45 stemmer. 
Noget kunne tyde på, at der var en 
kritisk masse til stede. Men dirigen-
ten, Ole Maltesen, havde alligevel en 
taknemmelig opgave.

beretning med deba
Årets beretning – kritik fra flere sider
Jesper Pedersen indledte sin beret-
ning med at undskylde tilfælde af 
administration, der kunne og burde 
være håndteret bedre. Beretningen in-
deholdt ellers en gennemgang af ek-
sempler på karakter og omfang af de 
opgaver, der bliver løst på den hvide 
gård, kommende projekter i afdeling 
1, 2 og 3, nye byggesager i Tranbjerg, 
Solbjerg og Hasselager. Flere og vok-

sende opgaver har krævet mere per-
sonale, herunder en jurist.
Det store projekt Isbjerget ser derimod 
ud til at være nedsmeltet som følge af 
samfundets økonomiske krise. Det er 
jo heller ikke første gang, at store pro-
jekter er endt der. Ligeledes ser det 
ikke ud til, at ældrebyggeriet på Sten-
bækvej lykkes. Hvordan det vil gå 
med den stærkt omtalte helhedsplan 
for afdeling 4 og 5? Statistiske oplys-
ninger for deltagelsen i debatten var 
hvad der kom frem denne gang.
Alt i alt må beretningen karakterise-
res som en organisatorisk beretning. 
Hvorfor det forholder sig sådan, kan 
man gisne om.
Foreningsbestyrelsen som ledende 
kraft og politisk forum var ikke at 
finde, og en gennemlæsning af den 
skriftlige beretning giver heller ikke 
megen gnist til en (nødvendig og in-
teressant) debat om foreningens mål, 
midler og resultater. Skræppebladets 
indtryk er, at foreningsbestyrelsen 
holder sig til det risikofrie, forudsige-
lige og ukonkrete. En egentlig bolig-
politisk markering eller drøftelse skal 
man have været med i mange år for 
at kunne erindre. Men tilbage til nu-
tiden.
Henning Thomsen fra Toveshøj var 
stærkt utilfreds. Henning savnede en 
egentlig kommunikation og rettede 
kritik mod formand Jesper Pedersen 

for at have udeladt væsentlige forhold 
i beretningen. Henning fandt også, at 
man havde negligeret en vedtagelse 
fra sidste år og fastslog, at det er uhel-
digt, hvis medlemmer af foreningsb-
styrelsen modarbejder afdelingerne.
Edwin Juhl, afdeling 6 Holmstrup, 
supplerede med kritik af forenings-
bestyrelsens mangel på lyst til at dis-
kutere. I varmepengesagen modtog 
foreningen en tilrettevisning fra det 
kommunale tilsyn, og dette var ikke 
kommunikeret eller kommenteret. 
Edwin mente, at der var sket alvor-

Ole Odvad

Henning Thomsen
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lige svigt i varmesag og målersag, og 
anser helhedsplanen for at bygge på 
fantasi.
Også Ole Odgaard, afdeling 2 Søvan-
gen, havde kritik af helhedsplanen. 
Ole mente ikke, at nedrivning skaber 
forandringer til det bedre, og gen-
nemgik en række forudsætninger og 
forbehold, som hjemmesiden ikke op-
lyser om. 
Jesper Pedersen og Keld Albrechtsen 
svarede og imødegik kritikken. Jes-
per erklærede sig villig til at tale med 
afdelingerne og ønskede sig en præ-
cisering, og Keld erklærede – endnu 
en gang – at foreningsbestyrelsen vil 
overholde alle forbehold i oplægget 
til helhedsplan.
Alle habilitetsspørgsmål er afklaret, 
og foreningsbestyrelsesn vil samle op 
efter beboermøderne i september.
Også Henning Iversen, afdeling 6 
Holmstrup, kritiserede redegørelsen 
for mellemværender og rejste spørgs-
målet om finansiering af tiltag, som 
kun angår dele af en afdeling, aktuelt 
elevatorer.
Trods den punktvise og til tider skar-
pe kritik vedtoges beretningen med 5 
stemmer imod og 13 der ikke stemte.

Årsregnskab 2009
Direktør Torben Overgaard viste nøg-
letallene for foreningen som virksom-

hed. Det affødte ikke megen diskussi-
on, og regnskabet blev godkendt med 
10, der undlod at stemme og 1 imod.

forslag
Skræppebladet har sine tilhængere og 
kritikere, og et udvalg har nu i 2 1/2 
år eksisteret til at arbejde med bla-
dets fremtid. Men intet er fremkom-
met, og Jesper Pedersen havde derfor 
selv – uden udvalget og uden den 
øvrige bestyrelse – stillet forslag om, 
at bladet ikke længere skulle være for-
eningsblad. Jesper præciserede dog, 
at han ikke ønsker bladet nedlagt.
Inger Bloch, afdeling 1, Helle Hansen, 
afdeling 4, Vagn Eriksen, afdeling 3 
og Hans Esmann fra foreningsbesty-
relsen påpegede bladets betydning 
for fællesskabet og beborerdemokra-
tiet og fandt, at et frit beboerblad er 
vigtigt. Efter disse indlæg blev forsla-
get forkastet med massivt flertal; kun 
13 stemte for.

Henning Thomsen, afd. 5 Toveshøj 
havde forud ønsket at stille et mistil-
lidsforslag til formanden. Henning 
motiverede forslaget. Herman Niel-
sen mente, at det er foreningsbesty-
relsen og ikke formanden, der bør 
kritiseres. Forslaget opnåede kun 2 
stemmer.

Et tredje forslag om foreningsbesty-
relsens behandling af regnskabet 2008 
viste sig svært at konkretisere. Tilsy-
net har godkendt regnskabet for 2008, 
men Keld Albrechtsen udtalte, at for-
eningsbestyrelsen tager den rejste kri-
tik til sig og beklager forløbet.

Valg til foreningsbestyrelsen
Keld Albrechtsen, Troels Bo Knudsen 
og René Skau Björnsson genopstille-
de, og derudover opstillede Hans Es-
mann og Preben Andersen. Resultatet 
blev genvalg til Keld (68 stemmer), 
René (64) og Troels (53); Hans fik 33 
og Preben 22 stemmer.
Som suppleanter valgtes 1) Hans Es-
mann (40 stemmer), 2) Preben Ander-
sen (32) og 3) Svend Ove Böhm (5).
Revisoren genvalgtes ikke. Repræsen-
tantskabet fulgte en indstilling fra Jes-
per om at lade opgaven udbyde. Den 
hidtidige revision fortsætter så længe.

Der var kaffe, frugt, kager, vin og øl 
til en afrunding bagefter mødet. De-
res udsendte skyndte sig hjem. Endnu 
et møde føjet til listen. Og endnu en 
gang indtrykket af, at der er vigtige 
debatter, der burde fremføres med en 
helt anden kraft. Men det er de valg-
tes – og beboernes  – opgave.
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foreninGernes HUs bliVer til
alle brUGere skal Være med til at indrette, præGe oG beriGe HUset

tekst og foto af Henrik Zilstorff og Pia Emilie Bach Jakobsen, Foreningernes Hus

Som mange ved, er Foreningernes 
Hus i Gellerup under opbygning i en 
del af den tidligere Nordgårdskolen. 
Allerede nu er huset et livligt aktivi-
tetscentrum for en gruppe foreninger 
fra området – og med tiden kommer 
endnu flere til. I disse måneder bliver 
Foreningernes Hus for alvor formet 
som et sted, der byder på gensidig 
respekt og inspiration imellem men-
nesker og foreninger. Til efteråret, når 

alt det praktiske og formelle er helt 
på plads, skal vi officielt klippe sno-
ren og indvie Foreningernes Hus. Det 
bliver en stor dag, som vi glæder os 
meget til.

alle er med til at sætte 
rammerne
Det er målet, at Foreningernes Hus 
skal danne rammen om en masse 
aktiviteter og give plads til alle om-
rådets foreninger. I princippet er alle 
foreninger velkomne i Foreningernes 
Hus. Hvis I endnu ikke er registreret 
som forening, kan I blive det. Perso-

nalet i huset hjælper gerne til i forhold 
til foreningsoprettelse.
Faktisk er det personalets fornemste 
opgave at sørge for, at foreningerne 
får mest mulig gavn af Foreningernes 
Hus. Per Thomsen, som er daglig le-
der af Foreningernes Hus, arbejder på 
højtryk sammen med netværkskoor-
dinator Pia Bach Jakobsen - og i juni 
måned også antropolog Henrik Zil-
storff – på at gøre dette muligt.

Det er brugerne af Foreningernes Hus, 
det vil sige alle jer i foreningerne, der 
skal definere en stor del af rammerne 
og indholdet for Foreningernes Hus. 
Personalet skal bistå foreningerne i 
denne proces og har en koordineren-
de og ledende rolle for husets drift.

noget-for-noget
Et grundlæggende princip har siden 
start været gensidig respekt og inspi-
ration. Herudover gælder det, at det 
primært er lokale foreninger, der kan 
benytte Foreningernes Hus, og at det 

skal have en vis almen nytte for lokal-
samfundet.

Herudover skal foreningerne yde lidt 
til husets fællesskab. Når man bruger 
huset, skal man samtidig være med 
til at ’bære’ huset. Praktisk har alle 
brugere medansvar for huset, og her-
udover skal vi også alle bidrage til en 
positiv stemning!

konference den 6. juni
Den 6. juni var 19 foreninger og per-
sonalet sammen om en konference i 
huset, der bragte Foreningernes Hus 
et skridt videre. Konferencen var en 
opfølgning på husets første konferen-
ce i januar i år. Dagens program den 6. 
juni så ud som følger:

Erfaringsoplæg ved ildsjæl og under-
viser, Maria Arianfar

Tegning af arkitekt Ane Marie Hindhede – visualisering af den kommende café. Tegning af arkitekt Ane Marie Hindhede 
– visualisering af husets lange ”gade” i 
fremtiden.
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husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!

Inspirationsoplæg ved leder af Kul-
turhus Herredsvang, Susanne Bøge-
lund
Oplæg om indretningsmuligheder ved 
arkitekt Ane Marie Hindhede 
Visuelt oplæg og fortælling fra hus-
kunstner David Ramirez Gomez (For-
eningernes Hus) om den kunstneriske 
udsmykning og om mulighederne i en 
’rummert’!

Personalet faciliterede en god diskus-
sion om husregler. Med udgangs-
punkt i husreglerne fra et lignende 
sted i Holstebro, formulerede vi sam-
men de basale brugs- og ordensregler, 
som vi ønsker gældende for Forenin-
gernes Hus.

lokaleanvendelse
Konferencens store emne var lokale-
anvendelse. Hvordan vil vi i fremti-
den anvende lokalerne? Skal de små 
foreninger have samme rettigheder 
som de store, når det gælder boo-
king? Skal vi bruge et stort lokale til 
kontorfællesskab for foreningerne, 
hvor foreninger kan booke skrivebord 
i perioder, eller skal nogle foreninger 
have mere eller mindre permanente 
kontorer?
Disse spørgsmål er så store, og der 
var så mange gode bud på svarene, 
at vi arbejder videre på det hen over 
sommeren. Alle foreninger bedes give 
personalet deres idéer til lokalean-
vendelse, så vi kan få dem samlet og 
drøftet på den næste konference.

Til sensommeren skal vi have den 
næste konference, som får form af et 
kortere stormøde. Her skal vi tage 
en endelig beslutning om, hvordan 
vi præcist vil indrette og anvende lo-
kalerne, hvordan booking skal foregå 
osv. I mellemtiden kan vi nå at male, 
få lavet nyt køkken, indrette syværk-
sted, indrette vores store sal med det 
nødvendige udstyr til arrangemen-
ter osv. Det er alt sammen en meget 
spændende proces.

spritny hjemmeside
Foreningernes Hus har sammen med 
journalist og kommunikationskonsu-
lent Iben Baadsgaard Al-Khalil stablet 
et website for Foreningernes Hus på 
benene. Meget snart kan du på www.

foreningernes-hus.dk kunne finde et 
væld af informationer om aktiviteter 
fra Foreningernes Hus, om forenin-
gerne, en vidensbank om forenings-
dannelse, husregler, billedgalleri, en 
masse relevante links og en nyheds-
sektion. Samtidig vil hjemmesiden 
blive brugt til at informere om proces-
sen med opbygningen af Foreninger-
nes Hus. Du vil fx også kunne lære 
mere om den netop afholdte konfe-
rence og snart datoen for den næste 
konference. Kig forbi - både på hjem-
mesiden, som er lige på trapperne, 
og i huset. Vi er altid gode for en kop 
kaffe og en foreningssnak. Rigtig god 
sommerferie til jer alle J

Der var mange gode ideer på banen ved konferencen den 6. juni.
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Hans HalVorsen, 
rÅdmanden for soCiale forHold oG beskæftiGelse

“JeG Vil Gerne bo alment oG er startet med en koloniHaVe”

af Hans Esmann Eriksen
foto af Bo Sigismund

Efter et sviende nederlag til Venstre 
ved kommunalvalget kunne socialde-
mokraten Hans Halvorsen overtage 
den tungeste rådmandspost i Århus 
efter Gert Bjerreaard. Som Rådmand 
for Socialområdet og Beskæf-
tigelse og med en baggrund 
som LO-formand i Århus er 
Hans Halvorsen den råd-
mand, der kan hjælpe den 
enkelte beboer i Gellerupom-
rådet mest med at komme 
videre, hvis arbejdet mang-
ler eller der er indtruffen en 
social begivenhed. Skræp-
pebladet har besøgt ham for 
at høre, hvordan han ser på 
Helhedsplanen.

Helhedsplanen er mere 
end en fysisk omdan-
nelse af området.
”Det vigtigste ved Helheds-
planen er, at det ikke alene er 
en plan for en fysisk ændring 
af boligerne, men det er også 
en plan, der skal kunne æn-
dre det image, området har 
i resten af Århus,” starter 
Hans Halvorsen. ”Det skal i 
fremtiden være attraktivt at 
bo i området, og gennem den 
sociale helhedsplan for om-
rådet skal vi sikre, at de børn 
og unge, der bor i området, 
skal kunne bryde den sociale 
arv og få en god uddannelse 
og muligheden for et arbej-
de,” fortsætter han.
Gellerupområdet har igennem mange 
år været præget af, at en meget stor 
del af beboerne er på overførselsind-
komster, herunder også dem, der af 
forskellige årsager er flyttet til Dan-
mark, og som ikke har kunnet få fod-
fæste på arbejdsmarkedet.
”Der er nogle lyspunkter,” fortæl-
ler Hans Halvorsen. ”I de gode år er 
der sket en væsentlig forøgelse af be-
skæftigelsen af ikke-etniske danskere. 

Dem, der har fået beskæftigelse, be-
holder deres arbejde, selv om krisen er 
kommet. Specielt de unge kvinder går 
det bedre, de tager en uddannelse, og 
de kommer i arbejde. Udfordringen 

ligger i forældregenerationen og hos 
de unge mænd uden uddannelse.”

det er et langt sejt træk at hjæl-
pe de socialt svage i området
Det er ikke til at komme udenom, at 
der er mange udsatte mennesker i 
Gellerup/Toveshøj-området. Det er 
eksempelvis psykisk syge og perso-
ner, der af mange forskellige årsager, 
som manglende uddannelse eller 

kendskab til dansk sprog og kultur, 
har svært ved at skaffe sig adgang til 
arbejdsmarkedet. 
”Nogle af de familier ser ud til at 
skamme sig over situationen, de op-

søger ikke aktivt kommu-
nen for at søge hjælp. Jeg 
mener, det er støtte, vejled-
ning, job og uddannelse, 
der kan muliggøre, at den 
enkelte kan udvikle sig hen 
imod at blive et mere aktivt 
medlem af vores samfund 
og kunne forsørge sig selv,” 
siger Hans Halvorsen

Jeg vil gerne bo alment 
og er startet med en 
kolonihave.
Hans Halvorsen har i man-
ge år boet i et hus nord for 
Århus. Nu er børnene flyttet 
hjemmefra, så huset er ble-
vet for stort. Familien har 
derfor sat huset til salg for 
at flytte ind i en almen lej-
lighed. Hans Halvorsen har 
et 40 år gammelt boligbrev, 
så han regner med at kunne 
finde en lejlighed tættere på 
byen og gerne tæt på den 
kolonihave, han netop er 
begyndt at bruge.

 
Hans Halvorsen, rådmanden der gerne vil bo alment

t



Skræppebladet juli 2010 - 9

sommerstemmer Ved brabrand sø
Udendørs mUsik- oG litteratUr-arranGement

af Kirsten Hermansen, foto fra Det gamle Gasværk

En organisation, der hedder ”Littera-
turen på scenen”, har siden 1996 ar-
rangeret oplæsninger med danske og 
udenlandske forfattere. Den støttes 
af en anden organisation, der hedder 
”Litteraturen i Århus”, der har til for-
mål at tilføre byen en mere markant 
litteraturpolitik.

KulturGas (der har som mål at få kul-
turelle aktiviteter til både Gasvær-
ket og Brabrand) og ”Litteraturen på 
Scenen” er derfor gået sammen og 
har med støtte fra Fonde, 
Statens Kunstråd, Bib-
liotekerne i Århus samt 
Århus kommunes Kul-
turforvaltning fået dette 
arrangement op at stå.

Der var indbudt en række 
forfattere til oplæsning af 
egne tekster. Kendeteg-
nede var, at de allerfleste 
forfattere var bosiddende 
i Århus og havde tilknyt-
ning til byen, og havde 
brugt dele af byen som 
inspirationskilde.

Hvorfor nu et litteratur- 
og musikarrangement? 
Fordi kombinationen af 
musik og poesi er begyndt 
at høres mere og mere, og 
fordi denne audio-poeti-
ske kombination er frugt-
bar og giver genklang.

Der var orkestre, der 
kombinerede musik og 
litteratur, og samarbejdet 
mellem digtere og musik 
fik deres optræden til at 
indgå som en helhed. I 
en kulisse med Brabrand 
Sø og naturen som bag-
grund, og på en af de al-
lerdejligste af forsomme-
rens dage på en lun som-
meraften, da måtte det 
blive en god oplevelse. 

Der var en hyggelig op afslappet 
stemning. Der var mulighed for for-
syninger af mad og drikke. 
Bibliotekerne var også repræsenteret 
på stedet, idet lederen af Gellerup 
Bibliotek var til stede på pladsen og 
kunne besvare publikums spørgsmål 
om litteratur og gøre opmærksom på, 
at Brabrand jo stadig har sit eget lo-
kale bibliotek.

Følgende musikere og forfattere 
underholdt fra scenen:

Nye Rør og Mads Eslund – Mads Es-
lund læste op af sine prosadigte med 
strøtanker og poesibandet Nye Rør 
havde underlæggende musik.

Svend Åge Madsen læste op fra en af 
sine romaner – Han er en betydnings-
fuld forfatter og dramatiker med et 
stort forfatterskab bag sig.

Carsten René Nielsen læ-
ste op. – Talentfuld lyri-
ker, der bor i Århus

Bandet - Er de Sjældne – 
Orkester, der kombinerer 
musik og lyde, kendt fra 
Lyd- og litteraturfestival.

Pia Juul læste op – Novel-
le og digtsamlinger. Fået 
litteraturpriser.

Christian Haun læste op 
– Stærkt rost romanforfat-
ter,  bosiddende i Århus

Koncert med Singvo-
gel og Peter Laugesen 
– Punk-rock-jazzband 
fra Århus, hvor et samar-
bejde med digteren Peter 
Laugesen fra Brabrand 
får det hele til at gå op i 
en højere enhed.

tadepladsen – Svend Åge Madsen læser op

Stadepladsen – Bandet ”Er de Sjældne”
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erfarinGer fra GiGantisk byproJekt i Holland
Hollandsk byGGeri Var ikke som GellerUp

af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening
foto af Helle Hansen

Erfaringerne fra det enorme holland-
ske by-projekt i Bijlmermeer har fyldt 
meget i byrådsmedlemmernes debat-
ter om Helhedsplanen for Gellerup 
og Toveshøj. Derfor blev der sendt en 
delegation fra de to afdelingsbesty-
relser samt fra foreningsbestyrelsen 
og administrationen på et par dages 
studietur for at undersøge myter og 
realiteter. 
Det viste sig at være en myte og slet 
ikke en realitet, at nedrivningen af 
6.500 lejligheder skulle have løst pro-
blemerne i området. Det er desværre 
ikke tilfældet. F.eks. har det enorme 
by-område med 80.000 indbyggere 
stadig et dårligt ry i Holland. Og 
kriminaliteten er alt for høj. Det kan 
have sammenhæng med, at de en-
kelte kvarterer stadig er ”sovebyer”, 
hvor der foregår alt for lidt. Arbejds-
pladser og butikker er koncentreret i 
centre og ikke lagt ind i kvartererne, 
således som vi foreslår i Helhedspla-
nen.  

dårlige huse måtte nedrives
Planen har helt klart ført til bedre boli-
ger og grønne områder. Man kan sige, 
at med planen når området på mange 
måder op på den kvalitet, som Gelle-
rup og Toveshøj har i dag: Gode boli-
ger og grønne områder, men for lidt 
aktivitet mellem boligerne. Jeg synes 
derfor, at det er ret begrænset, hvad vi 
kan lære af den store hollandske plan.
Begrundelsen for at nedrive omkring 
halvdelen af de 12.500 oprindelige al-
mene boliger i området var den enkle, 
at husene simpelthen for dårlige. Vi 
så nogle af de oprindelige blokke - og 
man fik ikke lyst til at bo i dem. Så det 
var sikkert nødvendigt at rive en stor 
del af husene ned.
I Gellerup og Toveshøj har vi bygnin-
ger af høj kvalitet - og derfor kan vi 
ikke bruge erfaringerne fra Bijlmer-
meer til så vældig meget her i Bra-
brand. Vi vil i boligforeningen kun 
være med til enkelte nedrivninger af 
hensyn til gennemførelsen af byga-

I Bijlermeer rager de fortsat store gamle blokke ned

De muslismke samfund, som består af 19 forskellige grupperinger i Bijlermeer, har selv 
samlet penge ind og bygget en moske i bydelen
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den fra City Vest til Toveshøj, men vi 
vil ikke nedrive blokke for at rive ned. 

plan ved regeringsdekret
I Holland blev det store by-projekt 
gennemført ved regeringsbeslutning. 
Beboerne fik en ny lejlighed i områ-
det, hvis de ønskede det. Der var altså 
en tryghedsgaranti, men planen blev 
ikke godkendt i beboerdemokratiet. 
Det var regeringen og byrådet, der 
bestemte. Der var altså ikke den form 
for demokrati, som vi har i Brabrand 
Boligforening, hvor beboermøderne i  
Gellerup og Toveshøj i efteråret skal 
tage stilling til det endelige forslag til 
Helhedsplan. Jeg håber, at den danske 
regering fortsat vil respektere vores 
beboerdemokrati og ikke bruge hol-
landske metoder! 
I Bijlmermeer var der store udlej-
ningsvanskeligheder. 25% af lejlighe-
derne var ledige. Desværre kæmper 
vi nu også med dette problem. I maj 
der 46 tomme lejligheder i Gellerup 
(og 10 tomme ungdomshybler). Uhel-
digvis tyder intet på, at dette problem 
er forbigående. Meget tyder på, at ef-
terspørgslen efter de større lejligheder 
er faldende. Vi skal derfor gennem-

føre forandringer, der kan øge efter-
spørgslen efter boliger i området. 
Til slut vil jeg nævne et interessant 
indslag på vores studietur. Vi så en 
lokal moské, der var opført for lokalt 

indsamlede penge. Den målte ca. 35 
gange 35 meter og kunne i Danmark 
formentlig opføres for ca. 100 mio kr 
incl. byggegrund. Ikke nogen stormo-
ské, men en pæn religiøs bygning.

Der var også tid en rundtur med båd på kanalerne i Amsterdam

beHandlinGen af de manGe HørinGssVar 
skUbber tidsplanen for HelHedsplanen et par mÅneder

af Helle Hansen

Det bliver allertidligst til november, at 
beboerne i Gellerupparken og Toves-
høj skal stemme om den endelige af-
tale om en helhedsplan. Det står fast, 
efter at den politiske styregruppe på 
sit møde den 3. juni vedtog en revide-
ret tids- og procesplan, som forlænger 
forhandlingerne med endnu et par 
måneder.
Resultatet af forårets høringsperiode 
viste, at der i alt er kommet 101 hø-
ringssvar; en bemærkning fra en myn-
dighed, ni bemærkninger fra diverse 
firmaer, foreninger samt fællesråd, 46 
sms’er, 41 indlæg fra privatpersoner 

og fire underskriftsindsamlinger med 
i alt 2358 underskrifter. 

behandling af svarene
Det er behandlingen af mange svar, 
som trækker tiden ud. De emner, som 
svarene berører, bliver hver for sig 
lagt ud til de respektiver kommunale 
afdelinger til faglig vurdering og stil-
lingtagen for eksempel i Trafik og Veje 
vedrørende trafikspørgsmål og Natur 
og Miljø vedrørende naturspørgsmål. 
Endelig vil der også være en del em-
ner, der skal behandles overordnet og 
politisk.

nyt møde til august
Næste møde i den politiske styre-
gruppe er aftalt til at finde sted den 
mandag den 30. august, og derefter 
skal den endelig aftale kunne falde på 
plads på et politisk styregruppemøde, 
der holdes efter efterårsferien. Det er 
den endelig aftale, som beboerne i de 
to afdelingerne skal stemme om, og 
som også skal vedtages i boligforenin-
gens repræsentantskab samt i Århus 
Kommune, før helhedsplanen er en 
realitet.

afstemninG om HelHedsplanen Udsat iGen
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fra GellerUp til CambridGe 
sproGskole skal HJælpe de UnGe

af Chefkonsulent Louise Okon Willie og Projektleder Ghassan Hassoun

Den 18. juli drager 12 unge med an-
den etnisk baggrund til Cambridge 
på sprogskole. Langt de fleste kom-
mer fra Gellerup og tager turen til 
den engelske universitetsby for at gå 
i skole sammen med flere hundrede 
andre unge fra hele Europa.  
 
”I Shaqo Junior blev vi hurtigt klar 
over, at engelsk var en barriere for 
mange uddannelser. Det er der i dag 
ikke er fokus på. Det kom også frem i 
vores ungeforum, og sammen med de 
unge besluttede vi at gøre noget ved 
det” fortæller projektleder Ghassan 
Hassoun. Shaqo Junior har samarbej-
det med EF Internationale Sprog-
skoler om at få en gruppe af sted på 
sprogskole. 
 
De unge skal på 2 ugers intensivt kur-
sus med 7 timer engelskundervisning 
om dagen. Det er ikke ferie, men vir-
kelig intensiv undervisning tilpasset 
den enkelte. De unge får meget andet 
med på vejen. De har selv kæmpet for, 
at sprogrejsen skulle blive til virkelig-
hed og har oplevet nye sider af deres 
forældre og sig selv.  
 
”At de unge viser, at de Kan og Vil 
tage ansvar, har gjort, at de har fået 
mere selvtillid og anerkendelse fra 
forældrene” fortæller Najma Moha-
moud, konsulent i Shaqo Junior ”De 
har selv styret meget og gjort en kæm-
pe indsats for at samle penge ind. Det 
er ingen nem opgave, og vi mangler 
stadig det sidste, så vi håber, at der 
er en donor eller virksomhed, der vil 
hjælpe os med de sidste 10.000 kr.” 
 
De unge har sammen med Shaqo 
Junior været med til at tilpasse EF 
sprogskolers koncept i tæt samarbej-
de med deres forældre. ”Forældrene 
har været med i hele forløbet og har 
været med til at bestemme, at de unge 
skal bo i værtsfamilier. Det har væ-
ret en svær beslutning for mange, for 
er det trygt at lade sine piger bo ved 
fremmede familier? Det er altafgø-

rende for succesen, at forældrene har 
været med under hele processen – og 
at vi har forældrenes opbakning” for-
tæller Ghassan.  
 
Projektet er støttet af Århus kommune 
og Brabrand Boligforening. De unge 
betaler selv en del og har også tjent 
penge f.eks. ved Nu-dansk Grund-
lovsdag i Gellerup.  
 
Lidt om Shaqo Junior 
Shaqo Junior er et nytænkende og 
holistisk vejledningsprojekt for unge 
mellem 16 og 24 år med flygtninge og 
indvandrerbaggrund. Her bliver de 
unge mødt med positive forventnin-

ger og respekt, vi stiller krav og for-
venter ansvarlighed.
 
Shaqo Junior tager udgangspunkt i de 
unges ressourcer og vilje til at lykkes. 
Vi arbejder med vejledning til uddan-
nelse og job og har fokus på at over-
vinde de faglige, sociale og kulturelle 
udfordringer, de unge møder i deres 
hverdag.  
 
Vi har fokus på at finde lærepladser 
og fritidsjob, fordi vi ved, at fritidsjob 
er godt til at fastholde de unge i ud-
dannelse - og giver vigtige erfaringer 
med det danske arbejdsmarked.  
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HerkUles
kUGleHobe lanGt borte

af Jens Skriver

Kæmpen Herkules er et af sommer-
himmelens mest markante stjernebil-
leder. Det fylder et stort areal, men 
ingen af stjernerne er særligt klare. 
Fire af dem udgør en meget karakteri-
stisk firkant Helt forneden ligger Alfa 
i stjernebilledet. (De enkelte stjerner i 
et stjernebillede nummereres med de 
græske bogstaver, efter hvor store de 
synes på himmelen). Ras Algethi, som 
den også kaldes, er i virkeligheden en 
af de største stjerner, som kendes. Det 
er en rød kæmpe med et usædvanligt 
skarpt rødt lys, og dens diameter er 
mere end 600 gange større end Solens. 
Den er i virkeligheden en dobbelt-
stjerne med en blågrøn ledsager.

stjernehobe
Mest interesse har dog nok Herkules-
hoben, der ligger på den indre firkant. 
Det er en kuglehob, hvor et uendeligt 
antal stjerne hænger sammen ved 
hjælp af tyngdekraften. Den er 23.000 
lysår borte. I Herkules findes også en 
anden mindre og lyssvagere  kugle-
hob, der er 26.000 lysår borte.

sommertrekanten
Lige ved siden af Herkules ligger den 
meget klare stjerne Vega i Lyren, der 
sammen med Altair i Ørhen og Deneb 
i Svanen udgør sommertrekanten.

stjernekort
Et stjernekort findes på Tycho Brahe-
planetariets hjemmeside 
www.tycho.dk . 
Under Årstidens stjerner findes et 
kort, der først kan forstørres og der-
efter kan man yderligere zoome ind. 
Det kan printes ud i rimelig kvalitet.
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bestyrelsesarbeJde Under lUp
tanker om en bestyrelses arbeJde oG formÅl

af Anett Sällsätter

I marts måned havde afdeling 5 i 
Toveshøj en arbejdslørdag, hvor vi 
deltog i en workshop. Det var en in-
teressant workshop på mange måder, 
fordi den belyste vores egne forvent-
ninger til hinanden og til at sidde i en 
bestyrelse herunder private interesser 
at involvere sig i bestyrelsesarbejde.  
Workshoppen fik yderligere belyst 
bestyrelsens mange opgaver og hvor 
meget den egentlig er involveret i, 
som kan være usynligt for udefra-
kommende. Tid, energi og lyst som vi 
bruger en del af vores fritid på, som 
måske ikke var så synlig for beboerne, 
så derfor denne lille artikel fra mig.
Det, som vi bl.a. kom frem til den dag, 
var, at vi alle havde det tilfælles, at vi 
ønsket at have en god dialog med vo-
res beboere og foreninger i afdelingen. 
Og være med til at give dem en god 
og rigtig information. Men også  få 
samlet trådene og være redskabet til 
at fremføre og varetage deres ønsker 
og interesser. Herunder få sat præg på 
området og dets aktiviteter og events. 
Med andre ord være brobyggere mel-
lem beboer og boligforeningen samt 
andre instanser. 

frivilligt erhverv
Posten som bestyrelsesmedlem er en 
ting, som er til låns. Det er flertallet, 
der bestemmer i den demokratiske 
proces, om hvem der skal sidde i en 
bestyrelse.
At være en del af et fællesskab for-
pligter én til at tage del i opgaverne, 
og det kræver, at man har gjort sig 
nogle tanker om, hvad man ønsker 
at bidrage med i bestyrelsesarbejdet. 
Som valgt ind en bestyrelse forventes 
det, at man kan administrere det an-
svar til at kunne varetage beboerens 

rettigheder, ønsker og sørge for, at 
tingene bliver gjort i afdelingen. Man 
bliver en del af beboerdemokratiet og 
på samme tid en rollemodel. 
At sidde i afdelingsbestyrelsen er et 
frivilligt erhverv – vi tager slæbet og 
forpligter os på samme tid til at skulle 
være de aktive, der skal reagere på og 

varetage beboerens rettigheder og på 
samme tid sørge for en positiv udvik-
ling i området, samt samarbejde med 
andre afdelinger, foreninger mfl. 
Dynamikken og samspillet i en besty-
relse er vigtigt for, at samarbejdet skal 
kunne fungere. Det handler om enga-
gement og inspiration. Der skal gives 
plads og rum, til at kunne få udført 
sine idéer, og der skal være plads til 
at tænke og reflektere over, hvad der 
skal laves, besluttes og udføres. Men 
også hvad der nu rører sig i området. 
Et godt eksempel på en ”arbejdende 

bestyrelse” er vores nyeste tiltag mo-
tionslegeplader: 
Legepladser har længe været et ønske 
fra mange beboere. På grund af de 
mange børn og unge i området kom-
mer læringsmiljøet i fokus i det fysi-
ske rammer på de store udearealer. De 
er ikke nok at vedligeholde de gamle 
legepladser. Der skal nye legeplader 
til, som rammer en bredere målgrup-
pe, og som kan udfordre områdets 
børn og unge i leg og bevægelse. Og 
de skal gerne kunne hold i mange år, 
samt være nemme at vedligeholde. 
Som et led i et andet projekt fra afde-
ling 5’s beboerrådgivere, har afdelin-
gen valgt at investere i en motions-
legeplads, hvor vi på den samme tid 
også vælger at se til vores andre lege-
plader ved at opdatere og forny dem 
aldersmæssigt, så de dækker behovet. 
Og dette er en udfordring i sig selv at 
skulle se over mulighederne og skulle 
være med til at tage en sådan stor be-
slutning, som gerne skal stå i mange 
år. Resultatet af vores arbejder bliver 
så synlig den 19 juni, hvor vi indvier 
motionslegepladen og de gamle og 
nye legepladser på græsplanen foran 
Laden

enpowerment - demokratiet
Det er ikke alle, der kender til de 
grundlæggende krav, der stilles til en 
lejer, og principperne om, hvad der er 
gældende regler, der stilles til lejeren 
både i boligen og på udearealer. De 
sætter sommetider afdelingsbestyrel-
sen i et dilemma, hvor den ofte skal 
bruge mange forskellige måder og 
metoder at kommuniker ting ud på. 
For mig er Empowerment i en afde-
ling at skabe sig det god liv med de 
rigtige fundament, men det  kan være 

Anett Sällsäter Christiansen er en af de ikke etniske danskere, der gør Gellerup/Toveshøj et bedre sted at leve. 
Anett har boet og været aktiv i området i mange år. Hun er uddannet pædagog og fået udgivet bogen “Bra-
brand 8220 - en ung kvindes fortælling”
Siden 2009 har Anett været medlem af afdelingsbestyrelsen i Toveshøj. I denne artikel fortæller Anett om de 
erfaringer, hun har som afdelingsbestyrelsesmedlem i Brabrand Boligforening.
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svært, når mange ikke har forståelsen, 
af hvad kraverne er for at bo i en bo-
ligforening. Det er en proces at lære at 
forstå at tage sit ansvar og være delta-
gende og fået lært tage hensyn til sine 
naboer og miljøet. 
”Undertiden kan det være en uhygge-
lig svær demokratisk proces, specielt 
fordi mange ikke har så stor erfaring 
med den demokratiske tankegang – 
alle er ikke født ind i demokratiet.”
Som afdelingsbestyrelse handler det 
tit om et dilemma og de ressourcer vi 
har til at gøre folk opmærksomme på 
de forskellige små og store  proble-
matikker i hverdagen. Tit er der ikke 
altid ret mange midler, en bestyrelse 
kan stille op med, uden det er en sag 
for boligforeningen. Men som afde-
lingsbestyrelse bliver sagerne altid 
taget alvorligt, men det er ikke alt, vi 
kan afhjælpe med. 
Vedligeholdelse 
I Toveshøj findes der 624 lejligheder, 
der er omkring 40 år gamle. Mange 
ting er intakte, andre ting skal skiftets 
ud, og det er ofte en kæmpe proces, 
der sættes i gang, hver gang afdelin-
gen skal vedligeholde i lejligheder, på 
facader og på udearealer. Det handler 
om økonomi, information, kvalitet, 
form, farve og frem for alt, at det kan 
holde til en vis slitage og hærværk. Til 
sidst skal der altid tænktes taktisk og 
findes de bedste muligheder for at få 
noget, som kan holde rigtig længe. 
Når de unge keder sig i området, står 
det på knallertkørsel og hærværk, og 
der har bestyrelsen brugt både timer 
og midler i et forsøg på at få det stop-
pet. De nyeste bliver, at belysningen 
bliver skiftet ud, og nogle træer, bu-
ske og krat bliver fjernet for at opnå 
en præventiv virkning. Det arbejdes 
også på videoovervågning; men det 
vil tage en del tid at finde ud af, hvor 
og hvordan det skal sættes op, og 
hvad der virker netop i dette område, 
men også økonomien og driften om-
kring kamera skal undersøges.

mange poster
Ud over at skulle forhold sig til det 
praktiske som vedligeholdes af ejen-
dom og udearealer, klager, nye tiltag 
og videoovervågning skal bestyrelse 
også forhold sig til afdeling 5’s bebo-
errådgivere, som vi har ansvar for, og 
nu også både en helhedsplan og en 
social helhedsplan. 

Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt 
ind i forskellige udvalg, der har hvert 
sit ansvarsområde, men som afde-
lingsbestyrelse følger der også en 
del pladser med i diverse udvalg og 
foreningsbestyrelser rundt omkring i 
området inkl. fyraftensmøder og sam-
arbejde med andre afdelinger.
Meget af  tiden går med planlægning 
af aktiviteter og information fra de 
forskellige udvalg. Herunder Hel-
hedsplan ad hoc gruppe, social hel-
hedsplan, Samvirket i Toveshøj og 
Gellerup Foreningsbestyrelse, Livs-
værkstederne, Globus1, Gellerup Mu-
seum, ansættelsesudvalg, Cykelværk-
stedet Janesvej 43  plus en del andre 
møder fra antenneforeninger mm. 
Men afdelingen arbejder også paral-
lelt med den sociale helhedsplan med 
Fritidspatruljen og Forenings hus, og 
tre forskellige sundhedsprojekter.  
Helhedsplan
Med et så rigt område med så  mange 
forskellige nationaliteter, giver det no-
get at holde styr på med regler og nor-
mer. Men midt i en spændende proces 
om en kommende helhedsplan er det 
nok at tage fat på, der også rummer 
et stort ansvar for aktivt at deltage 
og bruge tid på at reflektere over nu-
tid og fremtid med denne plan, som 
kommer til berøre mange. 
Det, som fylder meget på møderne, er 
Helhedsplanen; der er hele tiden no-
get nyt, som bestyrelsen skal forholde 
sig til eller tage stilling til. Nogle i be-
styrelsen bruger ca. femten timer om 
måneden på møder omkring helheds-
plan, som også er indbegrebet af en 
social helhedsplan, hvor bestyrelsen 
har været med til at skrive ansøgnin-
ger, ansætte og finansieret en lille del 
et femårsprojekt af  Fritidspatruljen 
og Foreningernes hus sammen med 
Samvirket i Gellerup og Toveshøj, 
Brabrand boligforening og Fællesse-
kretariatet 

sundhedsprojekter
Afdelingen er involveret i tre sund-
hedsprojekter. Det ene er etårsprojekt 
med kostvejledning og sundhed en 
gang i måneden hos afdeling 5’s be-
boerrådigere Maryam Fereidanian i 
Laden. Efter bevilling fra Bikuben. 
Det andet projekt har lidt længere 
tidsramme. Det er Sundhedscaféer 
med fokus på forebyggelse, hvor af-
deling 5 sammen med afdelingens be-

boerrådgiver samarbejder med andre 
områder i Århus om lignende caféer, 
hvor det hele er støttet af  Fællesse-
kretariatet og fra Landsbyggefonden, 
og hvor Børn og Unge og Sundhed og 
Omsorg er vores primære kommu-
nale samarbejdspartnere, som også 
medfinansierer af projektet. 
Det sidste er et meget langsigtet pro-
jekt. I forbindelse med Helhedsplanen 
vil afdeling få placeret et sundheds-
center et eller andet sted i Toveshøj. 
Det hele er kun på tegnebrættet og 
starten på en meget lang proces.  

min begrundelse for at sidde i 
afdeling 5
Min personlige interesse for at være 
en del af i bestyrelsen er min interesse 
for børn, unge og foreningsliv i 8220.  
Som uddannet pædagog har jeg en 
viden, som kan bruges, når vi skal 
sætte nye rammer omkring børnenes 
vilkår i området; herunder legeplad-
ser og foreningsarbejde. Men også til 
at samle trådene til nogle andre be-
styrelser som jeg desuden er aktiv i. 
Det, jeg hovedsageligt er kommet til 
at brænde for, er den sociale helheds-
plan, og jeg har været med på sidelin-
jen ved ansøgninger til projekter, og 
jeg har herunder været med til at an-
sætte tre personer til et femårsprojekt 
deriblandt Sundhedscafé i forskellige 
bydele, men også siddet med i ansæt-
telsen af Gellerup Museums medar-
bejdere. Som aktiv i Cykelværkstedet 
Janesvej 43, kld og i Foreningen Fa-
milie Netværk i Tovehøj har jeg også 
brugt mit netværk til give nogle input 
til nye aktiviteter i afdelingen

t



16 - Skræppebladet juli 2010

tekst, foto og videoklip af Ulrik Ricco Hansen

stor aktiVitets- oG motionsdaG pÅ HolmstrUp mark Ved Hasle bakker

den Vildeste Combo

”Prøv dette lækre, grillede vildtkød”, 
”Løbet begynder nu [BANG]”, ”Du 
skal bare skyde og ramme midt på 
skiven”, ”God tur til næste post i lø-
bet”, ”Så er der rap til jazz”.

Der var et væld af tilbud og aktivite-
ter lørdag den 29. maj, hvor den selv-
ejende institution Hasle Bakker hav-
de arrangeret stor aktivitetsdag. Det 
foregik i naturområdet, der kun ligger 
få skridt fra afdelingerne Bronzeal-
dervænget, Holmstrup, Thorsbjerg og 
Odinsgård – lige nord for Toveshøj.

løb, cykling, mv.
Solen skinnede, alle var i højt humør, 
og sommeren var endelig begyndt. 
En perfekt anledning til at komme ud 
i naturen enten som gående tilskuer, 

løbende, cyklende eller på anden vis 
motionerende i den skønne natur ved 
Hasle Bakker på Holmstrup Mark.
Underholdningen og aktiviteterne 
var i top, men publikum og deltagere 
var der ikke så mange af, selvom det 
hele var gratis.

Viceborgmester åbnede
Viceborgmester Rabih Azad-Ahmad, 
der bor i Gellerupparken, udtrykte 
både begejstring og lidt skuffelse i da-
gens åbningstale:

”Jeg synes, at det er et rigtig dejligt ar-
rangement at være med til. Det er vig-
tigt at området, der rummer alle mu-
ligheder, også kommer til at sprudle 
af aktiviteter, både for de rigtig mange 
mennesker, der bor her i nærområdet, 
og for hele kommunen. Det er bekla-
geligt, at der ikke er så mange, som 

man kunne ønske, der benytter sig af 
det,” sagde Rabih og fortsatte:

luksus-udsigt
”En stor tak til alle dem, der står for 
det her, til trods for de få, der er mødt 
op i dag. Det er utrolig vigtigt, at man 
får markedsført de gode naturområ-
der, som vi har her, og som ikke ses så 
mange andre steder i Århus Kommu-
ne - udsigterne er nærmest helt luksu-
riøse; det handler bare om at benytte 
sig af dem.”

Camp alfa med ekstra scene
Aktivitetsdagens centrum var den 
populære plads ”Camp Alfa” mel-
lem Holmstrup/Bronzealdervænget 
og Tovshøjskolens boldbaner. Her er 
der både picnichytte, amfiscene og 
i dagens anledning en plan scene på 
pladsen, hvor bl.a. piger fra Århus 
1900 viste øvelser med store og små 
sjippetov. Ved siden af var der opslået 
partytelt med bænke, og spejderne 
grillede og uddelte lækre pølser.

Hornmusik med rap 
Fra den midlertidige scene kunne 
man opleve både jazz fra det glade 

Festlig hornmusik fra Ramsing Street Parades.

Unge fyre fra Rapskolen i Gellerup rap-
pede om bl.a. sommer, fest og venner.

Jægerne Århus gav smagsprøver på gril-
let rådyr.
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hornorkester Ramsing Street Parades 
og rap ved Rapskolen i Gellerup. De 
gav endda et meget underholdende 
nummer sammen: 

”Det bliver den vildeste combo no-
gensinde,” lovede Kejser A, inden 
han sammen med to andre  unge fyre 
kastede sig ud i rap om sommer, fest, 
hiphop, Hasle Bakker og gav ekstra 
betydninger til hornorkesterets mel-
lemnavn ”street”.

skydeskiver på rådyr
En særlig del af naturen kunne ople-
ves i picnichytten mellem Grimhøj-
gård og Odinsgård, hvor der både 
kunne føles og smages på dyr.
De århusianske jægere i Dansk Jagt-
forbund fremviste materialer, udstop-
pet vildt og serverede grillstegt rådyr. 
Samtidig kunne alle prøve at skyde til 
måls, hvilket især var populært hos 

børn. Under kyndig vejledning blev 
der skudt med luftgevær mod skyde-
skiver sat på en tegning af et rådyr.

ps:
Til dem der lige skal have opdateret 
slang-ordbogen: ”Combo” er en for-
kortelse for ”kombination” og kendes 
bl.a. fra kamp-computerspil, hvor det 
betegner en serie (eller en kombina-
tion) slag. 
Mere bredt kan ordet bruges om for-
løbet af to (eller flere) parter, der mø-
des.
På Skræppebladets webudgave af ar-
tiklen findes link til videoklip fra da-
gen.
Orienteringsklubben Pan og Århus 
1900 Orientering stod for oriente-
ringsløb til områdets nye, faste poster.

Børn trænes som skarpskytter af Jægerne Århus.

Mange børn var blandt tilskuerne. 
I baggrunden th ses formanden for DSI Hasle Bakker, Bent Hviid.

Børnefamilier nød sommer og underhold-
ning i Hasle Bakker.

Orienteringsklubben Pan og Århus 1900 
Orientering stod for orienteringsløb til 
områdets nye, faste poster.

Spejderne uddelte bl.a. grillpølser. I bag-
grunden ses Ramsing Street Parade med 
røde veste.
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masser af friVilliGt GÅ-pÅ-mod i østJylland: 
psykisk sÅrbare mennesker bÅde kan oG Vil 
den soCiale HJælpe-orGanisation sindslidendes VilkÅr taGer psykisk sÅrbare 

menneskers liVskValitet seriøst oG mener, at soCiale netVærk oG faGliGe 
UdfordrinGer er VeJen til en meninGsfyldt HVerdaG 

af Anne Stine Jørck, Fundraiser og Kommunikationsmedarbejder hos Sindslidendes Vilkår  

Sindslidendes Vilkår (SV) er hjem-
mehørende i Århus, nærmere bestemt 
på Edwin Rahrs Vej 54 i hjertet af Bra-
brand. Organisationens brændstof er 
netop hjerte og engagement fra en 
lang række mennesker, som brænder 
for psykisk sårbare menneskers vil-
kår. Hvis man som bruger eller gæst 

kommer forbi SV på Edwin Rahrs Vej, 
så er der altid tid og rum til en kop 
kaffe og en snak om stort eller småt. 

Vil du spille dart eller designe 
hjemmesider � så bare kom an 
SV har mange nytænkende tilbud til 
psykisk sårbare mennesker i alle aldre 
og udfylder et hul, som Århus kom-
mune ikke har ressourcer til at dæk-
ke i samme grad, som de frivillige 
ildsjæle. Hvis du gerne vil have no-
gen at grine sammen med eller spille 
badminton med, så kig forbi et af væ-
restederne i Århus C. Hvis det kribler 
i dig for at bruge din faglighed, så kig 
forbi Café Kaffegal på Nørregade 40 
eller grafikervirksomheden Proremus 
i Brabrand, som beskæftiger psykisk 
sårbare mennesker i praktik, skåne- 
eller fleksjob. 

Hvis du ikke helt kan sætte fingeren 
på, hvad du egentlig brænder for, så 
kan du blive praktikant hos SV in-
den for projektet ”Unges Springbræt 
til Arbejde” (USA) på Edwin Rahrs 
Vej. Her kan du få prøvet dig selv af i 
forskellige jobfunktioner i en arbejds-
dag, der afstemmes efter dine behov. 

Der er så mange muligheder som psy-
kisk sårbar i Østjylland - og de bliver 
kun mere eventyrlige, hvis du også 
har lyst til at deltage. 

bazen og Ungezonen – der er 
plads til alle 
Værestederne Bazen og Ungezonen 
ligger begge i Fiskergade 66 i Århus 
C, og her er samvær og hygge i høj-
sædet. Fast inventar i hverdagen er et 
lækkert gratis måltid mad, og bagef-
ter kan der spilles spil, man kan tage 
en tur i biffen eller i DGI-huset, hvor 
man kan klatre op ad en væg eller slå 
til en fjerbold. I samspil mellem bru-
gerne og de frivillige arrangeres der 
ture til Djurs Sommerland eller til Fed 
Fredags koncert i Tivoli Friheden, el-
ler noget helt tredje. Kun fantastien 
sætter grænser. 

frihed til forskellighed 
Hvis denne artikel har fået de små grå 
til at gløde, så tjek vores hjemmeside 
ud på: http://www.sindslidende.dk/ 
og se, hvad Sindslidendes Vilkår har 
at byde på. 
Da SV er en frivillig organisation, skal 
vi altid prøve at få enderne til at mø-

des ved at søge private fonde og of-
fentlige puljer om økonomisk støtte. 
Både private og virksomheder kan 
støtte psykisk sårbare menneskers sag 
ved at melde sig ind i SV, det koster 
kun 100 kr for privatpersoner og 250 
kr for virksomheder og gør en verden 
til forskel. 

Der er 10 personer i Sindslidendes Vilkår’s daglige ledelse.Der er løbende mellem 10 og 20 praktikanter beskæftiget 
i Sindslidendes Vilkår

t
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sy, strikke oG HyGGe
syklUb i HolmstrUp er først liGe bleVet annonCeret

af Jens Skriver  

”Er der noget, du skal have lavet?” lød det første spørgs-
mål, straks da jeg dukkede op i syklubben i Holmstrup. 
Men medlemmerne var også meget glade for en præsen-
tation. Klubben er først lige blevet annonceret, og der er 
foreløbig omkring 10 medlemmer, men man håber på 
mange flere. Da jeg kom, blev der drukket kaffe. Klubben 
hedder ”Sy, strikke og hygge”, blev der sagt og ”Særlig 
hygge”. 

fælleskab
Viola fortæller, at meningen er, at alle skal kunne komme 
og lave ting i fællesskab og hygge sig. Klubben er åben for 
alle, men det er hjælp til selvhjælp. Man kan komme og få 

hjælp, men skal selv være interesseret i at lære at sy. ”Men 
kommer der en mand, der skal have hjælp til at lægge 
bukser hjælper vi selvfølgelig”, føjer hun til. ”Vi syr om, 
hjælper med gardiner, laver pynteting og lampeskærme, 
lægger bukser op. Vi kan også hjælpe med at sy nyt tøj, 
men det forudsætter, at den interesserede selv tager møn-
ster, tråd og stof med. Bukser og nederdele kan vi altid 
klare, men det bliver lidt sværere med overtøj”. 

Udstyr
Klubben har fire symaskiner af ældre model, men de kan 
sy. Der er ingen penge blandet ind i det, og det er gratis 
at komme, men alt materiale skal medbringes. Det eneste, 
der skal betales for, er kaffe.

Afdelingsbestyrelsen inviterer beboerne i Gellerupparken til at konkurrere om 
at have den smukkeste og hyggeligste altan eller teresse. Det er beboerne selv, 

der skal fotografere deres altan eller terasse og indsende de flotteste 3-4 billeder 
til konkurrencen. De indsendte billeder bliver udstillet i Café Perlen fra den 12. 
til den 26. august, hvor beboerne kan komme forbi og stemme på deres favorit. 
Der kåres en vinder og 2. og 3. pladser samt gives anerkendelser til de flotteste 

25 deltagere, som vinder blomster til foråret 2011. Resultatet offentliggøres 
beboermødet i september.

Billederne skal sendes eller afleveres i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35, 
eller på mail viha@bbbo.dk senest mandag den 9. august. 

Altankonkurrencen i Gellerupparken 2010
Igen i år kåres afdelingens flotteste og hyggeligste altan eller terasse
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sanseHaVen i GellerUp i GanG pÅ trods
sanseHaVens første bed pÅ plads med besVær efter tyVeri

af Sebastian Adorján Dyhr
foto af Helle Hansen

Folkene bag initiativet Sansehaven i 
Gellerup arrangerede søndag den 6. 
juni happeningen ”Sansehaven spi-
rer” på grunden, hvor sansehaven 
i fremtiden skal ligge, i svinget på 
Gudrunsvej, hvor International Kvin-
deforening tidligere holdt til.
Til spiredagen var der blevet indkøbt 
to højebede, som skulle beplantes 
med urter og blomster, men da dagen 
oprandt var 12 lange træplanker ble-
vet stjålet. Søndagen blev så i stedet 
brugt til at samle affald og skrald på 
den ca. en halv hektar store grund, 
som i dagens anledning var blevet 

slået af boligforeningens driftsafde-
ling. Og så måtte de frivillige bestille 
en omgang nye planker, så højbedene 
kunne samles og beplantes onsdagen 
efter.

en have for voksne
Baggrundsgruppen bag projektet er 
meget begejstret for det grønne areal, 
som de mener, kan blive en perfekt 
ramme for sansehaven, der skal være 
en have for de mange voksne bebo-
ere, som er ramt af PSTD. Formålet 
er at skabe en rolig, velplejet oplevel-
seshave i et hjørne af Gellerup, hvor 

områdets voksne beboere skal kunne 
komme og finde ro. Samtidig håber 
arbejdsgruppen også at kunne lave 
Sansehaven til et aktiveringssted for 
nogle af de beboere, som har sværest 
ved at komme ud på arbejdsmarke-
det. 
Yderligere oplysninger kan fås hos 
Samvirkesekretær Helle Hansen – 
mobil 2920 8978 – e-post helhan@aar-
hus.dk

Søndagens spiredag blev brugt til at samle affald og rydde op i 
Sansehaven.

 Onsdagen ugen efter var der et leben i haven, da højbedene blev 
samlet og fyldt med jord og plantet til med urter og blomster.

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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beboermøde: Ud med kritisk beboer
besVærliGt medlem ”eksklUderet” af afdelinGsbestyrelsen 

pÅ ekstraordinært afdelinGsmøde

af Ulrik Ricco Hansen

Beboerdemokratiet har før haft trange 
kår i Hasselager, hvor der også tidli-
gere har været kedelige og ret person-
fikserede sager. 

Hasselager 7 og 15
Hvor meget skal afdeling 7 og 15 
være fælles om? Hvor meget skal af-
delingerne være knyttet til Gellerup/
Brabrand-afdelingerne? Hvor selv-
stændig skal de være – politisk og 
økonomisk? Hvordan fordeles mag-
ten i Hasselager?
Dette har ofte været blandt strids-
spørgsmålene. 

afdelingsbestyrelsen tager fejl?
Denne gang er ingen undtagelse, om 
end det er ualmindelig meget per-
sonfikseret. Et aktivt medlem af afde-

lingsbestyrelsen i afdeling 15 har kri-
tiseret denne for bl.a. fejldisponering-
er og manglende hensyn til at spare 
på huslejekronerne.
Det kom så vidt, at Bo Halberg ud-
sendte sin egen beboerskrivelse på 
21 sider for at redegøre for hans op-
fattelse af fejl i afdelingsbestyrelsen. 
Heri kritiseres bl.a. legeplads, vaskeri 
og trailer-parkering.

medlem skal ud
Et flertal på tre personer i afdelingsbe-
styrelsen i Hasselengen med formand 
Poul Erik Nielsen i spidsen valgte den 
hårde konfrontation. De ønskede, at 
beboerne skulle stemme om en ny af-
delingsbestyrelse. Dagen før mødet 
udsendte de deres egen beboerskri-
velse med modargumenter.

ekstraordinært møde
På det ekstraordinære afdelingsmøde, 
der fandt sted, lige præcis da Skræp-
pebladet havde deadline den 17. juni, 
udtrådte Bo Halberg af afdelingsbe-
styrelsen i afdeling 15 Hasselengen, 
idet han valgte/følte sig presset til 
ikke at genopstille.

Hjælp skræppebladet
Skræppebladet vil forsøge at samle 
op på denne sag, hvor det endnu er 
uklart, hvem der spiller har del i (fejl-)
dispositioner og udvikling.
Har du en mening så skriv til redak-
tion@skraeppebladet.dk.

GellerUp badets Venner GenopliVes
støtteforeninG fik foretræde for kUltUrUdValGet oG adVarede mod, 

at sVømmebadet bliVer forbiGÅet

Af Helle Hansen

Midt i juni skrev Aarhus Stiftstidende, at den lovede reno-
vering af Gellerup Badets ville blive udskudt på ubestemt 
tid. 
Det fik de tidligere aktive i Gellerup Badets Venner til lyn-
hurtigt at finde sammen for at lægge en strategi for, hvor-
dan badet kan undgå at komme i et forfald, som måske 
kan ende med at blive begyndelsen på enden for badet, 
der senest var truet af lukning i 2006.
Badevennerne bad straks om foretræde hos Kulturudval-
get for der at fortælle om, hvor vigtigt det er holde fast i 
den gode udvikling, som badet er inde i med over 8000 
flere besøgende gæster de sidste to år.
Politikerne i kulturudvalget forsikrede delegationen fra 
støtteforeningen om, at der absolut ingen intentioner er 
om at lukke badet. Men der er bare ikke penge lige nu til 

at igangsætte den store gennemgribende renovering, som 
er beregnet til at skulle koste 26,1 millioner kroner.
Repræsentanterne fra Gellerup Badets Venner var glade 
for at høre politikernes forsikringer om, at badet ikke bli-
ver forbigået med henblik på at lade det forfalde. Men for 
at sikre, at politikerne holdes op på deres ord om, at badet 
på et senere tidspunkt vil blive prioriteret, så vil de gamle 
støttevenner til september gendanne støtteforeningen. Tid 
og sted for den genstiftende generalforsamling vil blive 
bestemt i løbet af sommerferien, så hold øje med indkal-
delsen i næste nummer af Skræppebladet.
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Debatredaktion
Vi skal kunne tage fat i de vanskelige problemer
For et år siden holdt redaktionen i skræppebladet et semi-
nar for at finde metoder til at blive et bedre blad for vores 
læsere. Debatredaktionen var et af resultaterne.
Hvordan er det så gået? Sådant et spørgsmål er svært at 
svare på for en redaktør, der selv syntes at debat af specielt 
vanskelige emner er væsentligt.
Debatemner er blevet rejst, aktører fra foreningens med-
lemskreds er blevet udæsket et svar - og det har ikke altid 
været let. Hvorfor og hvornår skal man som enkeltperson 
tage ansvar for at ytre sig i den interne debat.
Erfaringen viser, at det er lettest at få personer, der i forve-
jen er involveret i boligforeningen eller etniske foreninger 
til at svare. Det er få “private”, der griber fjederpennen for 
at ytre sig.
Det har været glædeligt at se, når den enkelte samler sig 
sammen til at beskrive en af de udfordringer, vi bør løse, 
for at boligforeningen kan blive bedre at bo i.

de etniske foreningers rolle
En af de væsentlige emner, der har været berørt, var chi-
kane af unge etniske danske kvinder i Gellerup/Toves-
høj-området. I dette nummer har en af de andre etniske 
foreninger taget spørgsmålet op og stillet det væsentlige 
spørgsmål - Hvad kan vi som forældre og forening gøre 
for at forbedre stemningen og omgangsformerne i vores 
område?

Helhedsplanen for Gellerup/toveshøj
I dette nummer bringer skræppebladet et interview med 
Rådmand Hans Halvorsen. Hans Halvorsen lægger vægt 
på, at det ikke alene fysiske forbedringer, der er behov for. 
Det drejer sig også om at skabe grundlag for, at flere af 
dem, der bor i området, bliver aktive medlemmer af lokal-
samfundet og kan forsørge sig selv.
Denne synsvinkel bliver understreget i Keld Albrechtsens 
kommentar samt i hans rapport fra et besøg i Amsterdam, 
hvor representanter fra boligforeningen så på Hollandske 
erfaringer med byfornyelse 

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

Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke 
fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer.
Eksempler kunne være:
Kvaliteten af boligforenings serviceydelser Kriminalpræ-
ventiv indsats.. Erfaringer med brug af råderet. Det gode 
liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc. etc..
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den ViGtiGe soCiale 
HelHedsplan
Debatten om Helhedsplanen for Gel-
lerup og Toveshøj handler naturligvis 
i høj grad om de fysiske forandringer, 
der skal omdanne området til et by-
kvarter med liv, butikker og arbejds-
pladser. Men rådmand Hans Halvor-
sen gør opmærksom på den anden 
side af sagen, der er lige så vigtig: den 
sociale helhedsplan. Det er dejligt, at 
vi har en rådmand, der så klart og 
præcist melder ud om indsatsen for 
uddannelse af de unge og løsning af 
de sociale problemer. 

Som Hans Halvorsen gør opmærk-
som på, så er der tale om en indsats, 
der allerede har givet positive resulta-
ter. Flere i uddannelse, flere i arbejde. 
Den såkaldte Gellerup-model med et 
tæt samarbejde mellem sociale myn-
digheder, skole, politi, boligforening, 
foreninger o.s.v. begynder at vise sig 
i statistikkerne. Kriminaliteten i Gel-

lerup/Toveshøj er i dag af samme 
størrelsesorden som vi kender fra de 
fleste andre bykvarterer. Det er stadig 
for meget. Men det er da en god be-
gyndelse. 

Rådmanden rammer hovedet på søm-
met, når han skriver, at vi må sikre ud-
dannelse til alle, der vokser op i Gelle-
rup og Toveshøj. Og at der særlig må 
sættes ind for at få de unge mænd i 
området i gang. Som beboer på Holm-
strup Mark er man jo godt bekendt 
med, en del af de yngre mænd har ri-
gelig meget tid i dagtimerne til at køre 
rundt på knallerter, der ikke til punkt 
og prikke lever op til reglerne. 

Disse unge mennesker må ikke over-
lades til sig selv og til et liv, hvor 
kedsomhed kan føre til triste ting, i 
værste fald bandedannelse. Det kan 
og skal forhindres. Ikke alene for de 
unges egen skyld, men også for sam-
fundets skyld. Velfærdssamfundets 

overlevelse hviler på, at de unge, der 
vokser op i dag, alle kommer ind på 
arbejdsmarkedet, så der bliver hæn-
der nok i fremtiden. Hvis rådmanden 
vil gøre det spørgsmål til en mærke-
sag, så skylder vi alle at bakke op! 

af Keld Albrechtsen, 
næstformand i Brabrand Boligforening

t

indlæG fra somali 
CommUnity in denmar 
Svar på henvendelse fra Skræppebla-
det nr. 04 maj måned til de etniske for-
eninger og foreningsbestyrelsen.
Vi beklager dybt, at ingen andre etni-
ske foreninger har taget handsken op 
og kommenteret artiklen i dette num-
mer af Skræppebladet ”Bare fordi 
man er dansk pige i Gellerup er man 
ikke et Ta- Selv- Bord for små drenge”!
 
disrespekt for køn og 
nationalitet
Det er forstemmende at læse om hen-
de og hendes venindes oplevelser. 
Det er helt utilgiveligt at krænke an-
dre mennesker uanset deres køn, na-
tionalitet eller religion. Alle de store 
verdens-religioner prædiker respekt 
for alle mennesker uanset herkomst 
og oprindelse. Ingen kultur eller re-
ligion accepterer krænkelser af det 
modsatte køn, selvom det så er begået 
af smådrenge.

Desværre er tidsånden sådan, at man-
ge forældre ikke opdrager deres børn 
eller sætter normer for, hvad de må 
eller ikke må. Det får en del nydanske 
forældre til at tro, at det gør du i Dan-
mark, og at det ingen konsekvenser 
får, når barnet kommer ud i samfun-
det.

forældres ansvar
Det er vigtigt også for nydanske for-
ældre at give rammer for deres børn 
og sætter grænser, så barnet lærer, at 
enhver handling har en konsekvens.
Forældrene skal lære børnene respekt 
for andre mennesker, selvom de har 
en anden kultur, religion eller natio-
nalitet. Forældrene skal have fokus på 
deres børns gøren og laden.
Selv om børnene ikke kan eller skal 
overvåges alle døgnets 24 timer, så har 
forældrene det overordnede ansvar 
for børnene. Som forælder påtager du 
dig en forpligtelse i forholdet til bør-
nene ved at sætte dem i verden. Dette 
gælder også over for samfundet, som 

børnene senere hen skal være en del 
af og bidrage til.

løsninger
Alle gode kræfter skal hjælpe, men de 
etniske foreninger med dybe rødder i 
lokalsamfundet har et særligt ansvar. 
De kender forældrene og tit børnene 
med og i alt fald kultur, religion og 
nationalitet hos den pågældende 
unge og tankegangen bag de uaccep-
table handlinger.
Foreningerne har en større autoritet i 
forhold til børn og forældre og kan gå 
ind og fungere som mægler og sikre 
en god løsning af det aktuelle pro-
blem til gavn for alle parter.
 
Lad os komme i gang.
 

Med venlig hilsen
Abdirashid Sheikh Mohamud
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af Inger Bloch

”JeG smed det bare”

om at lære børnene noGle reGler

papir på fortovet
Jeg kommer cyklende på Sigridsvej 
og ser en ca. 10-årig dreng stå med sin 
cykel; han er i færd med at pakke slik 
ud, og papiret havner på fortovet.
Idet jeg passerer ham, siger jeg: ”Du 
tabte noget!”. Drengen er hurtigt på 
cyklen og kører efter mig;  han ind-
henter mig og råber: ”Jeg tabte det 
ikke – jeg smed det!”

over for rødt lys
En anden dag cykler jeg på Edwin 
Rahrs Vej ved Bazaren. Jeg skal til at 
køre over krydset for grønt lys i min 
retning, da tre store drenge kommer 
slentrende  – provokerende langsomt 
– tværs over vejen for rødt. 
Jeg bruger min cykelklokke for at ad-
vare dem. Dette får én af drengene til 
at se gnavent på mig, mens han råber: 
”Hold din kæft!”. Herefter fortsætter 
de med at krydse vejen i sløvt tempo.

alvorligere forseelser
Foruden tyverier, overfald og røverier 
er brud på færdselsreglerne nogle af 
de alvorligste forseelser. At køre over 
for rødt lys – eller at køre alt for hur-
tigt efter forholdene – kan jo i mange 
tilfælde få en tragisk udgang, hvor én 
eller flere omkommer.

eftertanker
Man bliver ked af det, når man hører 
eller læser, at mange unge bliver kri-
minelle og havner i vore fængsler - el-
ler, at de måske i værste fald er skyld 
i dødsulykker eller selv bliver dræbt i 
trafikken efter at have kørt vildt. Man 
kan spørge sig selv, om de tror, at de 
er udødelige – og at regler ikke gæl-
der for dem, når de sætter foden på 
speederen og fræser derudaf.

Jeg mener, at forældre vil gøre deres 
børn en stor tjeneste ved at indprente 
dem de forskellige regler om god op-
førsel og respekt for trafikreglerne, og 
det er vigtigt at forklare dem om kon-
sekvenser af ikke at følge reglerne. – 

Desuden skal forældre lære børnene 
at føle en grundlæggende respekt for 
andres ejendom – og det skal gøres fra 
de er små! 
Sidst, men ikke mindst bør man som 
forældre støtte sine børn i at træffe 
fornuftige valg, så de får gode fritids-
interesser, f.eks. ved at de deltager 
i sport; der findes heldigvis baner i 

Brabrand til flere forskellige former 
for sport – basketball, fodbold, skate-
board m.m.
Resultatet af  sådan en vejledning vil 
blive, at børnene får et meget bedre 
liv i samfundet – både mens de endnu 
er børn og senere hen i tilværelsen.
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ordinære afdelinGsmøder i efterÅret 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 for de afdelinGer, 
der kUn Har bUdGet til Godkendelse pÅ daGsordenen om efterÅret: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2011 til godkendelse
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling V, Toveshøj   tirsdag, den 14. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
Afdeling VI, Holmstrup   mandag, den 13. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

foreløbiG daGsorden for de afdelinGer, der oGsÅ Har ValG til afdelinGsbestyrelsen 
m.m. om efterÅret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2011 til godkendelse og årsregnskab for 2009 til forelæggelse
4. Evt. forslag 
5. Valg:
 a: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
 b: Repræsentant til FAS + suppleant (for afdelinger med lige numre)
 c: Medlem + suppleant til Skræppebladet (for afdelinger med lige numre)
 d: Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling I, Hans Brogesparken:  mandag, den 13. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling II, Søvangen   tirsdag, den 14. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling III, Skovgårdsparken  onsdag, den 15. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling IV, Gellerupparken   (årsregnskab 2009 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
     onsdag, den 22. september kl. 19.00 i Foreningernes Hus (Nordgårdsskolen)
Afdeling VII, Hasselhøj   torsdag, den 16. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling VIII, Drejergården:  torsdag den 9. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
Afdeling X, Rødlundparken  tirsdag, den 7. september kl. 19.00 på Lokalcenter Næshøj
Afdeling XI, Odinsgården  mandag, den 6. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling XII, Thorsbjerg   onsdag, den 8. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling XIV, Borum   mandag, den 20. september kl. 19.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XV, Hasselengen   (årsregnskab 2009 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
     torsdag, den 23. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XVI, Voldbækhave  onsdag, den 22. september kl. 16.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVII, Højriisparken  mandag, den 6. september kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale 
Afdeling XVIII, Lyngby   mandag, den 20. september kl. 17.00 i afdelingens fællesrum
Afdeling XIX, Bronzealdervænget torsdag, den 23. september kl. 19.00 i afdelingen
Afdeling XXI, Hasselager  onsdag, den 22. september kl. 19.00 i fælleshuset Skovhøj 225 
Afdeling XXII, Sonnesgården   (årsregnskab 2009 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
     torsdag, den 16. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIII, Skovhøj   tirsdag, den 21. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIV, Skovhøj   onsdag, den 8. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Ikke bolighavende medlemmer  tirsdag, den 7. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler 
     (mødelokalet)

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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Sankthans i Holmstrup
tekst af Jens Skriver
foto af Jens Skriver / Ulrik Ricco Hansen

Alle gode kræfter forenede sig i en 
højere enhed ved Skt. Hansfesten 
i Holmstrup. Vejret var pragtfuldt; 
der mødte mange mennesker op 
ikke mindst forældre med børn; ar-
rangementet fungerede perfekt. Jette 
og Annette stod for det grove slid i 
baren, men både Beboerforeningen, 
Afdelingsbestyrelsen og Værestedet 

stod bag. Og så havde Pensionist-
klubben lavet heksen til bålet. Den 
var kunstfærdigt udført, og det blev 
diskuteret, hvilket køn den havde. En 
rigtig levende heks dukkede også op 
i skikkelse af Tove Laursen. Grillen 
blev flittigt brugt til medbragt mad. 
Børnene fik snobrød.

Heksen er nutidens dårligdomme
Båltalen blev holdt af Peter Iversen, 
der blandt meget andet sagde, at hek-
sen ikke skulle symbolisere middelal-
derens ondskab, men nutidens dårlig-

domme. ”Heksen er det ubehagelige, 
vi gerne vil af med. Det der forhindrer 
os i større livskvalitet.
Alverdens ondskab – smid det på bå-
let
Ufred og krig – smid dem på bålet
Personlige sorger og problemer – 
smid dem på bålet.”
Personligt ville han gerne smide rege-
ringens politik, der skaber ulighed, på 
bålet sammen med krigsdeltagelse.

sanktHans i boliGforeninGen

Heksen blev futtet af på bålet.

Mange trofaste beboere var mødt frem til bål og 
midsommersang i Holmstrup.

En levende heks
Båltalen
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Midsommer og fælles-
skab omkring bålet
af Kirsten Hermansen
foto af Michael Jørgensen

Beboerne i Søvangen var igen i år 
samlet om det fælles Sankt Hans Bål..
Grillen var tændt op til ristning af 
pølser og medbragt kød.

I år var der lavet små bålpladser til 
børnene, hvor de kunne bage sno-
brød.

Båltalen blev holdt af afdelingens for-
mand Margit Nørhave og handlede i 

år om vejret, de gamle Midsommer-
skikke og den nutid, vi lever i.
 
Den oldgamle solhvervsfest ved vi 
ikke ret meget om, men ilden og bålet 
holdt ondskaben væk 
I dag er heksene ikke onde, men vi til-
trækkes stadig af magien.
Nutidens magi er mediernes stjerner 
og berømtheder. Er det vores idealer?  
Eller er det, det gode liv, vi skal stræ-
be efter?
Vi har mulighederne her i Søvangen 
og i Danmark.
Så sluttede talen med vejret igen, et 
vejr, vi  somme tider klynker over. Vi 
har dog ikke oversvømmelser, så vi 
må flytte fra hus og hjem, som i andre 

lande, og heller ikke krig, så vi har det 
godt.

Man samledes derefter om bålet, hvor 
der blev sunget midsommervisen – 
ikke efter hukommelsen, men efter 
den rigtige tekst. Det lød meget bedre 
end året før.

Sankthans i Odinsgård og Thorsbjerg
foto af Ulrik Ricco Hansen

Sognepræst Ruth Wegeberg holdt båltale og sang for på mid-
sommervisen.

Store og små nød bålets varme og ildens fascination. 
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afrikanske mUsikere, Vietnamesiske breakdanCere oG tyrkiske folkedansere 
oG arabiske rappere oG masser af festliGe aktiViteter skabte en deJliG daG 

for børn oG Voksne

GrUndloVen feJret i GellerUp

Grundlovsdagen blev på ægte Gelle-
rup-vis fejret med prompt og pragt, 
da afdelingsbestyrelserne for Gelle-
rupparken og Toveshøj sammen med 
fællesrådet, Gellerup Sekretariatet 
og Nudansk Ungdomsråd og en hel 
masse foreninger og aktiviteter skab-
te rammere for en fantastisk folkefest, 
som endnu en gang synliggjorde, at 
i Gellerup er der plads til alle, og at 
mangfoldighed er en styrke.

Grusbane indviet
Solen skinnede hele dagen skabte en 
perfekt ramme for festlighederne, 
som startede med et farverigt optog 
gennem området fra Bazar Vest via 
Toveshøj ned til Legepladsen midt i 
Gellerup. Her var dagens første akti-
vitet indvielsen af den nyanlagte fod-
boldgrusbane, som straks lagde grus 
til en minifodboldturnering arrange-
ret af ACFC på den ene banehalvdel. 
Mens Unge4Unge bød på kæmpe 
bordfodbold med levende mennesker 
på den anden banehalvdel
I løbet af hele dagen var der omkring 
2000 gæster på pladsen, som var ble-
vet hyggeligt indrettet med boder og 
indianerlejre, café- og sceneområde. 
Og der var hele tiden et leben, og kun 
små og store glade ansigter, som hyg-
gede sig blandt venner og bekendte.

Viceborgmester på hjemmeba-
ne
Gellerups egen viceborgmester Rabih 
Azad-Ahmad holdt årets grundlov-
stale fra scenen, der var pyntet med 
dannebrogsflag, bøgegrene og lilla 
syrener. Talen bliver senere vist i hele 
Mellemøsten, fordi en arabisk tv-sta-
tion fulgte den unge dansk-palæsti-
nensiske politiker hele dagen.
Næste punkt var Cirkus Tværs, som 
gav en af deres altid populære gøg-
lerforestillinger. I det store telt havde 
en lang række politiske ungdomsfor-

eninger opsat boder, hvor de indbød 
publikum til at deltage i sjove quizzer 
og aktiviteter med fokus på demokra-
tiet og grundloven.
Otto og Meyerpatruljen øvede børne-
nes evner til at ramme skraldespande 
med Yum Yum-poser, beboersekretær 
Vibeke bød på kartoffelsmashing, og 
Unge4Unges smukke indianerpiger 
malede herlige farver i ansigterne på 
børnene, så de kunne føle sig som 
rigtige indianere, når de senere fik en 
ridetur på den lille pony i skoven bag 
Legepladsen. Og i bakkerne havde 
Fritidspatruljen arrangeret en spæn-
dende skattejagt, som satte børnene 
på sjove prøver.

trommeslag og rap
Eftermiddagen sluttede af med et 
fuldt program på scenen, hvor bør-
nene, der tidligere på dagen havde 
deltage i en trommeworkshop, gav en 
smagsprøve på deres kunne. Derefter 
var der afrikansk musik og akroba-
tik, vietnamesiske breakdance, tyr-
kiske folkedans og arabiske artister 
og rappere. Dagen sluttede med en 
lille minikoncert  med Gellerups egen 
rapper Cha-D på scenen efter en helt 
igennem festlig Grundlovsdag, som 
helt sikkert fortjener en reprise næste 
sommer. 

af Helle Hansen 
foto af Charlotte Elgaard Christensen

t
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1 - Hans Broges Parken

af Inger Bloch

man skal ikke spøGe med fUGten

kampen mod fUGtskader oG forskelliGe lyde

Vand i kælderen
Mysteriet om vand på gulvet i stryge-
rummet i blok C er opklaret. 
Det viste sig, at der var en revne i 
soklen, således at regnvandet kunne 
trænge ind. Der er nu isat et omfarts-
rør, og soklen er repareret, så proble-
met skulle være løst.

luft ud!
På bestyrelsesmødet d. 15. juni talte 
vi igen om, hvor vigtigt det er at lufte 
grundigt ud i boligerne; det betyder 

rigtig meget i kampen mod fugtska-
der og skimmelsvamp!

fuglesang og brummen
Der har heldigvis været nogle dage 
med tørvejr her i juni – på disse dage 
med godt (arbejds)vejr bliver  fugle-
nes sang lystigt overdøvet af gård-
mændenes maskiner, når der fejes, 
beskæres og slås græs; men når der 
så er blevet ro igen, er det rart at gå 
en tur i vores kønne område og nyde 
resultatet af deres arbejde.

----

Afdelingsbestyrelsen holder sommer-
ferie, og næste bestyrelsesmøde fin-
der først sted i august.
Referat af junimødet kan læses på op-
slagstavlerne i de to udhængsskabe.

5 - Toveshøj

af beboerrådgiver Maryam Fereidanian

en GanG om mÅned er der kostVeJledninG i beboerHUset toVesGÅrds laden

kostVeJledninG for beboerene i toVesHøJ

Er du interesseret i at vide noget om 
sunde kostvænner?
Vil du være med til at lave sund mad 
sammen med andre?
Næste arrangement foregår tirsdag 
den 10.august Kl: 16.00-17.30 i Laden 
på Edwin Rahrs vej 6 B.

Diætist Fariba Koosher fortæller om 
de 8 kostråd.
Derefter er der fælles madlavning og 
fællesspisning fra kl.17:00
Arrangementet er gratis, men tilmel-
ding til fællesspisning er nødvendig. 
Hvis du vil tilmelde dig eller har 
spørgsmål angående arrangementet, 
kan du kontakte huskvinde i Tous-
gårdsladen, Anja Raithel på telefon: 
86259158
 

Årsplan for kostvejledning 
og Fællesspisning for 2010 og 2011

Arrangørerne er beboerrådgivningen 
i Toveshøj i samarbejde med beboer-
huset Laden.
        

Tirsdag den10. august 2010  Kl.16:00 Fariba Koosha  8 kostråd
Tirsdag den 14.september 2010  Kl.16:00  Fariba Koosha  8 kostråd
Tirsdag den12.oktober 2010  Kl.16:00 Fariba Koosha  Diabetes og kost
Tirsdag den 9.november.2010  Kl.16:00 Ingrid Videbech  Søvn og stress
Tirsdag den 8.december 2010  Kl.16:00 Rikke Mathilde  Sunde festmåltider
Tirsdag den11.januar 2011  Kl.16:00 Læge Inger Rabbel  D-vitamin og kost
Tirsdag den 8.februar.2011  Kl.16:00 Rikke Mathilde og Anja Sunde kager og brød
Tirsdag den 8.marts. 2011  Kl.16:00 Jytte Steengård  Små børn og kost
Tirsdag den12.april 2011  Kl.16:00 Ingrid Videbech og Mathilde Børn og kost
Tirsdag den10.maj 2011  Kl.16:00 Fysioterapeut   Motion og grillfest
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af Helle Hansen, afdelingsformand

blokkenes beton skal males, oG GaVlene fÅr mÅske nye farVer 
i løbet af de næste tre År

GellerUp fÅr nye farVer – mÅske

4 - Gellerupparken

Med cirka ti års interval skal Gelle-
rupparken have et nyt lag maling for 
at sikre betonens bestående. Det er en 
kæmpe arbejdsopgave, som strækker 
sig over tre år.
Arbejdet er allerede sat i værk her 
op til sommerferien, hvor de første 
blokke på Jettesvej har fået sat stil-
ladser op, som skal sikre malernes 
sikkerhed, og malerarbejdet er i gang. 
Arbejdet foregår på en side af blokken 
ad gangen.
Afhængigt af vejret forventes maler-
arbejdet at strække sig over 5-6 uger 
– og i tiden, hvor malerne arbejder 
på ens altan, må man ikke gå derud, 
fordi malingen på gulvet skal hærde 
over flere dage.
Boligforeningen vil undervejs orien-
tere beboerne om, hvor langt malerar-
bejdet er nået.
De to blokke på Jettesvej og Dorte-
svej, som er i spil i forbindelse med 
helhedsplanen, bliver i første omgang 
ikke malet, men afventer efterårets af-
stemning om helhedsplanen.

Når blokkene er malet, er det vigtigt, 
at beboerne nøje følger reglerne om-
kring ophængning af tørresnore, ter-
rasse-gardiner m.v. Instrukserne fås 
ved at henvende sig til driftskontoret.

Farver på gavle igen
I forbindelse med den planlagte ved-
ligeholdelse af blokkene har afde-
lingsbestyrelsen besluttet, at det skal 
nye farver på blokkenes gavle, som i 
de sidste mange år har fremstået med 
en trist blågrå farve. Og der vil også 
blive malet med en lysere farve på 
væggene under gangdækkende.
Lige nu er ønsket om nye farver til af-
gørelse hos byens stadsarkitekt, som 
har det sidste ord, men afdelingsbe-
styrelsen forvente at få grønt lys til 
farvevalget.
I stedet for den blågrå gavlfarve øn-
sker afdelingsbestyrelsen, at de høje 
blokke på Gudrunsvej igen får en lys 
farve på de sydvendte gavle, så blok-
kene kan fremstå som de store lyse 
sejl, som historien fortæller, oprinde-
lig var arkitekt Knud Black Petersen 

hensigt med blokkenes placering ned 
ad bakken.
På de nordvendte gavle op ad Gud-
runsvej vil der i stedet blive malet 
med en grøn nuance, som bliver mør-
kere og mørkere op ad vejen.
De lave blokke på Jettesvej, Dortesvej 
og Bentesvej får også grønne nuancer 
på gavlene og en enkel lys, mens de 
øst-vest-vendte blokke på Lottesvej 
og Bentesvej bliver malet i en grøn 
nuance, som skal være med til skjule 
de alger, som altid vil komme, på de 
steder, hvor solen ikke rigtig kan få 
magt.

Planoversigt over, hvilke blokke der 
skal males hvornår, kan ses på afde-
lingens hjemmeside www.gellerup-
parken.dk

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk

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

ÅbninGstider:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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smaG pÅ GellerUp - nabofest i GlobUs1 

ÅrHUs festUGe rykker til GellerUp med fællesspisninG 
for GellerUp-borGerne oG deres naboer

Tirsdag den 31. august 
bliver der holdt en stor fællesspisning i GLOBUS1 i forbindelse med Århus Festuge, 

som i år har temaet ”Naboer”. Da festugen falder sammen med den muslimske fastemåned ramadanen, 
begynder spisningen først kl. 20.15, når solen er gået ned, og de fastende muslimer må spise.

Højtidens tradition for gæstfrihed og fællesskab danner en perfekt ramme for festen. 
Grøntsagerne er dyrket i lokale haver, og maden er tilberedt af lokale kokke. 

I løbet af aftenen vil du høre fortællinger fra forskellige kulturer og smage og dufte mad fra nær og fjern

Nabospisningen er stadig under planlægning – så hold øje med annoncer og opslag i løbet af august måned, hvis du 
har lyst til at deltage i en hyggelig spisning sammen med dine naboer.

Det er lokale foreninger, der sammen med afdelingsbestyrelserne, Integrationsrådet, 
Gellerup Sekretariatet og Århus Festuge står bag arrangementet.

UdstillinG i laden
UdstillinG med JørGen andreasens malerier i toUsGÅrdsladen fra 9. aUGUst 2010

I mange af Jørgen Andreasens male-
rier støder middelalderlige elemen-
ter som fx et træ-køretøj med store 
hjul sammen med nutidigt legetøj 
som fx en mini plastic-soldat. Sam-
menstødet er humoristisk, ligesom 
materialekombinationen også er det. 
For Jørgen Andreasen er religion, vi-
denskab og historie arvegods, der er 
nødvendig for at forstå samtiden. In-
spirationen til flere af de billeder, som 
udstilles i Laden, kommer bl.a. fra 
Noahs Ark, en gammel og samtidig 
meget moderne fortælling, om hvem 
der lukkes ind i varmen, og hvem der 
lukkes ude. Man kan se mange andre 
historier i malerierne.
Kom selv og kig, vi har åbent fra kl. 
9-18 på Edwin Rahrs Vej 6 B. 

Du kan også få indblik i, hvad bør-
nene i sommerens billedskole har be-
skæftiget sig med. De har med Jørgen 
Andreasen som vejleder arbejdet i 
hele uge 31 med bl.a. kul, acrylfarver 
og masonitplader. Maleri af Jørgen Andreasen
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beboerHUset søVanGen
arranGementer JUli oG aUGUst

arrangementer i juli 
Der er  stadig gang i ”De glade van-
drere”
Hver mandag kl. 17.00 fra Birgittevej 
1A.

arrangementer i august 
Lørdag den 14. august
Sommerfest.
Der vil blive omdelt en tilmeldings-
blanket med flere oplysninger.
Der vil være billetsalg i Beboerhuset
Torsdag den 5. august mellem kl. 
17.00 – 19.00 og
Mandag den 9. august mellem kl. 
17.00 – 19.00

Så starter gymnastikken igen
Tirsdag den 31. august kl. 11.30 – 12.30
og derefter hver følgende tirsdag

I lighed med tidligere år, så vil der 
blive omdelt en folder med efterårs-/
forårsaktiviteter i huset.
Flere nye og spændende ting vil der 
blive mulighed for at deltage i.

Start på seniordans var planlagt til 
den 6. september, men er udsat på 
grund af sygdom.
Nærmere herom i Skræppebladet for 
september

Beboerhuset ønsker  god sommer til 
alle.

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

”barnets UniVers mellem to kUltUrer”
foredraG med efterfølGende debat Ved parVin GHoCHany, pædaGoG oG tidliGere 

proJektleder pÅ HaVa-kUrserne

Lørdag den 21. august kl. 13.30 – 16.00 
i Foreningernes Hus, Nordgårdskolen
(indskrivning fra kl. 13.00)

Det er Samvirket i Gellerup og Toves-
højs ad hoc-gruppe Forældre debatfo-
rum, det har arrangeret mødet, hvor 
de fremmødte forældre efterfølgende 
kan stille spørgsmål og kommentere. 

Gruppen bag Forældre Debatforum 
består af lokale forældre, ildsjæle og 
socialarbejdere. Og her er ønsket at 
være med til at skabe en god debat 
om børneopdragelse mellem foræl-
dre, som også kan være med til at give 
far og mor nogle brugbare redskaber 
i hverdagen.

Ud over debatmøder og oplæg plan-
lægger gruppen bag Forældre Debat-
forum også at lave udflugter og andre 
aktiviteter målrettet til forældre i Gel-
lerupområdet. Det kan blandt andet 
være besøg på et museum, fælles te-
aterture eller måske en skovtur ud i 
naturen.

Tilmelding til foredraget ”Barnets 
Univers mellem to kulturer” senest 
onsdag den 16. august 2010 kl. 12. Til 
Samvirke-sekretær Helle Hansen – e-
post helhan@aarhus.dk eller mobil 
2920 8978
Der er mulighed for børnepasning 
under mødet - husk at tilmelding an-
tal børn samt deres alder.

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

forældre debatforUm inViterer mødre oG fædre til et nyt arranGement 
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Voksen-  & pensionistUdflUGt
Vi skal pÅ tUr til mandø oG ribe

BBF’s bestyrelse har besluttet, at vores 
udflugt skal finde sted 

onsdag, den 25. august 2010

Vi  starter opsamlingen omkring kl. 
8.00 og kører ud i det ganske danske 
land – vi skal opleve en hel masse, og 
vi skal have kaffe på vejen ud.

Efter opsamlingen kører vi (med kaf-
fepause) direkte til Vester Vedsted, 
hvor Mandø-bussen kører os en tur 
på ca. 40 minutter til Mandø.

Der er ophold på øen på egen hånd, 
indtil vi mødes til en 1-retsmiddag på 
Mandø Centret (drikkevarer for egen 
regning.

Herefter går turen til Ribe, hvor vi får 
kaffe, og der er mulighed for et besøg 
i Ribe Domkirke eller gå en tur på gå-
gaden. 

Vi er hjemme igen ca. kl. 19.00.

Prisen for dig  er kr. 200,00  (den rig-
tige pris er på kr. 500 – 575, alt efter 
deltagerantal.)

OK! 

Var det noget for dig/jer, kan der 
købes billetter på Gellerup bibliotek  
torsdag, den 5. august mellem kl. 
12.00 & 16.00.

Når du har købt billet, og inden 10  
dage før arrangementet, vil du få di-
rekte besked om, hvor og hvornår du 
skal med bussen.

af Fritidsforeingens bestyrelse

Tilmelding til turen til Mandø og Ribe:

navn:______________________________adresse:_____________________________________ 
                                                                         
antal:__________                          vedlagt kr.___________

Tlf. nr.__________________________

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	

MOTIOnSleGeplAdSen

Alle, der har lyst, kan følges ad fra Laden torsdag d. 26. august kl. 9.30 til den ny-indviede 
motionslegeplads, hvor vi ser og prøver redskaberne.

Bagefter er der morgenmad: rundstykker med marmelade, ost og varm leverpostej samt kaffe til 20 kr.

Tousgårdsladen Edwin Rahrsvej 6 B
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Gode forslaG til rent GellerUp

meyer-proJektet i GellerUpparken oG i toVesHøJ

æsten 70 mennesker deltog i Meyer-
projektets konkurrence i juni måned, 
hvor præmien var 3 kg chokolade! 
Konkurrencens spørgsmål var sim-
pelthen: ”Hvordan bliver der rent i 
Gellerup?” 
Der kom mange interessante idéer, og 
vi takker alle jer, som deltog. 
Vinderen af konkurrencen gør selv en 
stor indsats for at holde rent i Gelle-
rup, og han håber, at idéen kan brede 
sig.

Vinder af 3 kg chokolade har 
taget en plæne til sig.
Vinderen af konkurrencen blev 13-åri-
ge Mohammed Weli Mohammed fra 
Janesvej, som sammen med sine ven-
ner holder en græsplæne ren og pæn 
ved at fjerne affald, hver gang de spil-
ler fodbold her.
”Hvis flere grupper passer på et om-
råde hver, vil der blive rent i Gelle-
rup.” Sådan lød Mohammeds svar i 
konkurrencen. 

t-shirts til frivillige, der vil tage 
et ansvar.
Idéen er så god, at Meyerprojektet 
vil donere T-shirts til grupper af fri-
villige, der tager et område til sig og 
holder det rent. Vi vil meget gerne i 
kontakt med grupper, der gør en ind-
sats som drengene her, også meget 
gerne voksne beboere. Send en mail 
til otto8220@live.dk og fortæl, hvor I 
tager ansvar for et område.

mange spændende svar 
i konkurrencen.
Forslagene til et rent Gellerup strakte 
sig lige fra tv-reklamer og kendte rol-
lemodeller, som samler affald, til flere 
skraldespande og mere forskønnelse. 
Men de fleste svar handlede om, at vi 
alle må tage et ansvar:

”Hvis vi alle samler ét stykke skrald 
op hver dag, så bliver her rent.” K. 
Feirup.

”Folk skal se Gellerup som deres eget 
hus. Så er problemet løst.” M. Abdal-
lah..

”Hvis vi alle tænker, at Gellerup skal 
være det reneste sted i Danmark, så 
kan vi.” M. Khalil. 

”Området er blevet bedre end før. 
Fremover bruger vi skraldespanden.” 
S. Yasser.

”Fra den blå himmel til den grønne 
natur. Fra sundhed til lykke og glæde. 
Det fører til en ren og åben fremtid.” 
K. Kara.

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

ekst og fotos af Ulla Bording Jørgensen, projektassistent i Meyerprojektet.

Abdallah Ismail overrækker præmien 
til Mohammed Weli Mohammed

Mohammed og hans fodboldkammerater 
holder plænen fri for affald
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VI MØdeS I lAden
Banko:
Hver onsdag fra 16.30 - ca. 21.15.

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

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

Amatørfotografernes digitalfotoskole for nybegyndere: 
Hver tirsdag fra 12-13.30

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

Strikkeklubben: 
Hver torsdag fra 10.00 - 13.00

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

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

Kære GæSTer 

Gellerup BAdeT er eT STed 

HVOr TInGene SKer 

Nu har vi startet rytme/rangle-hold op for 

børn op til 4 år og deres forældre. Det finder 

sted i vores nye aktivitetslokale, hvor musik-

pædagogen Theresa spiller op til en lille time 

med sang og leg.
Holdene starter kl. 10 og kl. 11 hver tirsdag.

 
Også Svømmestadion har gang i nye tiltag, 

og der starter vandgymnastik op fra onsdag 

d. 27. maj.
Der kan findes mere information på 

http://www.by-bevaegelse.dk

 

Med venlig hilsen
Personalet i Gellerup Badet

CAFÉ VITA

I Café Vita sælges der hver dag kaffe, kage, vand, 

smørrebrød, lune retter og varm mad.

 
Caféen holder åbent:

Mandag fra kl. 10.00 til 18.30

Tirsdag-fredag fra kl. 10.00 til 15.30

Torsdag fra kl. 10.00 til kl. 19.30

Café Vita leverer også mad ud af huset.

Livsværkstederne, postboks 1522, City Vest, Gud-

runsvej 7, 8220 Brabrand,

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.
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Vær frivillig i folkekøkkenet
- Gør sultne mennesker mætte og 
glade
Vi har brug for nye frivillige i 
Ladens folkekøkken. Du bestemmer 
selv menuen. Helt praktisk er det 
husmanden, der køber ind. Til 
hverdag er der ca. 8-15 personer, der 
spiser, og der kommer en praktikant 
efter sommer, som kan hjælpe til i 
køkkenet. Som regel kan man gå i 
gang kl. 14-15 og være færdig m. 
maden kl. 17. Der er spisning fra 
kl. 17-18. Og så er der opvask og 
oprydning bagefter. (Men hvis man 
er vikar enkelte dage, kan man 
måske fi nde en anden, der kan tage 
opvasken). Man får selvfølgelig selv 
sin mad gratis og kan tage eventuelle 
rester med hjem. Hvis man har 
familie, er de også velkomne til 
at spise med. Det er rent frivilligt 
arbejde. Med tiden kræver det et 
køkkenhygeijnebevis - men det 
betaler Laden gerne, hvis du har 
mod på at tage det.

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

ladens folkekøkken

Madplan august

Mandag 9 Kylling m. kartofl er og bernaisesovs
Tirsdag 10 Sund kost arrangement
Onsdag 11 Hamburgerryg m. kartofl er
Torsdag 12 Svinemørbrad m. persille

Mandag 16 Æggekage m. bacon og tomater
Tirsdag 17 Afrikansk mad
Onsdag 18 Risotto m. rejer og kylling
Torsdag 19 Minifrikadeller m. stuvet spidskål

Mandag 23 Fiskefi leter m. kartofl er
Tirsdag 24 Karbonader m. kartofl er og 
grøntsager
Onsdag 25 Nakkekam m. krydderurter og ris/
kartofl er
Torsdag 26 Farserede porrer

Mandag 30 Pizza
Tirsdag 31 Månedens overraskelse

FOLKEKØKKENET HAR LUKKET FRA UGE 27-31

Maden bliver severet fra kl. 17.00 til kl. 18.00

priser:
10-turskort kan købes til 250,-.
Voksne 30 kr. Børn 12 kr.

Sund kost-arrangement 

Den 10 starter m. kostvejledning i de 8 kostråd 
kl. 16 og fællesmadlavning kl. 17.30
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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

Åbningstider i sommerferien
Gellerupbadet holder åbent i sommer-
ferien i ugerne 26, 27 og 28 hver dag 
fra kl. 10.00-15.00. Kvindesvømning 
foregår i disse tre uger om lørdagen 
fra kl. 15.00-18.00.

I ugerne 29, 30 og 31 er Gellerupba-
det lukket, men vi henviser til Lyseng 
Svømmebad, som i de tre uger har 
åbent alle dage fra kl. 10.00-15.00.
Der er ingen kvindesvømning i uge 
29, 30 og 31.
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i juni var

”HAVeSlAnGe”
Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Mikkel Søndergaard
Rødlundvej 66A
8462 Harlev

 
Cecilie Gaardsted
Borum Landevej 14
Borum
8471 Sabro

Manus Holm
Udsigten 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 12. august kl. 16

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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aktiviteter i august
Ma. 9. 09.00: Udstilling i Laden - Jørgen Andreasen  side  31
Lø. 14. : Sommerfest Beboerhuset Søvangen  side  32
Lø. 21. 13.30: Foredrag - Forældre Debatforum  side  32 
On. 25. 08.00: Voksen og pensionistudfl ugt   side  33
To. 26. 09.30: Motionslegepladsen afprøves   side  33
Ti. 31. 20.30: Nabofest i Globus1    side  31

Efterårets afdelingsmøder - se hvor og hvornår på side 25

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
otagra@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


