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lederen

af Sebastian Adorján Dyhr

den demokratiske indsats…

…er vores fælles ansvar.

Atter er det tid til afdelingsmøder, og i de fleste 
afdelinger er der som vanligt valg til afdelings-
bestyrelserne. Det er altså her, at du som beboer har 
direkte indflydelse på, hvem der varetager dine inter
esser i afdelingen i det daglige. Du kan jo selv stille op 
og tage del i arbejdet, eller blot vælge at stemme på én 
af de personer, som stiller op til posterne.

Under alle omstændigheder er det vigtigt at tage del 
i den demokratiske processs, som bestyrelsesarbejdet 
og valget dertil er.

Lad dine repræsentanter vide, at du faktisk sætter pris 
på, at de tager arbejdet på sig med alle de timer, som 
skal lægges i det, og med alle de beslutninger, der skal 
tages. Der skal nogen gange indgås et kompromis, 
som resulterer i en løsning, du hellere havde set 
anderledes; men den var formodentlig velbegrundet, 
og i boligforeningen spiller hensynet til fællesskabet 
en væsentlig rolle.

Som Hans Esmann skriver i kommentaren i dette 
num mer, kan der i en bestyrelse være kort afstand fra 
samarbejde til  modarbejde. Der skal så lidt til, for at 
det, der burde være et samlingspunkt for mennesker 
med et fælles mål om at arbejde til alles bedste, bliver 
en kampplads, hvor det pludselig handler om ens 
egen interesser.

Jeg tror, at nøgleordene for det gode samarbejde er 
åbenhed, komminukation og tillid til hinanden.

Hvis man som bestyrelsesmedlem er åben omkring 
si ne egne holdninger til tingene og taler med si-
ne medbestyrelsesmedlemmer om dem, giver man 
forhåbentlig også dem plads til at ytre deres me-
ninger og holdninger, sådan at man sammen kan 
nå til eneighed. Den ene gang kan den ene være 
nødt til at bøje af på sin holdning, en anden gang 
er det den anden; men så længe man respekterer 
hinandens holdninger og viser respekt over for dem, 
vil diskusioner være frugtbare  og føre til løsninger til 
fælles bedste.

Med ønske om gode
og vellykkede beboermøder,

velkommen tilbage
fra sommerferie til alle.
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direktøren klar til 10 år 
mere i førertrøjen

af Helle Hansen & Marianne Rossen

Torben Overgaard som fejrede 
40-årsjubilæum, har mod på 
mange flere år.

  7 foreningens Hus tager form 
 Lidt af et puslespil med  mange idéer og ønsker.

  8 Høringssvar til Helhedsplanen 
 Der skal løses gordiske knuder.

  9 nordlys 
 Stor oplevelse for de heldige.

10 it-Hjørnet på Gellerup bibliotek 
 Hjælp til at kunne mere selv.

12 kom og se og bliv inspireret
 Åbent hus i flere boligforeninger.

10 den anden åbning druknede i regn
 Igen var det dårligt vejr da Fitness-legepladsen 
 på Toveshøj for anden gang blev åbnet.

13 en Hval er landet i laden
 Børn og unge fra det Kreative Værksted 
 fremstillede spændende kunst.
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 Ordet er frit

15 kommentaren
 Ævl og kævl skaber dårlig forening.

16 klummerne
 Sommer, kaffemik og rejsefeber.

17 ordinære afdelingsmøder efteråret
 Se, hvor og hvornår der er møde hos dig!

18 læserbreve
 Om vigtigheden af læsernes reaktioner.

27 aktiviteter
 Café Perlen, Kostvejledning, Pensionistklub mm
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af Elsebeth Frederiksen

Unge rollemodeller vandt 
ballontur som afslutning på 
sommerferien.

6
Hvorfor er der 
så gråt i Gellerupparken?

af Elsebeth Frederiksen

”Det er en skændsel for området, 
at huset ser sådan ud”, mener be-
boere i området.

18
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direktøren klar til 10 år mere i førertrøjen
1. juli kunne torben overGaard fejre 40-årsjubilæum i brabrand boliGforeninG, 

Hvor karrieren startede som kontorassistentelev. oG Han Har mod 
på manGe år endnu i direktørstolen

tekst af Helle Hansen og Marianne Rossen
 foto af Flemming Jeppesen

Som rosinen i pølseenden stiller 
Skræppebladets udsendte først i 
august op på direktørkontoret til 
et jubilæumsinterview med Torben 
Overgaard, der den 1. juli kunne fejre 
40-årsjubilæum, som medarbejder i 
Brabrand Boligforening.
Frisk, solbrun og udhvilet oven på 
fem ugers ferie tager han imod og 
undskylder, at bordet ikke er ryddet 
efter det forrige møde. 
”Det er første gang, jeg kan huske, at 
jeg har haft fem ugers sammenhæn-
gende ferie fri for mails,” smiler di-
rektøren og afslører, at et par uger af 
ferien blev spenderet i Spanien, hvor 
der slet ikke fandtes internet på hotel-
let.

Og ud over en tre år lang smuttur om-
kring Boligforeningernes Landsfor-
ening, hvor han arbejdede som kreds-
konsulent i begyndelsen er 1980’erne, 
så er fem uger nok også noget af det 
længste Torben Overgaard har været 
adskilt fra boligforeningen, som han 
nærmest har været gift med i lige så 
lang tid som med sin kone Ingelise, 
som han allerede mødte i 7. klasse på 
Engdalsskolen.
Skræppebladets udsendte havde 
først et par opfølgende spørgsmål 
fra det 50-årsportræt, som blev trykt 
i Skræppebladet i juni 1997. Og jo, 
Torben Overgaard fik guld i horn-
blæsning, som han havde sat sig for. 
I øvrigt som den første og vistnok 
eneste i Hinnerup Jagtforening, hvor 

han stadig spiller for til jagterne. Og 
Hereford-køerne hjemme på gården i 
Lyngby er fortid. Det var for dyrt at 
fremstille kvalitetskvæg, når der skul-
le sendes en tusindkroneseddel med, 
når de skulle slagtes.

københavnerdrengen blev 
landmand
At Torben Overgaard skulle ende som 
mangeårig direktør i en af Århuses 
største boligforeninger og bo på en 
gård, hvor han selv klarer alle reno-
veringsopgaverne, var der nok ikke 
mange, der havde spået, da han blev 
født i København i 1947. 
Som 14-årige rykkede han med far, 
mor og lillebror til Jylland, hvor fami-
lien flyttede ind i Søvangen, og så var 

Som 14-årig flyttede Torben Overgaard med familien fra Københavnt til Jylland og flyttede ind i Søvangen
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hans skæbne med Brabrand Boligfor-
ening nærmest beseglet. Her mødte 
han Inger Lise, da han begyndte i 
skolen, og de har holdt sammen lige 
siden, og det er der blevet to børn og 
fire børnebørn ud af. 
Familien boede i en årrække i Holm-
strup, men for 25 år siden fik Torben 
mulighed for at købe en gård lidt 
uden for byen, og så gik drengedrøm-
men i opfyldelse. 
”Selv om jeg er vokset op i Køben-
havn, så har jeg altid haft min lands-
manddrøm, lige siden jeg som knægt 
kørte ture ud i Dyrehaven. Min far 
sagde altid: ”Få dig en uddannel-
se, så kan du altid få råd til at blive 
landmand”. Så det gjorde jeg,” siger 
Torben Overgaard og fortæller, at 
hvis det nu ikke lige var blevet til en 
karriere i Brabrand Boligforening, så 
havde han nok tegnet og bygget huse. 
”Det er min store fritidsinteresse. Jeg 
er ikke uddannet, men jeg murer og 
tømrer og bygger selv alt om der-
hjemme. Og jeg har også selv lavet 
alt klinkearbejdet,” siger Torben og 
fortæller stolt, at han en gang fik ros 
af en murermester, der var på besøg. 
Mureren sagde, at ikke han havde set 
et klinkegulv lagt bedre i en italiensk 
katedral.

alment er andet end Gellerup
Hvorfor er alment byggeri så vigtigt 
for Torben Overgaard?
”Det er fordi, det er den eneste bolig-
form, som sikrer, at mennesker får et 
ordentligt sted at bo. Det sikrer, at der 
ikke behøver at være hjemløse i Dan-
mark. Den almene sektor har et socialt 
ansvar, men vi kan altså også bygge 
rigtig gode boliger. Man skal bygge i 
respekt for alle typer boliger, men vi 
skal også være der med de almene bo-
liger. Mange siger: ”Jeg har ikke lyst 
til at eje. Ved at leje, ved jeg, hvad jeg 
får; reparationerne bliver klaret, der 
er tryghed, jeg kender udgifterne og 
ved, at der bliver passet på min bo-
lig”. Men vi skal være med til at byg-
ge på forskellige måder efter forhold 
og behov. Og det er vigtigt at kæmpe 
mod opfattelsen af, at alment byggeri 
kun er Ishøj, Gellerup og Vollsmose, 
når det også er så meget andet.

livet er for kort til politik
Torben Overgaard har aldrig lagt 
skjult på, at han politisk er involveret 

i Socialdemokraterne, men hvorfor 
blev det aldrig til en politisk karriere?
”Der er fordi, at jeg er alt for ærlig,” 
fastslår han med et stort smil. 
”Nej, det passer ikke, og hvis jeg ikke 
lige havde haft det her direktørjob i 
boligforeningen, så vil jeg da ikke af-
vise, at det kunne have været. Men jeg 
mener, at når man har et direktørjob, 
som kræver én 24 timer, syv dage om 
ugen, 365 dage om året, så kan man 
ikke arbejde 100 procent i Brabrand 
Boligforening og samtidig være poli-
tiker.
Som de nysgerrige beboerrepræsen-
tanter vi er, ønsker vi at få bekræftet 
et gammelt rygte om, at Torben Over-
gaard i Nyrups tid på et tidspunkt var 
på tale som emne til boligminister.
Torben sidder lidt med et smil på læ-
ben og siger så: ”Se det kan jeg ikke 
huske”. Og det er ikke til at få hans 
hukommelse hjulpet i gang. Men han 
husker, at Brabrand Boligforening 
dengang havde en fin dialog med den 
socialdemokratiske regering.

alle kan alt - næsten
”Jeg er født sådan, at jeg siger, hvad 
jeg mener. Hvis jeg skulle ønske nog-
et af Vor Herre, er det kunne holde 
kæft med tilbagevirkende kraft.  Man 
kan godt komme til at sende et signal, 
som modtageren ikke er parat til at 
modtage,” siger Torben Overgaard og 
tilstår endnu en svaghed, han er be-
vidst om, men som han har svært ved 
at håndtere.
”Jeg tror ikke, at der noget, du ikke 
kan finde ud af. Og jeg antager, at alle 
er lige. Men det skal jeg lære accep-
tere, at vi ikke er. Jeg kigger meget på 
folk, for at se, om de er med og forstår, 
hvad jeg siger. Og så er det vigtigt at 
skabe en stemning, så det er ok, at 
man sige ”Jeg er faldet af”. 
Det er et ledelsesansvar at skabe tryg-
hed, men også at skabe forandring, 
når man kan se problemer.
”Desværre er det ofte så i dag, at der 
bliver gjort præcis det, der skal gøres. 
Og så er det det,” siger Torben og la-
der det skinne igennem, at han godt 
ved, at han tilhører en uddøende race. 
Og for første gang, nævner han mu-
ligheden for, at det måske en gang er 
slut. 
Til den tid tror han også, at hans aflø-
ser bliver sådan en, som gør, hvad der 
skal gøres. 

”Medarbejderne, som findes i dag, 
har en anden holdning til arbejdsli-
vet. Familien og friheden går forrest.  
Man skal turde prøve - og huske på, 
at nogle gange er det bedre at bede 
om tilgivelse end tilladelse,” lyder 
opfordringen fra direktøren.
”Men I kan have ret i, at der måske 
også udvikler sig til en kultur, så de 
beboere, der kommer her i admini-
strationen, oplever, at de ikke får den 
mest udsøgte behandling, og at det 
hele kan være ret lige meget, ”da det 
jo bare er Gellerup”. Hvis det skulle 
være tilfældet, så er det et lederansvar 
– altså mit, og så skal der rettes op på 
fejlen”.

ikke fristet til at stoppe
Hvordan bliver du ved at finde kræf-
ter til efter 40 år at overkomme det 
ansvarsfulde og krævende job som 
direktør i Brabrand Boligforening, vil 
vi gerne vide?
”Dem skal jeg ikke finde.  Jeg har 
dem. Det kan lade sig gøre, hvis du al-
tid laver noget, som er sjovt og spæn-
dende. Og så skal man have overskud 
til, at der er plads til, at andre stiller 
lidt skarpt på en.
Jeg bliver ved, så længe, som jeg sy-
nes, at der er sjovt. Og så længe be-
boerne synes, at jeg er i stand til at 
efterleve boligforeningens værdier.  
Jeg har ikke lyst til at lade mig pensio-
nere til ren fritid. Jobbet som direktør 
i boligforeningen giver så store og po-
sitive og spændende og givende ople-
velser, at jeg sagtens kan se mig selv i 
den rolle, så længe jeg er  sund og rask 
og har masser af kræfter og synes det 
er sjovt”, siger Torben, som dog elsker 
at gå lange ture med sin dejlige Labra-
dorhund, og som nyder, når børne-
børnene kommer forbi. Og så glæder 
han sig til, at Inger Lise snart lader sig 
pensionere ”For så får jeg endnu mere 
tid,” smiler han forventningsfuldt.
Og lur os, om han ikke stadig sidder 
der på kontoret om 10 år, når han er 
fyldt 73 år – det er bestemt ikke urea-
listisk, hvis man hedder Torben Over-
gaard.



Hvorfor er der så Gråt i Gellerupparken?
en beboer taler om HelHedsplanen

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Lillian Henriksen følger spændt med 
i forslagene til Helhedsplanen for 
Gellerupparken. Fra sin lejlighed på 
7. sal på Gudrunsvej 76, kan hun se 
renoveringen af bygningen overfor: 
den kommunale bygning, der huser 
kultur- og aktivitetscentret, hvor de 
indvendige svalegange og vinduer 
er blevet malet. Man kan se, at der er 
blevet malet, mens forsiden af byg-

ningen stadig er grå med farvede vin-
duespartier. 
”Det er en skændsel for området, at 
huset ser sådan ud”, mener Lillian 
Henriksen og fortsætter,” det minder 
mest af alt om et pandekagehus med 
alle de forskellige farver.” Hun og 
naboen har sammen forfattet et hø-
ringssvar for helhedsplanen. Hvor de 
netop påpeger, at bygningen overfor 
er meget grim.

Hun vil helst have, at bygningen bli-
ver malet så den har samme farve 
som City Vest, så bygningerne pas-
ser sammen og det hele ikke bliver en 
sammenblanding af forskellige farver.
”Jeg troede Helhedsplanen handlede 
om at gøre området attraktivt at bo i, 
men det her ser jo rædselsfuldt ud, og 
det kan da umuligt give folk lyst til at 
flytte til området.”

ingen belysning i området
En anden ting, hun ikke kan forstå, er, 
at man ikke har gjort mere ved belys-
ningen i området. Man har fældet en 
masse træer for at gøre området mere 
sikkert, så ingen kan gemme sig i bu-
skene og overfalde folk.
Men Lillian Henriksen har lagt mær-
ke til, at gadebelysningen i området 
omkring City Vest bliver slukket alle-
rede kl. 22.30, og nogle steder slukkes 
hver anden lygte. ”Hvad er menin-
gen med, at tale om al den fokus på 
sikkerhed og tryghed i området, når 
man slukker gadebelysningen, det gi-
ver ingen mening”. Hun har også lagt 
mærke til, at en del af lygterne ofte er 
smadret. Hun vil gerne klage til kom-
munen over den manglende belys-
ning, men kommandovejen er lang og 
kompliceret, så det har hun opgivet.
”Det kan jo ikke passe, at man ikke 
kan komme hjem om aftenen  uden at 
være nervøs for, at noget sker med en, 
fordi området ikke er oplyst, ” slutter 
hun.

Lillian Henriksen på altanen med udsigt til den grimme bygning

Jeg troede Helhedsplanen handlede om at gøre området attraktivt at bo i, men det her 
ser jo rædselsfuldt og, ud kan da umuligt give folk lyst til at flytte til området.”

t



foreninGernes Hus taGer form
alle foreninGer kan være med oG præGe stedet sammen

af Anne Hyttel, praktikant i Foreningernes Hus
arkivfoto: Helle Hansen

Sommeren er stadig over os, mange er 
på ferie, og der er mere stille i det el-
lers så livlige område. (Dette er i hvert 
fald hvad jeg som praktikant, der ikke 
er fra området, har fået fortalt). På 
trods af det rolige tempo, der ellers 
hersker i Gellerup, er der lige nu i For-
eningernes Hus travlt med at laves 
forberedelser, så huset kan stå klar til 
den officielle åbning til efteråret. Vi 
ser frem til åbningsceremonien, som 
afholdes i oktober, men først er der 
en række praktiske (mindre og større) 
detaljer, der skal på plads, hvilket er 
en proces, der har været undervejs i et 
stykke tid nu.

istandsættelse inde og ude
Huset skal males, og udven-
digt har kunstneren i huset, 
David Ramirez, travlt med at 
klare dette arbejde, også med 
lidt frivillig hjælp en gang 
imellem, blandt andet fra en 
hjælpsom fyr fra foreningen 
Somali Community. 
Der skal også males indven-
digt, to nye køkkener, der 
skal indrettes, er undervejs, 
og der skal laves et hyggeligt 
og indbydende cafémiljø, som 
husets brugere vil komme til 
at få glæde af, når det står fær-
digt.

Helt for nylig er der kommet et flot 
skilt op over hoveddøren, hvor der 
står ”Foreningernes Hus”, så huset 
begynder lige så stille at tage form.

idéernes puslespil
I forhold til husets konkrete brug og 
fordeling af lokaler til foreningerne, 
kan det forekomme som lidt af et 
”puslespil”, hvor der er flere ”brik-
ker”, der endnu mangler at falde på 
plads, da der er flere foreninger end 
lokaler, og mange forskellige menne-
sker, der alle skal være med til at sætte 
deres præg på stedet. Som en repræ-
sentant for en af foreningerne udtryk-
ker det: ”Der er så mange idéer, der 
er så mange idéer!” Underforstået, 

hvordan samler man alle disse for-
skellige idéer og ønsker til, hvordan 
huset og dets faciliteter kan og skal 
anvendes i et fælles foreningsprojekt 
under samme tag? Dette kan være en 
udfordring, men ikke desto mindre er 
det netop dette projekt, alle de invol-
verede parter er i færd med at arbejde 
sig hen imod. 

åbningsdagen forberedes
Planlægningen af programmet for åb-
ningsceremonien er allerede i gang. 
Vi ser frem til denne dag, som vi øn-
sker skal afholdes ved fælles hjælp, 
hvor alle foreninger er velkomne til at 
bidrage med det, de kan.
Vi, og ikke mindst Per Thomsen, leder 

af Foreningernes Hus, glæder 
os til at den travle forberedel-
sestid kan afløses af et rend af 
mennesker, foreninger, myl-
der og liv, og en ny og spæn-
dende fase kan indledes i For-
eningernes Hus.

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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Hvad er demokrati i praksis?

HørinGssvar til HelHedsplanen

af Hans Esmann Eriksen

Efter forårets høringsfase i Helheds-
planen for Gellerup/Toveshøj er 
tiden nu inde til at hamre en dispo-
sitionsplan sammen, der kan skabes 
enighed om i Århus Kommune og hos 
Brabrand Boligforening. Det skal ske 
samtidig med, at staten nikker ja til, 
at Brabrand Boligforening kan frigøre 
de midler, der er bundet i jord til at 
finansiere planen. Endelig bør bebo-
erne i området også opleve, at de har 
været igennem en demokratisk pro-
ces.
Der er noget, der tyder på, at politi-
kerne og Brabrand Boligforening skal 
øve sig i at løse gordiske knuder.

Århus Kommune har offentliggjort 
et sammendrag af de høringssvar/
bemærkninger, borgere og organisa-
tioner har sendt til kommunen efter 
høringsfasen.

Ca. 100 høringssvar med 2358 under-
skrifter
1 offentlig institution og 9 virksomhe-
der/organisationer er kommet med 
bemærkninger. 
41 enkeltpersoner er kommet med et 
skriftligt indlæg, og 46 har skrevet en 
SMS. Hertil kommer 4 underskrifts-
indsamlinger med i alt 2358 under-
skrifter.
Høringssvarene kan grupperes i 11 
temaer og 9 enkeltstående forslag og 
bemærkninger. Tre af de vigtigste te-
maer ser ud til at være: moskéspørgs-
målet, nedrivninger af boliger og 
spørgsmålet om, om hele processen 
foregår demokratisk.

moské eller ikke moské er det 
spørgsmålet?
Mange af områdets beboere har un-
dret sig over, at en moské placeret syd 
for Globus1 ikke indgår i den foreslå-
ede dispositionsplan. 875 beboere har 
underskrevet et brev fra Forbundet af 
Islamiske Foreninger, der udtrykker, 
at en placering af en moské bør indgå 
i en helhedsplan.

Flere politikere og Brabrand Boligfor-
ening har under høringsfasen givet 
udtryk for, at forslaget på den ene 
side ikke peger på mulige placeringer, 
men på den anden side heller ikke 
forhindrer, at en moské kan placeres 
flere steder. På trods af disse genta-
gende forsikringer ser det ikke ud til, 
at budskabet fra foreningen og poli-
tikerne er trængt ud til store dele af 
områdets beboere.

er nedrivning af boliger et mål 
i sig selv?
Ingen af de rådgivere, der kom med 
forslag til helhedsplanen, foreslog, at 
nedrivninger af boliger skulle være 
et markant træk ved planen. Enkelte 
kommunalpolitikere var så standhaf-
tige i deres ønske om nedrivninger, 
at den politiske styregruppe i enig-
hedens navn besluttede, at en række 
boliger som en del af planen skulle 
nedlægges. 
Det har været et synspunkt, som få af 
beboerne i Gellerupområdet har for-
stået eller er enige i. Ud af Gellerup-
parkens 1776 lejemål har 1155 skrevet 
under på, at de ikke ønsker unødige 
nedrivninger. Kun 77 har givet udtryk 
for, at de vil accepterer nedrivninger.
Det kan ikke undre, at beboerne i Gel-
lerup er modstandere af, at der unø-
digt nedlægges boliger i området. Det 
interessante ved høringssvarene er 
imidlertid, at de ikke kan anvendes til 
at argumentere for, at de almindelige 
borgere i Århus ser noget formål i at 
nedrive boliger i en dispositionsplan.

diskrimination og mangel på 
demokrati
Flere indsigere ser forslaget til dispo-
sitionsplan som diskriminerende over 
for områdets nuværende beboere og 
manglende anerkendelse af beboer-
nes kultur, ønsker og behov. Dette 
ses bl.a. i, at nedrivning vil tvangs-
flytte beboere til andre boliger, og at 
planens indhold ikke matcher mange 
beboernes ønsker om eksempelvis en 
moské. 

Enkelte ser forslaget til dispositions-
plan som en ”udrensningsplan”, hvor 
man ønsker eksisterende beboere ud-
skiftet med mere attraktive beboere.

Dette er også et tema i sms’erne ek-
sempelvis:
”Hvis I var os, ville I da ikke føle, at 
I blev snydt? 10 års arbejde for en 
moske forkastet med et pennestrøg - 
hvor meget er demokratiet værd, hvis 
magthaverne kan gradbøje et ja, så 
det kan blive til et nej. VI FØLER OS 
SNYDT FOR EN MOSKE SYD FOR 
GLOBUS1!” 

”Er demokratiet kun for magthaver-
ne, eller tæller vores mening også? Vi 
vil have en moske syd for Globus1.!”

Demokrati i praksis er en svær ting
Når den politiske styregruppe mødes, 
kort tid efter at dette blad udkommer, 
viser høringssvarene, at de står over 
for nogle vanskelige valg. På den ene 
side skal de skabe enighed om en 
plan, der kan vedtages i de kompe-
tente organer. På den anden side er 
det også vigtigt, at de borgere, der er 
blevet spurgt, også oplever, at der er 
blevet lyttet til dem.   
Det er i sig selv en gordisk knude.

t
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husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!

nordlys
stor oplevelse for de HeldiGe

af Jens Skriver 

Selv har jeg kun set nordlys en enkelt 
gang, men hvis man er heldig, er der 
gode muligheder for at opleve dette 
farvespil i røde, grønne eller blå far-
ver. Således var her store chancer for 
at se nordlys først i august. Det kom 
ikke bag på astronomerne, for nord-
lys skyldes aktiviteter på Solens over-
flade. Solens yderste lag, fotosfæren, 
er en omkring 400 km tyk skal af gas. 
Temperaturen er 6000 grader Cel-
cius, men det er meget mindre end 
Solens indre. Derfor indtræffer ofte 
voldsomme eksplosioner på Solens 
overflade, hvorved enorme mængder 
energi slynges ud i verdensrummet.

solpletter
Sommetider kommer noget af Solens 
magnetfelt ud af fotosfæren. Det er 
omkring 2000 grader koldere end om-
givelserne. Temperaturen får området 
til at synes mørkere, og det kan i en 
kikkert med solfilter ses som mørke 
pletter, der kaldes solpletter. Aktivi-
teterne på Solens overflade varierer 
i en cyklus på 11 år. De kulminerede 
senest 2000, og aktiviteterne er først 
nu blusset op igen efter usædvanlig 
lang tids dvale. Et voldsomt udbrud 
kom nu 1/8.

magnetfeltet
Solens magnetisme styrer magnetfel-
terne på de indre planeter. Når Jor-
dens magnetfelt bliver ramt af store 
mængder elektriske partikler, slynget 
ud fra Solen, skaber det både forstyr-
relser og nordlys. Nordlys er kraftigst 
omkring de magnetiske poler, men 

kan på Jordens nordlige halvkugle 
forekomme så langt mod syd som 
Ægypten.
Tidligere var folk bange for Nordlys 
og tog det som et ondt varsel. 
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it-Hjørnet på Gellerup bibliotek
Hjælp til det it-praktiske oG bedre it-service 

af Søren Freidrichsen, Gellerup Bibliotek

I marts måned startede vi IT-Hjørnet 
op på Gellerup Bibliotek. 
Udgangspunktet for projektet var, at 
vi fik mange henvendelser om hjælp 
med alt muligt her og nu indenfor IT. 
Med IT-Hjørnet ville vi forsøge at 
imødekomme efterspørgslen, og give 
en bedre IT-service til brugerne på 
biblioteket. 

Den praktiske hjælp er udgangspunkt 
Udfordringen for personalet på Gel-
lerup Bibliotek er, at der kommer 
henvendelser om mange forskellige 
behov. Derudover har brugerne vidt 
forskellige forudsætninger. 
Det er alt fra hjælp til NemID, flybil-
letter, til afsendelse af e-mails, ved-
hæftede filer, billedbehandling, print, 
scanning m.m. 

Erfaringen fra biblioteket er også, at 
de fleste gerne vil hjælpes til at kunne 
mere selv. 
Så vi ville derfor prøve at tilbyde en 
praktisk orienteret tilgang frem for 
detaljeret undervisning i specifikke 
programmer og tjenester. 
Det er svært at tilbyde traditionelle 
undervisnings- eller kommunikati-
onsløsninger, som rammer alle. 
Man skal simpelthen have noget basal 
know how for at komme i gang med 
at bruge IT fyldestgørende. 

it-kurser – it-undervisning
For at få projektet sat i gang og for at 
få indhenter praktisk viden på områ-
det blev IT-Hjørnet derfor startet som 
en IT-workshop, hvor fokus ligger på 
at løse brugernes aktuelle behov. Og 
derudfra kan man så evt. sammen-

sætte kortere, individuelle undervis-
ningsforløb. 

I efteråret tilbyder biblioteket ved si-
den af IT-Hjørnet også en række deci-
derede IT-kurser af forskellig art, som 
det fremgår af vores hjemmeside. 

IT-HJØRNET er en åben 
IT-workshop for alle voksne, der 
har brug for hjælp og vejledning 
til at bruge IT. 
Du møder op, og vi hjælper dig i 
gang med det samme. 

Kontakt IT-Hjørnet: 
ithjornet@gmail.com 
Eller kom på biblioteket
tirsdag eller torsdag mellem kl. 10-12
og få en snak med Søren Freidrichsen

kom oG se oG bliv inspireret
åbent Hus i flere boliGforeninGer

af Karen Hammer-Sørensen

I samarbejde med boligselskabernes 
landsforening vil der weekenden d. 
11. og 12. september 2010 være åbent 
hus arrangement i 7 af Brabrand Bo-
ligforenings afdelinger sammen med 
afdelinger i andre boligforeninger.

Der vil være mulighed for bustur 
rundt i Århus for at se, hvad de andre 
boligforeninger vil præsenterer. 

De afdelinger i Brabrand boligfor-
ening, der har åbent hus, er: 

Søvangen afd. 2 
Beboerhuset Annettevej 1 den 11.sep-
tember. Der vil være en præsenta-
tion af de aktiviteter, der er i bebo-

erhuset, og lysbilledeforevisning om  
Søvangen.

Holmstrup afd. 6 
Jernaldervej den 12.september. Her 
vil der blive en fremvisning af det, der 
foregår i afdelingen.

Odinsgården og Thorsbjerg
Den 11.september afdelingerne 11 og 
12 i Stenhytten Jernaldervænget 77 
holder fælles høstfest og sundheds-
dag. Sundhedsdagen er desværre 
kun, hvis der bliver mulighed derfor. 

Voldbækhave afd.16 
Der vil blive fortalt om at bo i et bo-
fællesskab og blive vist rundt klokken 
11 - 14 

Skovhøj afd. 23 og 24
fra fælleshuset skovhøjnr. 25. Der vil 
være rundvisnig fra fælleshuset klok-
ken 10 - 13

Flere af stederne vil der også være 
servering af en eller anden art. 

Yderlige oplysninger kan ses på:
www.brabrand-boligforening.dk 
under juni nyhedsbrevet
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sjov sommerafslutninG for børn i Gellerupparken
rollemodeller i luftballon over Gellerup

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Fredag den 6. august var der som-
merafslutning ved Samvirket og 
Klubberne i Gellerup. De skulle af-
slutte en dejlig lang og ofte varm som-
mer og markerede, at sommeren var 
slut, og børnene skulle tilbage i skole.
På legepladsen var der opstillet hop-
pepuder, og det vrimlede med glade 
børn og deres forældre. Senere på da-
gen var der arabisk dans, men dagens 
store begivenhed var den store røde 
luftballon, som man kunne vinde en 
tur med.
Tinna Andersen fra Samvirket for-
tæller, at dem, der har vundet en tur 
i den, er de unge, der har opført sig 
ordentligt i klubben i sommerferien. 
”De har været rollemodeller for de 
andre ved ikke at lave ballade og ved 
at rydde op efter sig selv og på den 
måde vise, hvordan man gør det,” si-
ger Tinna Andersen.
Også nogle piger, som har arbejdet 
fuldtid i klubberne hele sommeren får 
en tur.  Skræppebladets udsendte fik 
sig også en tur. Den var kort, da fir-
maet bag ikke havde de tilstrækkelige 
forsikringer til at flyve langt. Men det 
så alligevel ud, som om børnene nød 
turen og udsigten. Den røde luftballon i snor

Udsigten fra ballonen og interesserede tilskuere.Gellerupparken fra oven



12 - Skræppebladet september 2010

den anden åbninG af fitness-leGepladsen på 
tovesHøj druknede iGen i reGn

“betyder reGnvejr lykke, skal det nok Gå Godt for leGepladsen”

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Torsdag den 12/8 var borgmester 
Nicolai Wammen igen inviteret til 
at åbne den nye fitnesslegeplads på 
Toveshøj. Sidste gang han var invite-
ret til at gøre det samme, regnede det 
også, så det var med stor skuffelse, 
da han så, at det også var dårligt vejr 
denne gang.
Flying Super Kids of the Future, som 
er ikke helt flyvefærdige Super Kids, 
skulle optræde foran legepladsen, 
men det blev hurtigt flyttet til Laden 
for at undgå det dårlige vejr. Selvom 
de ”kun” er fremtidens super kids, 
var de alligevel imponerende. De 
sprang, dansede, hoppede og legede 
med tøndebånd. De fik den ene ring 
efter den anden om maven, mens de 

fortsatte med at dreje den rundt. Når 
de ikke kunne mere, satte de sig ned. 
Den sidste måtte stoppe efter 43 ringe 
drejende om livet, men det er også 
utroligt imponerende af en lille pige.

tale af nicolai Wammen
Efter deres optræden holdt borgme-
steren en lille tale hvor han håbede, 
at mange, små som store, ville benytte 
sig af legepladsen, så man kunne få 
bedre ryg og ikke blive så tykke.
Han roste de forskellige foreninger, 
som var gået sammen om, at få denne 
fitnesslegeplads til Toveshøj, fordi 
han ved, at folk har arbejdet for at få 
op at stå. Han takker på egne og by-
ens vegne for indsatsen, og gør det til 

et eksempel på alle de gode ting, der 
sker i området. Han kommer ind på 
de forandringer, der skal ske i områ-
det de næste par år,” Men selvom der 
sker forandringer, må vi ikke foran-
dre de gode ting, der er i Gellerup og 
Toveshøj og det sammenhold, der er, 
og den stolthed, der er ved de mange 
initiativer, der er. Frem for alt skal vi 
huske på alle de dejlige mennesker, 
der bor i Gellerup og Toveshøj. Det er 
dem vi skal gøre noget for.”
Han mener, at selvom der skal la-
ves initiativer for alle, skal det først 
og fremmest være for børn og unge, 
fordi Gellerup og Toveshøj er det sted 
i Danmark, hvor der i forhold til ind-
byggertallet bor flest børn. 
Han slutter med, at sige at hvis regne-
vejr betyder lykke, som det gør, hvis 
man giftes på en regnvejrsdag, må der 
komme utroligt megen lykke til Gel-
lerup og Toveshøj den næste tid.
Derefter indbød han alle til at komme 
ud i regnen og få instruktion af en 
fysioterapeut, i hvordan man bruger 
fitnessredskaberne. Der står korte 
instruktioner på et skilt, og på selve 
redskaberne, men derfor kan man al-
tid bruge noget instruktion i, hvordan 
det hele fungerer.

Børnene viser hvor smidige de er.

De dygtige børn viser hvor flot de mestrer tøndebåndene.
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Firmaet Norwell, som står bag 
konceptet og sælger det, op-
lyser at der er forhandlinger i 
gang om at opstille en fitness
legeplads i Gellerupparken, 
så endnu flere kan få glæde af 
det. Disse planer er stadig kun 
på tegnebrættet, men Skræp-
pebladet skal selvfølgelig føl-
ge udviklingen.

Nicolai Wammen åbner Fitness-legeplad-
sen for anden gang

Forsøgsperson og fysioterapeut 
ved et af redskaberne.

kreativt værksted - en Hval er landet i laden
31 børn oG unGe fremstillede spændende kunst

af undervisere Anja Raithel og Jørgen Andreasen (kunstner).

Det summede af arbejdsiver og liv, da 
vi i uge 31 underviste drenge og piger 
(7-12 år) i forskellige teknikker som 
maling, kul og blyant. Børnene prøve-
de bl.a. at male selvportrætter på lær-
red. Det gav også anledning til snak 
om, hvor vi hver især kommer fra.
Deres fælles opgave var at skabe et 
stort træ-relief, hvis omdrejnings-
punkt var en hval. Du kan komme 
forbi og se ”hvalen” i Tousgårdsladen 
og samtidig få indblik i Jørgen Andre-
asens legende malerier.
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Debatredaktion
Hvordan bliver boligforeningen endnu bedre?
For første gang siden højrenteperioden har Brabrand Bo-
ligforening udlejningsproblemer i flere af afdelingerne. 
Det er et udtryk for, at vores konkurenceevne i forhold til 
andre boligforeninger og andre boligformer ikke er god 
nok. Med den storstilede helhedsplan prøver foreningen 
at få staten og kommunen til at hjælpe.
Vi kan også spørge. Kan vi blive bedre? Hvad kan vi selv 
gøre for at blive bedre? 
For at få inspiration til at besvare disse spørgsmål vil 
Skræppebladet i de kommende måneder bringe artikler 
fra andre boligforeninger hvor man har fundet nye og 
spændende læsninger og hermed bidrage til en debat her 
i bladet. Hvis du som læser kender en forening eller afde-
ling, hvor vi kan få inspiration, så tøv ikke med at kon-
takte debatredaktionen

er ævl og kævl vejen til en dårligere forening?
Et af de steder, hvor Brabrand Boligforening efter min 
ringe mening kan blive bedre,  er til at skabe en mere re-
spektfuld dialog når vi gennemfører vore møder. Det har 
jeg skrevet en kommentar om, der er bragt i dette blad. Det 
spørgsmål jeg rejser kan muligvis opfattes som kontrover-
sielt i vores forening, derfor vil jeg gerne opfordre alle til 
at komme med læserindlæg om emnet.

Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj

I dette nummer bringer skræppebladet  en gennemgang af 
de vigtigste tendenser ved høringssvarene til helhedspla-
nen for Gellerup/Toveshøj.
Det er glædeligt at se, hvor mange fra området der har 
engageret sig i den offentlige debat ved at komme med et 
indlæg eller deltage i en underskriftsindsamling. Debat og 
dialog kan muliggøre at der ses nye muligheder og løs-
ninger. Vi må håbe på, at de løsninger og muligheder der 
er peget på i høringsfasen bliver inddraget i det endelige 
forslag således at beboerne kan se nytten af at deltage i 
den demokratiske debat.

debatten i de kommende måneder
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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af Hans Esmann Eriksen

er ævl oG kævl i bestyrelsen

vejen til en dårliG foreninG

Det er ikke let at være medlem af en 
afdelingsbestyrelse eller for den sags 
skyld en foreningsbestyrelse. I sidste 
måned så vi, hvor svært det har været 
i Hasselager.
Jeg vil her forsøge at lægge op til en 
debat om, hvordan vi bliver bedre til 
at skabe en respektfuld dialog i vores 
bestyrelser.
Årsagen til, at jeg tager emnet op, er, 
at jeg gennem årene har set alt for 
mange personangreb og mistænkelig-
gørelser som et element i bestyrelses-
debatten. 
Et er, hvad der sker i den enkelte be-
styrelse. Noget andet er, hvordan det 
opleves blandt vores beboere. Ævl og 
kævl i bestyrelserne medfører let, at 
vore bestyrelser befolkes af personer, 
der er gode til at slås. Andre vælger 
bestyrelsesarbejdet fra, fordi de ople-
ver det som for besværligt.

nogle årsager - vi er menne-
sker, der er engagerede
Når man spørger bestyrelsesmedlem-
mer om, hvorfor de stiller op til et 
frivilligt arbejde, er svaret ofte, at de 
gerne vil være med til at gøre en for-
skel. 
I sin natur præges bestyrelsesarbejde 
af sager, hvor der kan være store for-
skelle i, hvordan sagen opleves, og 
især hvilke løsningsforslag der skal 
vælges.
Hver for sig har vi ofte den oplevelse, 
at vores syn på sagen er den objektivt 
rigtige. Derfor kan det være svært at 
lytte til personer med en anden op-
fattelse. Den, der ikke føler sig lyttet 
til, opfatter den manglende lytning 
som mangel på respekt for hans eller 
hendes person. Nu har vi starten på 
en selvforstærkende “minikonflikt”, 
der let kan bliver større, fordi den re-
spektfulde dialog er stoppet.
Andre årsager til konflikter kan være 
egentlige interessekonflikter, der ikke 
tages åbent op i en bestyrelse, og som 

derfor giver anledning til mistolknin-
ger og misforståelser.

løsningsforslag 1 - hold op med 
at diskutere
Den sikre måde til at undgå konflikter 
på er at undlade debat af sagerne. Lad 
dog formanden og administrationen 
bestemme, når de nu så gerne vil. Slap 
af, det går nok, så bliver der bedre tid 
til at nyde arbejdet i en bestyrelse, der 
er hurtigt og effektivt ordner sagerne. 
Spørgsmålet er bare: Bliver sagernes 
aspekter vendt godt nok, er alle risici 
vurderet, kender vi synsvinklerne fra 
alle interessenter, eller sagt på en an-
den måde, kan vi reelt legitimere de 
beslutninger, der er truffet.

løsningsforslag 2 - find ud af, 
hvordan man skaber en 
respektfuld dialog
Den respektfulde dialog starter med, 
at den enkelte begynder at lytte frem 
for at tænke på sit næste argument. 
Det starter med, at den enkelte erken-
der, at virkeligheden kan opfattes på 
mange måder, og at man selv let kan 
tage fejl. Dialogen har ikke til formål 
at overbevise de andre. Formålet er 
at forstå mere og komme med fælles 
udspil.
En respektfuld dialog - Det er da ba-
nalt - kan nogen sige - det gør vi da 
allerede. Det er da glædeligt, vil jeg 
svare, det ser jeg ikke så ofte. Hvor-
dan har I lært det? - Hvad er jeres er-
faringer? - Hvad skal vi andre passe 
på? - Er alle i jeres bestyrelse enige i 
det synspunkt?

Hvordan skaber man en 
respektfuld dialog?
Den respektfulde dialog er vanskelig. 
Jeg er selv ikke altid god til det, men 
jeg prøver på at øve mig. Det svære 
er, at det kræver to parter til at gen-
nemføre den, og det kan være svært at 
finde ud af, hvorledes andre opfatter 
eller forstår det, man siger.

Den forretningsorden, man har i be-
styrelsen, er ofte et godt startpunkt. 
Der er en god grund til, at det i Fol-
ketinget kræves, at man siger “ Det 
ærede medlem” om hinanden.
Forhistorien betyder også en del. Igen 
skal vi huske på, det betyder ikke så 
meget, hvad vi har sagt, som hvad der 
er hørt, og her betyder erfaringer fra 
tidligere samtaler en hel del.
Pas på e-mails og SMS’er de er ofte 
korte, de kan let misforstås, og man 
kan ikke umiddelbart korrigere, hvis 
de bliver misforstået.

når det er gået galt - 
er mægling en mulighed
I andre boligforeninger har man haft 
gode erfaringer med at gennemføre 
mægling i afdelingsbestyrelser, hvor 
der er gået koks i samarbejdet. Bo-
ligforeningernes Landsforening gen-
nemfører kurser i konfliktmægling og 
i Boligen er der i 2009 en god beskri-
velse af et mæglingsforløb. Se artiklen 
”Når bestyrelsen bliver uvenner”.

Forudsætningen for, at en mægling 
kan lykkes, er imidlertid, at de invol-
verede parter er reelt interesserede i at 
løse konflikten. Det er sket før i dag, 
at et flertal i en bestyrelse har valgt at 
stemme sig ud af en konflikt. Det fjer-
ner man ikke konflikten af, men man 
kan fjerne engagementet hos dem, det 
går ud over. Specielt hvis det er de 
samme, det sker for hver gang.
Konflikter kan være et gode, fordi de 
sikrer, at sagens forskellige aspekter 
bliver ordentligt belyst. Evindelige 
konflikter og kævl gør det let svært 
at få vore beboere til at interessere sig 
for beboerdemokratiet. Jeg tror på, at 
vi kan blive bedre til at gennemføre 
en respektfuld dialog i vores forening.
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af Inger Bloch

kaffemik oG rejsefeber

sommer

barnedåb i nuuk
I juli besøgte jeg min søn og sviger-
datter i Nuuk – jeg skulle se mit bar-
nebarn for første gang og være med til 
barnedåben.
Dagen oprandt med dejligt vejr, og 
der var rigtig mange, der mødte op i 
kirken – både familiemedlemmer og 
venner.
Mange var iført den grønlandske na-
tionaldragt – også min lille sønnesøn 
var i lillebitte hvid anorak, sorte buk-
ser og kamikker.

kaffemik
Efter dåben var der kaffemik. En kaf-
femik i Grønland er noget særligt 
– nærmest som et åbent-hus-arran-
gement herhjemme. Der er stillet ser-
vice og det, der skal nydes, frem på 
bordene – og så finder gæsterne en 
plads, når de kommer; de hygger sig 
og spiser og drikker det, de har lyst 

til – og de fleste vasker deres service 
af og stiller det ind igen, inden de går 
– således at der hele tiden er parat til 
nye gæster.
Sommetider – ved særlige lejligheder 
f.eks. barnedåb – gøres der ekstra me-
get ud af kaffemikken.
En del af min svigerdatters familie 
kom på besøg dagen før og hjalp med 
forberedelserne; der blev bagt boller 
og kager – og der blev pudset vinduer 
og vasket trapper – og en onkel sam-
lede et nyindkøbt sofabord – alt skulle 
gøres parat!
Mens dåben foregik i kirken, var en 
rensdyrkølle sat i ovnen –  og de hen 
ved 50 gæster i alle aldre, der kom 
i dagens løb,  kunne gå ud på den 
rummelige altan og forsyne sig med 
grønlandske lækkerier:  Moskusok-
sesteg, rensdyrkølle, skaldyrssuppe, 
tørfisk, laks, ammasætter, mattak og 
meget mere, og inde i stuen lokkede 

kaffebordet med mindst 15 forskellige 
slags kager. Snakken gik, og børnene 
blev beundret – det var en herlig dag!

rejsefeber
Desværre hører jeg til dem, der får rej-
sefeber, når jeg skal af sted: ”Når jeg 
toget?” – ”når jeg flyet?” ”har jeg hu-
sket alt?” Først når jeg er checket ind 
i lufthavnen og har set afgangstid og 
gatenummer på videoskærmene, kan 
jeg ånde lidt op.
Dernæst håber jeg altid, at jeg ikke får 
en ”breder” i sædet ved siden af mit 
i flyet. En ”breder” er en person, der 
erobrer begge armlæn og bare gør sig 
bred og fylder op! – Jeg har mødt nog-
le stykker af den slags! Det er ikke så 
rart, og især ikke, når man skal spise. 
På min tur til Søndre Strømfjord blev 
der serveret bakker med morgenmad, 
varm ret og kaffe med kage på én 
gang. Da der ikke er meget plads på 
det lille klapbord, må man benytte en 
særlig teknik og disciplin for at holde 
styr på det hele – og spise med kniv 
og gaffel med albuerne tæt ind til 
kroppen!
Da jeg nåede til Søndre Strømfjord ef-
ter 4½ times flyvning, havde jeg hel-
digvis nogle timers pause og tid til 
at gå en lille tur, før jeg skulle videre 
med et mindre fly til Nuuk, hvor min 
søn tog imod mig.
Efter ferien landede jeg i Kastrup 
Lufthavn ved 21-tiden;  Man går lidt 
stivbenet af sted og finder ned til ba-
gageudleveringen og venter tålmo-
digt, indtil kufferter og bagage kom-
mer kørende på rullebåndet. I mit 
tilfælde gik der næsten én time, før 
min kuffert dukkede op – den var en 
af de sidste på båndet, og jeg nåede 
da også at forestille mig, at nu var den 
nok sendt til Egypten!
Det hele endte godt – jeg nåede et tog 
23.04 til Århus og var fremme kl. 03,.1 
i øsende regn; heldigvis blev jeg hen-
tet og kørt hjem – og nu ser jeg trøstigt 
frem den næste tur!
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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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af Inger Bloch
arkivfoto: Ulrik Ricco Hansen

afdelinGsmøde oG lidt om ”skimmelsvampsaGen”

afdelinG 1 i september

1 - Hans Broges Parken

afdelingsmøde
Husk afdelingsmødet mandag d. 13. 
september. Her vil regnskabet for 
2009 blive præsenteret, og budgettet 
for 2011 skal godkendes.
Vi undgår ikke en huslejestigning – 
og alene antennebidraget vil stige 
med kr. 37 pr. måned.
Deltag i mødet – bliv orienteret – og 
giv evt. jeres mening til kende!

sagen om skimmelsvamp
I juli var medlemmer af bestyrelsen 
til et INFO-møde med deltagelse af 
inspektørerne Ege Høst og Carsten 
Falck, Kim Skjelmose fra Tri Consult 
og foreningens jurist Tanja Staal.
De to huse på Udsigten, hvor lejerne 
er fraflyttet, bliver ordnet, således at 
de kan bebos igen.
Der skal foretages flere undersøgel-
ser, laves rapporter, og et projekt for 
en total renovering af hele afdelin-
gen skal udarbejdes og indsendes til 

Landsbyggefonden med ansøgning 
om midler. 
Men selv når ansøgningen er ind-
sendt til Landsbyggefonden, kan der 
gå lang tid, før projektet kan sættes 

i gang – der er rigtig mange boligaf-
delinger, der sender ansøgninger til 
Landsbyggefonden.

svar på leder
I ”Skræppebladet” nr. 06-2010 skri-
ver Sebastian Adorján Dyhr bl.a. 
følgende: ”… uden reaktioner fra 
læserne bliver det mest til vore egne 
gætterier om dine og din nabos øn-
sker til bladet”.

Mit forslag er, at der sammen med 
næste udgivelse af ”Skræppebladet” 
medsendes et spørgeskema, som man 
beder den enkelte returnere i udfyldt 
stand, således at gætteriernes antal 
reduceres, og således at læsernes øn-
sker i højere grad bliver tydeliggjort. 
Men man kan naturligvis ikke i et 
spørgeskema tage højde for alt, hvor-

for det fortsat vil være ønskeligt og 
nødvendigt med læsernes reaktioner.

Om ”Skræppebladet” generelt har jeg 
kun godt at sige. Jeg ser med glæde 
frem til bladet hver måned. Jeg er 
glad for det flotte og professionelle 
beboerblad. Mange roser til redaktio-
nen. Tak for det! 

Venlig hilsen
Vagn Krarup Holst

Janesvej 29, 3.
8220 Brabrand

Kære Vagn

Mange tak for dine positive og konstruk-
tive kommentarer.
Vi sysler i redaktionen med forskellige 
former for læserindragelse både ved hjælp 
af spørgeskemaer og muligheden for f.eks. 
læserpanel på internettet, og du og vore 
øvrige læsere vil  blive nærmere orienteret 
i Skræppebladet.

Mvh Sebastian Adorján Dyhr, redaktør
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2 - Søvangen

tekst af Kirsten Hermansen
foto af Michael Jørgensen

oG festteltet blev rejst lørdaG den 14. auGust

så var der iGen sommerfest i søvanGen

Igen i år blev der inviteret til sommer-
fest i Søvangens beboerhus.
46 beboere havde tilmeldt sig denne 
årlige tradition.

Der var højt humør, og musikken af  
Birgit og Jes gav den rigtig gode stem-
ning.
Det var en fin fest, hvor den sidste 
festdeltager først gik hjem klokken 2 
efter midnat.

Festens yngste deltager på 1 år og 1 uge

Vinderne af “Appelsindansen”



xx - afdeling
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4/5 - Gellerupparken & Toveshøj

af Helle Hansen

det lokale samarbejde i Gellerup oG tovesHøj Har fået sin eGen Hjemmeside, 
som skaber overblik over de manGe forskelliGe aktiviteter oG aktører i samvirket

samvirket er kommet på nettet

Samvirket i Gellerup og Toveshøj, der 
er et frivilligt netværk mellem for-
eninger, myndigheder og ildsjæle, har 
gennem de sidste tre år har været med 
til at iværksætte mange forskellige ak-
tiviteter og initiativer i lokalområdet. 
I løbet af sommerferien har Samvirket 
åbnet hjemmesiden www.samvirket.
dk
Hidtil har det måske været lidt svært 
for almindelige beboere og frivillige 
at få det store overblik over, hvad det 
præcist er, der foregår i Samvirket, 
men det sørger hjemmesiden nu for at 
råde bod på. 
Her er både en kalender med oversigt 
over mødedatoer og andre aktiviteter. 
Der er en beskrivelse af Samvirkets 
idé og indhold – samt en oversigt 
over alle deltagerne i samarbejdet.
Og der er beskrivelse af de forskellige 
ad hoc grupper, som arbejder med ini-
tiativer, som Samvirket har sat i værk.

Åbent netværk for alle interesserede
Samvirket mødes hvert kvartal i For-
eningernes Hus, og her giver blandt 
andet kommunen og politiet en status 
på, hvordan det står til i området set 
med ”officielle” øjne. Mødedeltager-
ne hører også om nye aktiviteter og 
kan understøtte dem eller nedsætte 
grupper til at tage sig af nye opgaver.

Hvert Kvartalsmøde starter med en 
kort præsentation af en forening eller 
institution i Gellerup-området, så alle 
på den måde lærer alle de ressourcer, 
der findes i området, at kende.
Alle referater fra kvartalsmøderne 
lægges fremover ud på hjemmeside, 
hvor det også er nemt at komme i 
kontakt med de aktive i Samvirket.

Næste Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj finder sted 
Tirsdag den 21. september fra kl. 16.30 – 19.00 i Foreningernes Hus.

Faster punkter på dagsordnen er en præsentation af kvartalets forening eller institution, og så kigger Lokalpo-
litiet forbi og holder Politiets Kvarter med en opdatering på Gellerups aktuelle status.
Endelig dagsorden til mødet udsendes en uge forinden.
Mødet er åbent for alle, der er interesseret i at bidrage til at gøre Gellerup og 
Toveshøj til et endnu bedre sted at bo og leve.
Hvis du vil deltage i Samvirkets Kvartalsmøde, så kontakt en af samvirkes 
sekretærerne Pia Jacobsen, mobil 6122 3756 e-mail pija@bbbo.dk eller Hel-
le Hansen mobil 2920 8978 e-mail hellehan@aarhus.dk

Der er gratis fællesspisning umiddelbart efter Kvartalsmøde kl. 19.00 – husk 
tilmelding hos sekretærerne.

Vær aktiv i dit lokalområde – deltag i Samvirket
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4/5 - Gellerupparken & Toveshøj

af Helle Hansen

søndaG den 3. oktober bli´r en God daG i Gellerupparken oG tovesHøj, 
som får besøG af flere Hundrede frivilliGe Hænder, som tilbyder at Hjælpe 
med at rydde op, lave Havearbejde, lappe cykler oG Hvad, der er bruG for

GodHedsdaG i Gellerup oG på tovesHøj

Første søndag i oktober bliver Gelle-
rup og Toveshøj fra morgenstunden 
invaderet af et par hundrede unge fri-
villige, som er indstillet på at komme 
at bruge en hel dag på at gøre gode 
tjenester for alle beboerne i de to af-
delinger. 
Happeningen bliver kaldt ”Godheds-
dag”, og den finder sted søndag den 
3. oktober fra kl. 10-17. 
Konceptet for Godhedsdagen er det 
samme, som ACT-dagen i 2009, hvor 
flere hundrede unge frivillige mødte 
op og var med til at male, rydde op, 

samle skrald, fjerne ukrudt og fælde 
træer og lege med børnene en hel dag.

tilmeldingsseddel kommer i 
postkassen
I år tilbyder de unge også at hjælpe 
beboerne med at løse opgaver i deres 
hjem. Hvis nogen har brug for at få 
tømt deres altan, eller måske ryddet 
op i deres kælder, så er de unge klar. 
Det kan også være, at nogen gerne vil 
have malet deres loft eller gjort ekstra 
godt rent på deres badeværelse.
Tilmeldingssedlerne med ting, man 
ønsker hjælp med, bliver husstands-

omdelt midt i september, så hold øje 
med postkassen.
De unge vil også i år hjælpe havefor-
eningen med at lave hegn og samle 
skidt, som flyder i buskadserne, og 
der skal også være tid til leg med bør-
nene.
Hele Godhedsdagen slutter af med, 
at alle de aktive og frivillige både fra 
byen og Gellerup mødes til fælles-
spisning og grill i Foreningernes Hus.
Læs mere på www.godhedsdag.dk

23/24 - Skovhøj

Bustur til Tyskland Lørdag den 2. oktober 2010
Afgang fra fælleshuset kl. 7.30 - Hjemkomst ca kl. 17.30

Morgenkaffe med rundstykker.
Middagsmad på Hotel Frøslev Kro.
Menu: Muslingeskal med Høns i asparges
 Kalvesteg stegt som vildt med waldorfsalat, tyttebær, 
 bønner, brunede/hvide kartfoler og brun skysovs.
 Drikkevarer for egen regning.

Priser medlem af Club 23 Skovhøj - Kr. 135 pr. person
 ikke-medlem af Club Skovhøj - kr. 200 pr. person

Tilmelding senest den 24. september klokken 18
Afleveres i postkassen Skovhøj 231 1. tv.
Tilmelding er bindende

Med venlig hilsen bestyrelsen Club 23 Skovhøj

Navn: __________________________________

Hus nr: _________     Antal: ________

club 23 skovHøj

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!	

Aktivitetsplan i huset
September og Oktober

8. september klokken 14-17
Byttedag: eks. Bøger, cd, dvd, mm.
Gratis kaffe

13. september klokken 19 - Banko
Plade pris: 10 kr. pr. stk.
Kaffe m/brød 10 kr.
Øl 10 kr, vand 5 kr.

21. september klokken 19 - Beboermøde
husk medlemsbevis - husk at blive medlem

11. oktober klokken 19 - Banko
Plade pris: 10 kr. pr. stk.
Kaffe m/brød 10 kr.
Øl 10 kr, vand 5 kr.

Med venlig hilsen 
bestyrelsen Club 23 Skovhøj
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4 - Gellerupparken

af Heidi Zilmer, Århus produktionsskole

tak til alle fra malerHoldet

ferniserinG på Gavlmaleri i Gellerup den 13. september

Tak for Jeres varme modtagelse af 
murmalerholdet. Vi er i gang med det 
første store murmaleri i området. Det 
hedder ”Postkort fra verden”, og vi 
håber at få mulighed for at lave man-
ge flere malerier her i området – inde 
og ude - i de næste mange år. Jeres 
mening er vigtig, og jeg er glad for de 
snakke, vi får, når I går forbi.
 
”Postkort fra verden” er et projekt, 
hvor unge imellem 15 og 25 år kan gå 
i gang med en uddannelse som maler 
ved at lave et stort maleri her i Gelle-
rup i samarbejde med Århus Produk-
tionsskole, Brabrand Boligforening, 
Vejledningscentret, Århus Tech, Me-
tropol og Århus Malerlaug. Der er 
uddannelsesgaranti til alle de unge, 
der deltager.
 
Vores elever har mange forskellige 
nationaliteter, og deres arbejde viser, 
at man godt kan arbejde sammen på 
tværs af kultur. De lærer en masse ved 
at male herude og er meget stolte, når 
I giver dem ros og fortæller, at I synes 

maleriet er flot. Så får de lyst til at ar-
bejde og male endnu pænere.
 
Vi har arbejdet med 20 unge men-
nesker indtil videre, og 11 af disse er 
gået i gang med maleruddannelsen. 
Det er vi rigtig glade for, og vi håber, 
at mange flere har lyst til at gå i gang 
med maleruddannelsen sammen med 
os på Århus Produktionsskole.
 
Hvis man arbejder godt og møder til 
tiden, er maleruddannelsen god. Der 
er der gode penge at tjene. Der er næ-
sten altid arbejde at få. Der er gode 
muligheder for videreuddannelse og 
gode muligheder for at tage spæn-
dende kurser undervejs i uddan-
nelsesforløber rundt omkring i Dan-
mark.  Maleruddannelsen er god for 
både bogligt svage og bogligt stærke 
elever og især god for de kreative, der 
kan tegne. Hvis du er nysgerrig og 
mellem 15 og 25 år, så kom ned til os 
og hør om mulighederne for at starte 
op på holdet.
Vi skal male mindst et stort maleri 
mere i år.

 Som tak for Jeres støtte, vil vi gerne 
invitere alle til fernisering af maleriet 
mandag d. 13. september klokken 13. 
Der er gratis sodavand til alle børn, 
fordi de har været så gode til at hjælpe 
os med at passe på maleriet.
 
Til alle børn: 
Tusind tak for Jeres hjælp. I har vir-
kelig været gode til at passe godt på 
maleriet og vi er meget glade for, at I 
kan lide vores maleri.

Århus produktionsskole
Katrinebjergvej 113
8200 Århus N
Tlf.: 87408600
Mail: aaps@aaps.dk
 
Vær venligst opmærksom på, at fer-
niseringen kan blive flyttet til et andet 
tidspunkt.
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4 - Gellerupparken

af Helle Hansen, afdelingsformand Gellerupparken

kampen mod affald på forkerte steder, får afdelinGsformanden for Gellerup 
til at rive siG i Håret

så fat det doG – tåber, fjolser, idioter!!!

Næsten hver mandag morgen, når 
jeg går hjemmefra, får jeg bevis for, at 
nogle af mine naboer desværre ikke 
forstår, at den blå container for enden 
af blokken KUN er til ”Småt brænd-
bart”.
Det betyder, at selv om vores nye 
store containergård med kildesorte-
ring kun ligger højst 50 meter længere 
henne ad Gudrunsvej, så ender sofaer, 
tæpper, reoler og diverse skrammel 
hver weekend foran den lille blå con-
tainer, så bunkerne næsten er umulige 
at komme uden om mandag morgen.
Og vores stakkels gårdmand starter 
hver mandag morgen arbejdsugen 
med at agere flyttemand.
Undskyldningen for det forkert pla-
cerede møblement kan være, at be-
boeren ikke er klar over, at container-
gården ligger 50 meter længere henne 
ad vejen og måske ikke forstår, hvad 
”småt brændbart” betyder – eller må-
ske er forklaringen, at det kun står 
med meget små bogstaver og en lille 
tegning på siden af containeren?
At de store møbler er slæbt helt hen 
til containeren for enden af blokken, 
tyder da trods alt på, at beboeren har 
haft til hensigt at smide sit storaffald 
ud korrekt.

nye informationsplakater
For at hjælpe sofaerne, tæpperne og 
resten af de store ting de sidste 50 
meter på plads i containergården har 
Meyerpatruljen for nylig opsat fine 
plakater, som med et fedt rødt kryds 
over et billede af en bunke møbler, 
oplyser beboerne om, at den blå con-
tainer for enden af blokken IKKE er 
den rigtige plads – og en pil viser, at 
møblerne skal 50 meter længere hen 
ad vejen.

mod tåber kæmper selv otto 
forgæves
Men nu viser det sig, at nogle af mine 
naboer altså må være dumme – eller 
også er de både blinde og døve og har 
svage arme. For de fortsætter med at 
stille deres møbler og skrammel foran 
den blå container, lige foran plakater-
ne med de store billeder med det røde 
kryds og pilen.

På beboermødet til september skal vi 
vedtage et budget, der er betydende 
for næste års huslejeniveau. Her ud-
gør oprydningen efter de dumme 
beboere en ikke så lille post. Det ko-
ster nemlig timer hver uge at have en 
gårdmand til at rydde op efter bebo-
eren, som ikke fatter, at han selv skal 
slæbe sine møbler 50 meter længere 
hen til containergården.

tal med din nabo 
Så herfra skal lyde en opfordring til 
alle mine mange gode naboer, som 
rydder op efter sig, og som aldrig 
kunne drømme om at stille deres 
gamle sofa ved den blå container for 
enden af blokken.
Hvis du ser, at din nabo har svært ved 
at fatte systemet med, at møblerne 
skal helt hen i containergården – så 

hjælp ham. Sig til ham, at det er for-
kert, når han stiller sit skrammel ved 
den blå container. Tilbyd måske at 
hjælpe ham med at slæbe møbler de 
sidste 50 meter. Og sig til ham, at vi 
faktisk er nogen, som gerne vil have, 
at der ser lidt pænt ud foran vores 
blok – også mandag morgen.

Kan du genkende din madras eller babybadekar, så skam dig over, at du sviner i vores 
område, mener afdelingsformanden, der er så træt af dumme beboere.
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6 - Holmstrup

tekst og af Jens Skriver

den traditionsriGe børnemarkedsdaG ved bruGsen i Holmstrup blev en stor succes.

marked levede op til alle forventninGerne

Tilstrømningen af folk var stor, da 
butiksrådet ved Lokalbrugsen i 
Holmstrup arrangerede det årlige 
loppemarked, og det var tydeligt, at 
det ikke kun var folk fra Holmstrup, 
som besøgte det. Der var mulighed 
for at købe, sælge og bytte alt muligt. 
Dem, jeg talte med, havde dog kun 
ting til salg. Nogle solgte eget legetøj. 
Så var der mulighed for at købe nye 
og anderledes ting. Et dusin boder 
var stillet op foruden popkornsma-
skinen, der hører til ved børnemar-
kedsdagen. Der var et stort udbud 

af legetøj, men også meget andet. En 
solgte toiletartikler og dametøj, en 
anden tilbød med skiltet ”På hat med 

Holmstrup” at sælge cowboyhatte. 
Der kunne også nævnes DVD’er, vi-
deoer og spil. Da jeg sidst på dagen 
spurgte handlende, om de havde fået 
solgt noget var svaret: ”Ja”, og som en 
tilføjede: ”Lidt ryger altid. Vi er godt 
tilfredse”.

t
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6 - Holmstrup

tekst og foto af Jens Skriver

et Godt eksempel på naboskab

sommerfest i Holmstrup

Sommerfesten i Holmstrup 14/8 var 
stor succes og et stort tilløbsstykke. 
Ikke alene kom også holmstruppere, 
men også naboer både fra andre af-
delinger i boligforeningen og villa-
kvartererne. Unge mennesker, som er 
vokset op i Holmstrup, benyttede lej-
ligheden til at aflægge et besøg. Mu-
ligheden for at lære naboerne bedre at 
kende eller træffe nye mennesker var 
stor. 
Morgenbordet med et meget flot ud-
snit af morgenmad er et kapitel for 

sig. Hertil var der musikalsk under-
holdning med Sven H. 

aktiviteter
Derefter forløb aktiviteterne slag i 
slag. Mange hold deltog i fodbold-
turneringen. Hertil kom rundbold 
og høvdingebold. Den traditionelle 
hoppeborg til børnene manglede 
ikke, men det var vist rodeoen, der 
var størst interesse for. Pensionist-
klubben serverede stort kaffebord 
med lagkage, og Tinnies frikadelle-

bod var der traditionen tro. Rapperne 
Mikrofonerne leverede underhold-
ning, ligesom opvisning af linedans 
og underholdning for børnene ved 
Lars Gøgler. Efter fællesspisning spil-
lede duoen Avenue op til dans med et 
meget bredt repertoire til langt ud på 
natten.
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19 - Bronzealdervænget

tekst og foto af Kasper Nielsen

sådan ser Her oGså ud

stemninGsbilleder fra afd.19

Jeg var fast besluttet på at tage på en 
smuk gåtur, da det pludselig slog mig, 
hvorfor ikke skyde nogen billeder af 
afdeling 19? Da jeg var på vej hjem, så 
jeg et billede, som ligner et billede på 

et postkort om sommeren  Da tænkte 
jeg: ”Det måtte jeg bare eje”. Jeg var 
hurtig på aftrækkeren, greb mit ka-
mera og tog en masse billeder af afde-

ling 19, men også af naturen omkring, 
og her er de bedste så.

Dette er et billede af afdeling 19 og Hasle bakker.  Her holder biler parkeret, og solen er ved at gå ned. 

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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førsteHjælpskursus kun for kvinder
søndaG d. 21. november oG søndaG d. 28. november kl. 9.30 - 16

i tousGaardsladen edWin raHrs vej 6 b

Du bliver undervist i: 
Hjerte-Lunge-Redning
Livredende førstehjælp
Førstehjælp ved tilskadekomst
Førstehjælp ved sygdomme
Du får til slut et bevis for gennemført 
kursus.
Kurset er statsstøttet, og derfor bliver 
der kun tale om en symbolsk betaling 
på 150 kr. for 2 x 6 timers undervis-
ning inklusiv en kop the/kaffe pr. 
person. 
Hvis du er interesseret så mail til info@
tousgaardsladen.dk, ring på 86259158 
eller kig forbi på Edwin Rahrsvej 6 b.

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

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

førstehjælp ved sygdomme 3t
formål
Formålet er at bibringe deltageren den 
viden, de færdigheder og de holdnin-
ger der sætter dem i stand til at kunne 
yde almindelig førstehjælp ved alvor-
lige pludselig opståede sygdomme.
Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den 
enkelte deltager kunne:

- handle hensigtsmæssigt ved alvor-
lige pludselig opståede sygdomme
- yde almindelig førstehjælp ved al-
vorlige pludselig opståede sygdom-
me
- forebygge shock, herunder føre en 
beroligende samtale med den syge
 identificere symptomerne på de 
enkelte alvorlige pludselig opståede 
sygdomme
- foretage en alarmering via 1-1-2
samt kunne nævne:
- virkninger og symptomer for alvorli-
ge pludselig opståede sygdomme, der 
medfører smerter i brystet, smerter i 
bughulen, kramper, vejrtræknings-
besvær, ændret bevidsthedstilstand 
eller infektioner samt virkninger og 
symptomer for sukkersyge og shock

m.v.h Laden

en GanG om måned er der kostvejledninG 
i beboerHuset tovesGårds laden, edWin raHrs vej 6 b.

motion & leG for voksne

Alle voksne, der har lyst, kan mødes 
på motionslegepladsen hver mandag 
fra kl. 16-17.
Der vil de første par gange være in-
troduktion til redskaberne ved Inga 
Bech.

For mere information kontakt:

Inga Bech på tlf. 86250578 eller
Anja Raithel Tousgårdsladen Edwin 
Rahrsvej 6 B på tlf. 86259158

Der er mange redskaber ved den 
nye motionslegeplads ved Toveshøjs  

grønne arealer

t



28 - Skræppebladet september 2010

kostvejledninG for beboerene i tovesHøj
en GanG om måned er der kostvejledninG i beboerHuset tovesGårds laden, edWin 

raHrs vej 6 b.

Er du interesseret i at vide noget om 
sunde kostvaner?
Vil du være med til at lave sund mad 
sammen med andre?
En gang om måned er der kostvejled-
ning i Beboerhuset Tovesgårds Laden, 
Edwin Rahrs vej 6 B.
Arrangement foregår tirsdag den 14. 
september Kl: 16:00-17:30

Diætist Fariba Koosher fortæller om 
de 8 kostråd.
Derefter er der fælles madlavning og 
fællesspisning fra kl.17:00
Arrangementet er gratis, men til-
melding for fællesspisning er nød-
vendigt. Hvis du vil tilmelde dig 
eller har spørgsmål angående ar-
rangementet kan du kontakte hus-

kvinde i Tousgårdsladen, Anja 
Raithel på Telefon: 86259158 eller 
beboerrådgiver,Maryam Fereidanian 
på telefon 20185424.

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

af beboerrådgiver Maryam Fereidanian

nyt fra Gellerup pensionistklub
banko, løvfaldstur oG kæmpe fest

Bestyrelsen håber, alle har haft en god 
sommer og ser frem til et godt frem-
møde til vores efterårsarrangementer.

Vi starter med et ”Kæmpe-bankospil”
onsdag d. 8. september kl. 14.00, 
hvor der er gratis kaffe og brød.

Denne dag er der også tilmelding 
til vores Løvfaldstur, der finder sted 
onsdag d. 22. september.

Turen går til Svendborg og prisen er 
kr. 200 pr. deltager.
Oplysning om starttid samt opsam-
lingssted gives ved tilmelding.

Der er også tilmelding til vores Efter-
årsfest, der foregår onsdag d. 6. ok-
tober k. 12.00 med festlig underhold-
ning.

Onsdag d. 20. oktober kl. 14.00
er der bankospil, hvor der kan købes 
kaffe og brød til kr. 15.

af Ingrid Jensen (formand)

Årsplan for kostvejledning og Fællesspisning for 2010 og 2011        

Tirsdag den 14.september 2010  Kl.16:00   Fariba Koosha   8 kostråd
Tirsdag den 12.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 fest måltider
Tirsdag den 11.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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beboerHuset søvanGen
arranGementer i september 2010

Tirsdag den 31. august 
Gymnastik er i gang og fremover hver 
tirsdag fra kl. 11.30-12.30

Torsdag den  2. september  
Aktivitetsdagene begynder:
Torsdage i ulige uger fra kl. 14.00-
16.30
Torsdage i  lige  uger fra kl. 19.00-21.30
Der vil være mulighed for at lave træ-
arbejde, syning, vævning, stenslib-
ning og lerarbejde.
Der er forskellige spil, som kan un-
derholde, eller måske er det noget 
helt andet, man har lyst til at lave.
Der vil være lidt hjælp til selvhjælp.

Sidst på måneden vil der blive let 
undervisning i lerarbejde, men uden 
drejeskive.
Nærmere oplysning ved opslag på 
vaskeriet eller hos varmemesteren (i 
vinduet).

Hver mandag fra kl. 17.00-18.00
De ”glade vandrer” går stadig fra be-
boerhuset 

Der vil blive udsendt program om 
alle tiltag i ”huset” for vinterhalvåret.

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

café perlen i september

Café Perlen er beboerne i Gellerups 
egne café. 
Her kan du kigge forbi og nyde en 
kop kaffe eller te og et stykke hjem-
mebagt kage og få dig en snak med 
dine naboer. 

Normal åbningstid
Hver torsdag kl. 13-17.30

café perlens og perlevennernes 
fællesspisning
Vi fejrer afslutning på Ramadanen 
med en festlig Eid-spisning
Fredag den 24. september kl. 17-18
Pris 25 kr.
Nye priser: Børn fra 2-6 år 10 kr.
Børn fra 7-11 år 15 kr.
12-? 25 kr.

Tilmelding senest tirsdag forinden - 
mobil 2085 1904 - max. 50 personer

Café Perlen ligger i beboerhuset Yg-
gdrasil, Dortesvej 35 A.
Læs mere på www.cafe-perlen.dk

Husk: lektiecafé i café perlen 
Hver torsdag fra kl. 16.00 – 17.30
Her kan du få hjælp med at klare lek-
tierne af Perlevennernes lektiehjæl-
pere.
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Grafitti er dyrt at fjerne

meyer-projektet i Gellerupparken oG i tovesHøj

Vi har i Meyer-projektet nydt som-
mer-idyllen i Toveshøjs blomstrende 
rosenhaver og Gellerupparkens fred-
fyldte og forskelligartede, grønne 
hyggekroge.

Vi har også set, at der er kommet mere 
graffiti på husmurene i løbet af som-
meren. 
Og vi har spurgt os selv: Ved alle be-
boere, hvor dyrt det er at fjerne graf-
fiti?

Ja, der er kommet mere graffiti her i 
sommer, og det pynter ikke. 
Og hvem betaler for at fjerne graffiti 
igen? 
Det gør alle beboere over deres hus-
leje.

men hvad koster det da? 
Bare en lille tegning med tusch koster 
500 kroner at få fjernet!
Store graffitimalerier kan koste 2.500 
kroner eller mere.

Hvordan kan vi stoppe graffiti? 
Vi kan alle holde øje med, om nogen 
er ved at lave graffiti på vores mure. 
Men vi kan især fortælle børn og unge 
i familien og i opgangen, at de små og 
store tegninger på væggen gør husle-
jen højere, end den burde være.

Meyer-projektet giver nu ren besked. 
Vi hænger plakater op i opgangene 
med noget af blokkens graffiti på og 
fortæller, hvad det koster.

Nogle blokke er ved at blive malet. 
Tillykke til alle beboerne i de nyma-

lede blokke. Vi håber, at de vil se ny-
malede ud længe endnu, og vi håber, 
at alle voksne vil huske børnene på, 
at det er deres forældre, der er med til 
at betale prisen for at holde blokken 
pæn.

Meyer-projektet vil ønske alle vores 
fastende og ikke-fastende beboere 
en fortsat god ramadanmåned og en 
glædelig afslutningsfest omkring d. 9. 
september.

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

tekst og fotos af Ulla Bording Jørgensen, projektassistent i Meyer-projektet.

t



Skræppebladet september 2010 - 31



32 - Skræppebladet september 2010

InVITaTIOn  
TIl EID-fEST I laDEn
Kom og hyg med skøn mad  - alle er velkomne

ManDag D. 13. SEpTEMbEr Kl. 17-21
Vores lækre buffet m. afrikansk, iransk, tyrkisk og arabisk mad kan nydes for:
25 Kr. VOKSnE 
12. Kr. børn

SafTEVanD Og KaffE Er graTIS
ring og tilmeld dig på Tlf: 86259158 eller kig forbi på Edwin rahrs Vej 6 b 

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 pensionist 

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. Til-

meldning i Laden senest samme dag kl. 12.

Hvis du har idéer til aktiviteter i Laden, er du vel-

kommen til at komme og tage en snak med hus-

manden om det.

Frivillig hjælp er altid velkommen.

gEllErup baDET Er ET STED HVOr TIngEnE SKEr 
Der kan findes mere information på http://www.by-bevaegelse.dk 

Med venlig hilsenPersonalet i Gellerup Badet

HaanDbryggErlaugET

...holder laugsaftner på tirsdage i lige uger og tors-
dage i ulige uger fra kl. 19.00 se også  www.haand-
bryggerlauget.dk

Mvh. Haandbryggerlauget, 
Edwin Rahrsvej 6 B (Laden)

CAFÉ VITA

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

smørrebrød, lune retter og varm mad.

 
Caféen holder åbent:

Mandag fra kl. 10.00 til 18.30

Tirsdag-fredag fra kl. 10.00 til 15.30

Torsdag fra kl. 10.00 til kl. 19.30

Café Vita leverer også mad ud af huset.

Livsværkstederne, postboks 1522, City Vest, Gud-

runsvej 7, 8220 Brabrand,
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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 finde 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 september

Onsdag 1 Boller i karry med ris 
Torsdag	 2	 Bøf	m.	græske	kartofler	og	tzatziki
   
Mandag	 6	 Torsk	m.	kartofler	og	grønt	
Tirsdag 7 Frikadeller m. kold kartoffelsalat
Onsdag	 8	 Koteletter	i	fad	m.	kartofler/ris
Torsdag	 9	 Gl.dags	oksesteg	m.	kartofler	og
   perleløg
   
Mandag 13 EID-FEST. Buffet – kl. 17-21  
   kom og vær med
Tirsdag 14 Sund kost-arrangement
Onsdag 15 Millionbøf m. kartoffelmos
Torsdag 16 Medisterpølse m. grønlangkål
   
Mandag	 20	 Stegt	flæsk	m.	persillesovs
Tirsdag 21 Afrikansk mad og salatbar
Onsdag	 22	 Kyllingeret	m.	ris/kartofler/brød
Torsdag	 23	 Wienerschnitzel	m.	brasekartofler
   og ærter
   
Mandag	 27	 Flæskesteg	m.	kartofler	og	rødkål
Tirsdag 28 Månedens overraskelse
Onsdag 29 Hotwings, frikadeller, kartoffel-
   kugler, rosemarinbrød og salater
Torsdag 30 Rullesteg m. persille
    
 Stor salatbar til alle retter
 
d. 13 er der stor buffet – du er velkommen til at hjælpe
d. 21 spiser vi afrikansk mad, og de, der har lyst, kan 
høre om foreningen ROFACS indsats for at hjælpe 
gadebørn.

Maden bliver severet fra kl. 17.00 til kl. 18.00

priser:
10-turskort kan købes til 250,-.
Voksne 30 kr. Børn 12 kr.
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Gellerup badet
din lokale svømmeHal

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

Desuden er Gellerup Badet åbent for klubber og særlige aktiviteter, 
bl.a. Seniorsvømning, AGF, Fritidsdykkere, Somalisk Forening, 
Danske Naturister og Quatre Force Diving der udbyder dykkercer-
tifikater.

Seniorsvømning:
Mandag kl. 8-11: Vandgymnastik, aquajogging, motionssvømning, 
Tai chi samt socialt samvær
Onsdag 7.30-11: Vandgymnastik, aquajogging, motionssvømning, 
samt socialt samvær

Svømning med AGF: 
www.agf-swimteam.dk

Gellerup Badet nye hjemmesideadresse: 
www.Gellerupbadet.dk

Priser  
Voksne:    40,-
Voksne 12-turskort:  400,-
Børn⁄Pensionister  20,-
Børn⁄Pens 12-turskort  200,-
Voksne månedskort  350,-
Børn/Pens månedskort 175,-
Voksne 3-månedskort  1000,-
Børn⁄pens 3-månedskort  500,-
Nøglepolet   20,-

* Billig eftermiddag: voksne 20,-, børn 10,-
 
Børn under 4 år er gratis.
Alle børn under 15 år, skal være i følge med en voksen over 15 år

I skolernes ferier holder vi åbent 10-15 samt kvindesvømning om 
lørdagen 15-18.
Lukket 23.-26. december samt 31. december-2. januar

Opkald en ½ time før sluttidspunkt
Billetsalg lukker 1 time før sluttidspunkt

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

Aquaspinning i Gellerupbadet
http://www.by-bevægelse.dk/
AquaSpinning.htm
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Cifrene til at finde kodeordet i juli var 
desværre forsvundet, og ingen havde 
indsendt hele krydsorden som løs-
ning, så i stedet trækker vi 6 vindere i 
september.

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 16. september kl. 16

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	



Lø

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: 
Jacob  Christiansen, tlf. 31 77 18 90
jacec@stofanet.dk

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

aktiviteter i september
On. 8. 14.00: Byttedag Club 23 Skovhøj   side  21
On. 8. 14.00: Banko, Gellerup Pensionistklub  side  28
Ma. 13. 13.00: Fernisering Gavlmaleri Gellerup  side  22
Ma. 13. 19.00: Banko Club 23 Skovhøj    side  21
Ti. 14. 16.00: Kostvejledning Toveshøj, 8 kostråd  side  28
Ti. 21. 16.30: Møde Samvirket Gellerup og Toveshøj side  20
On. 22. : Løvfaldstur, Gellerup Pensionistklub  side  28
Fr. 25. 17.00: Fællesspisning Café Perlsen    side  29

Efterårets afdelingsmøder - se hvor og hvornår på side 17


