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lederen

af Sebastian Adorján Dyhr

Gør noGet sammen

Som beboer i Brabrand Boligforening har man et utal 
af muligheder for både at stifte nye bekendtskaber og 
lære sig nye færdigheder, og det endda på én gang.

I mange afdelinger er der, som du hver måned kan 
læse om i Skræppebladet, forskellige aktiviteter, der 
spænder over fællesspisning, fæl les udflugter, pen
sionistklubber, syklubber og foreninger af forskellig 
art, der er åbne for beboere i flere afdelinger. Den 
mest kendte er nok Håndbryggerlauget, der har til 
huse i Tousgaardsladen. Derudover er der natur ligvis 
afdelingsbestyrelserne, der giver de aktive mulighed 
for at være med til at præge deres afdeling.

Desuden er der naturligvis Skræppebladet, som du 
sidder med i hånden, hvor alle bebeoere er mere end 
velkomne til at skrive og deltage i større eller mindre 
grad. Den faste redaktion vælges på af delingsmøderne; 
men har du lyst til at være med til at skrive om og for 
din afdeling eller for alle afdelinger, om boligpolitik, 
madopskrifter, om bøger, musik, have, altankasser 
eller andet, så er det bare at henvende sig.

Vi er ikke professionelle journalister, og kræver heller 
ikke, at du er det; men har du noget på hjertet, og 
kan du forholde dig seriøst til stoffet, kan du sagtens 
skrive.

Vi vil rigtig gerne have, at du som læser finder 
Skræppebladet interessant og læseværdigt; men da 
vi, der er i redaktionen, ikke kommer jævnligt i alle 
afdelinger, kan vi desværre heller ikke følge med i, 
hvad der rører sig alle vegne. Vi behøver derfor din 
hjælp til at gøre Skræppebladet nærværende for netop 
dig og din nabo.

Fortæl os, hvad der interesserer dig, og fortæl os, 
hvad der skal ske eller er sket i din afdeling.

Skriv et brev eller send en e-mail, så kan vi blive 
klogere på dine ønsker.

Med ønske om et godt samarbejde
og en smuk november.

/Sebastian
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afdelInGsformanden Har store beløb 
mellem Hænderne Hver daG

IntervIew med skovGårdsparkens afdelInGsformand

tekst og foto af Poul Erik Kjøge

At være den folkevalgte beboerrepræ-
sentant, som skal være den øverste 
tovholder for et stort millionprojekt 
som renoveringsplanen for Skov-
gårdsparken, kan nok få de fleste til 
at ryste på hænderne, men sådan er 
det ikke for formanden, Jesper Fræer 
Nielsen.
Jesper Fræer Nielsen er nemlig vant 
til at have store beløb mellem hæn-
derne hver dag i Danske Bank.
Interessen for renoveringsprojektet 
blev skabt i hjemmet, hvor et barn 
har astma. Og så er Skovgårdsparken 
ikke lige det bedste sted at bo, og Jes-
per Fræer Nielsen mødte derfor også 
op til et beboermøde i maj 2005, hvor 
renoveringsplanerne blev præsente-
ret, samtidig med at der var blevet 
udarbejdet en stor flot brochure om 
emnet.

var vred over forholdene 
i skovgårdsparken
”Jeg tog faktisk til mødet, fordi jeg 
var lidt vred over forholdene,” fortæl-
ler Jesper Fræer Nielsen, som vendte 
lettet hjem om aftenen, men nu dybt 
involveret i det videre arbejde:
”Og det er meget spændende at være 
så direkte involveret i arbejdet, og jeg 
har stor respekt for det store arbejde, 
som beboerne faktisk havde lavet, in-
den jeg kom med.”
Renoveringsplanerne i Skovgårdspar-
ken startede faktisk som en facadere-
novering, men er nu blevet udvidet 
betydeligt.
”Jeg er nu meget tilfreds med projek-
tet,” fortæller Jesper Fræer Nielsen, 
som kun savner et enkelt delelement, 
nemlig fornyelse af de elektriske sy-
stemer, da de ikke er bygget til de 
mange elektroniske produkter i hjem-
met.

vedligeholdelseskontoen
Men da mange beboere har sparet sto-
re beløb op på deres vedligeholdelses-
konto ved boligforeningen er der et 

håb om, at disse beløb måske senere 
kan blive frigivet til sådanne formål.
”Allerede nu kan beboerne jo få for-
delagtige lånemuligheder til et nyt 
køkken,” siger Jesper Fræer Nielsen, 
som selv overvejer et nyt køkken, 
men lige afventer renoveringsprojek-
tet, for så kommer der nye og mindre 
radiatorer, som vil give andre mulig-
heder i hans køkken.

nye samarbejdsformer med det 
private erhvervsliv
Jesper Fræer Nielsen har andre idéer 
til nye samarbejdsformer, nemlig med 
private firmaer.
”Hvorfor ikke tale med det private er-
hvervsliv, og hvor der i et samarbejde, 
og med smagsfulde reklamer, kunne 
gives adgang til at præsentere mulig-
hederne, for eksempel med solceller 
på gavlene,” siger Jesper Fræer Niel-
sen, der så håber, at disse idéer kan ” 
hvis de ellers findes interessante af de 
øvrige beboere ” finde lettere og hur-
tigere vej igennem beboerdemokrati-
systemet.

Beboerdemokratisystemet består jo 
ikke udelukkende af beboere, men 
også boligforening, politikere og det 
omkringliggende samfund.
Men der er mange idéer i både for-
mand og den øvrige bestyrelse med 
delebiler på el eller som hybridbiler, 
for der skal jo hele vejen tænkes al-
ternativt, og så kunne delebilerne jo 
også formindske presset på parke-
ringspladser.

kunne ikke sove efter flytning
en til skovgårdsparken
Efter Jesper Fræer Nielsen og hans 
samlever, Marie, og de to børn havde 
boet et halvt år i afdeling 4, kom de til 
Skovgårdsparken.
”Og vi kunne slet ikke sove om nat-
ten her, for hvor var her altså stille,” 
mindes Jesper Fræer Nielsen, og han 
har også tidligere oplevet stilheden 
og storheden, nemlig på Grønland, 
hvor han arbejdede i Julianehåb.
”Enten er man til det, eller også rej-
ser man hurtigt hjem,” fortæller Jes-
per Fræer Nielsen om mødet med 
Grønland, hvor han ikke kun havde 
6 gode år i turisterhvervet, men også 
fandt en livsledsager.
At han så senere valgte at vende tilba-
ge til det sydlige Danmark igen skyld-
tes mødet med skolerne på Grønland, 
og ønsket om at kunne give børnene 
en god uddannelse.
Og det betyder så, at vi her i Skov-
gårdparken har en formand, der ud-
trykker, at han vil samarbejdet og de 
gode kræfters involvering i projekter-
ne, for uden beboernes ideer og med-
virken, kan målene for Skovgårdspar-
ken ikke gennemføres:
”Skovgårdsparken skal nemlig være 
kendt som selvforsynende og uaf-
hængig, med beboere, der er stolte af 
at bo her, og en identitet og et image, 
der viser hvordan man behandler et 
nærområde med respekt,” slutter Jes-
per.

Formanden for afdelingsbestyrelsen i 
Skovgårdsparken, Jesper Fræer Nielsen
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En eftermiddag, jeg kom forbi Pensio-
nistklubben i Holmstrup, var der som 
sædvanligt fuld aktivitet. Lokalerne 
bruges så meget som muligt. Den 
dag var en 13-14 stykker i fuld sving 
med porcelænsmaling. Formelt er 
det et aftenskolehold med Heidi som 
underviser specielt for pensionister. 
Snakken går livligt, mens porcelæn 
dekoreres på gammeldags maner. Der 
kan bruges fri hånd, skabelon eller 
transfør. Er resultatet grimt, kan det 
vaskes af. Men er porcelænet først 
brændt, er resultatet endeligt. Der er 
ingen grænser for, hvad der kan be-
males: Kopper, kaffestel, store kruk-
ker, dekorationer til vægge og døre. 

Til glas skal anvendes andre farver og 
andre temperaturer på brændeovnen. 

samvær
Imens går snakken; der råhygges, og 
problemer bliver glemt. Aktiviteten 

har fungeret i 15 år. Karen Hammer 
har været med i fem år. Hun kom, 
fordi hun havde det skidt og ville 
egentlig være med i en sæson. Hun 
blev inspireret af, at naboen havde et 
flot dekoreret dørskilt. ”Vi hjælper og 
”mobber” hinanden”, siger hun med 
et smil.

frI Hånd eller skabelon
dekoratIon af porcelæn på GammeldaGs maner

af Jens Skriver

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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brabrand kUltUrUGe
Indtryk fra 11. kUltUrUGe med manGe flotte arranGementer

af Kirsten Hermansen
foto af Ole Zahrtmann og  Kirsten Hermansen

Brabrand Kulturuges  11. sæson blev 
igen i år markeret med et festfyrvær-
keri af kulturarrangementer.
Det var et program, der spændte 
vidt fra kabaret, maleriudstillinger i 
Brabrand Sognegård og på Gasvær-
ket, fælleskaffe, folkedans, cykelløb, 
rundvisning i lokalhistorie og koncer-
ter på Gasværket og i Brabrand Kirke.
Derudover var der ÅbentHus både 
i den lokale tennisklub, hos senior-

roerne i det nye klubhus og rundvis-
ning i Logistikparken/Transportcen-
tret i Årslev. Endvidere åbent-hus i 
bofællesskabet Voldbækhave og på 
lokalcentret.
Brabrand Kulturuge har gennem sine 
foreløbige 10 år udvidet program-
punkterne, der foregår på forskellig 
vis i byen.  Alt i alt var der noget for 
enhver smag og både for voksne såvel 
som for børn. 
Både det festlige og det kulturelle var 
med til at præge ugens program.

Kulturugen blev også markeret på 
Lokalcenter Brabrand
Midt på ugen havde lokalcenter Bra-
brand markeret sig med et Åbent-
Hus-arrangement fra kl. 10-16.
En sådan dag er med til at vise, hvad 
der er gang i på byens ældrecenter, og 

de aktiviteter og kurser, man kan del-
tage i på sit lokalcentret.
Samtidig var Sundhedsklinikken 
åben, så man også kunne få målt 
blodtryk og blodsukker hos en syge-
plejerske.
Caféen serverede i dagens anledning 
en festmenu, og dertil var der musi-
kalsk underholdning.
Dagen sluttede med bankospil ar-
rangeret af Sporvejenes Frimærke og 
møntklub med flotte præmier.

Fremmødet var stort og der var en 
dejlig stemning. 

Festmenuen var populær

Kunstforeningen 8220, vil gerne  have 
flere medlemmer. 
Der udloddes kunst 1 gang om året og et 
medlemskab koster kr. 400 pr. år
Hvis du vil være medlem – kontakt Jytte 
Overgaard tlf. 8625 9003

Der strikkes bluser og huer til nyfødte i 
Afrika. Hvis du har lyst til at være med til 
det, så kontakt Henni i Aktivitetsafdelin-
gen på lokalcentret.

Akvarelmaling, der er kurser for interes-
serede – kontakt Ole Clausen tlf. 8626 
3320

Den officielle åbning af kulturugen med 
tale af skoleinspektør Mari-Ann Togs-
verd, Engdalsskolen

Der var en dejlig stemning på lokalcentret



Skræppebladet november 2010 - 7

satUrns måner
anderledes end andre planeters måner I façon m.v.

af Jens Skriver

Alle har set billeder af planeten Sa-
turn med dens ringe. Faktisk har Ju-
piter, Uranus og Neptun også ringsy-
stemer, men de er meget små. Saturns 
måner har imidlertid også længe også 
haft astronomernes interesse. Til trods 
for det egentlig kun er Titan, der har 
en væsentlig størrelse. Nu er der regi-
streret mere end 35 måner. Titan blev 
opdaget ikke længe efter, Galilei hav-
de opdaget Jupiters fire store måner. 
Cassini, der var leder af Solkongens 
observatorium i Paris, interesserede 
sig meget for Saturn, og han opda-
gede i årene 167184 yderligere fire 
Saturnmåner. En præstation, da de 
alle er mindre end halvt så store som 
Jordens måne.

nogle mærkværdigheder
Saturns måner er på mange måder 
mærkelige og har stadig astronomer-
ne interesse. For nylig har en rum-
sonde, der naturligt nok bærer Cassi-
nis navn undersøgt området. Titan er 
om ikke andet interessant, fordi den 
er den næststørste måne i solsystemet 
og den eneste måne, som har en at-
mosfære af nævneværdig betydning. 
Den yderste måne Phoebe bevæger 
sig rundt om Saturn modsat de andre. 
Tre måner har samme bane. Janus og 

Epimitheus har ikke alene samme 
bane, men er en dobbeltmåne, da de 
påvirkes af hinandens tyngdekraft. 
Mange af de små måner er ikke kug-
lerunde som de store måner og pla-
neter, men har en irregulær form. Det 

har givet anledning til mange teorier. 
Undersøgelser af planetsystemets 
mærkværdigheder vil uden tvivl kun-
ne medvirke til forståelse af Jorden og 
hele universet.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk

skUffelse over socIaldemokraternes 
oG sf’s GHettoplan

s oG sf lancerede den 12. oktober deres såkaldte GHettoplan, 
som skal brInGe GHettoerne på ret køl IGen oG nedsætte krImInalIteten

af Elsebeth Frederiksen

Dokumentet er på syv sider, hvor de 
redegør for, hvad de mener, der skal 
gøres ved ghettoproblemet. Regerin-
gen har også lovet at udgive deres 
bud på en ghettoplan, men den har de 
udskudt til efter efterårsferien. Så den 
kan vi ikke redegøre for i denne må-
neds udgave af Skræppebladet.
Massiv kritik af udspillet
Helle Hansen bliver som formand 
for afdelingsbestyrelsen i Gellerup-
parken ofte spurgt om sin mening om 
mange forskellige ting. Derfor har al-
verdens medier også spurgt om hen-
des mening om ghettoplanen.
Hun starter med at fortælle, at hun 
har sendt en meget vred e-mail til Vil-
ly Søvndal, efter at have hørt nogle af 
hans udtalelser i pressen.
”Jeg vil ikke finde mig i at blive sat i 
kasser, og at de inddeler folk i A og 
B-mennesker, for det er, hvad de gør 
med disse udtalelser.”  Hun har dog 
ikke fået svar fra Villy Søvndal end-
nu, men hun venter stadig.
Hun studsede over forslaget om at 
øge antallet af politifolk i områderne. 
Dette forslag går kort sagt ud på, at 
er skal mere politi i områderne. De vil 
oprette lokalpoliti i områderne, hvor 
antallet skal være mellem 150 og 200. 
De skal være mere synlige og patrul-
jere i gaderne. De skal gribe hårdere 
ind over for unge, der laver ballade, 

så de ved, at deres handlinger har 
konsekvenser. 
”Vi har allerede for en del år siden 
bedt om flere politifolk i området, 
men vi fik slet ikke det antal, vi bad 
om dengang,” siger Helle Hansen.
Nogle forslag er urealistiske og sik-
kert ulovlige
I udspillet er der et afsnit om, hvad 
man skal stille op med de såkaldte 
problembørn under 13 år. S og SF vil 
have udgangsforbud efter kl. 22.00 
for disse problembørn. Efter dette 
tidspunkt må de kun færdes udenfor, 
hvis de er ledsaget af en voksen.
Hvis de alligevel er ude, skal de led-
sages hjem af politiet, og hvis de ikke 
ændrer adfærd, bliver deres sager 
overgivet til de sociale myndigheder.
Netop dette punkt har medført stor 
kritik og undren fra mange sider. Jura-
professor Eva Smith udtaler, at det er 
umuligt at vedtage sådan en lov, og at 
man vil få problemer med at afgøre, 
hvilke børn der er problembørn.
Helle Hansen undrer sig også over 
det forslag og giver Eva Smith ret. 
”Jeg kan se så mange problemer ved 
dette forslag, at det ikke burde kunne 
gennemføres,” sukker hun.

mere videoovervågning 
S og SF vil have videoovervågning på 
alle åbne pladser i de belastede bolig-

områder. De mener, at overvågningen 
virker præventivt og samtidigt kan 
hjælpe med til at pågribe lovovertræ-
derne. Der skal oprettes en akutpulje 
til at købe nye kameraer for.
Helle Hansen understreger, at afde-
lingsbestyrelsen er imod videoover-
vågning. De har i øjeblikket et forsøg 
med overvågning af enkelte opgange 
i Gellerupparken, men der er ingen 
endelig konklusion på det forsøg 
endnu. 
Argumentet er for Helle Hansen, at 
man ikke skal leve i et overvågnings-
samfund, og at afdelingen ikke skal 
have flere udgifter til videoovervåg-
ning.
”Vi betaler skat ligesom alle andre, 
så hvorfor skal vi have endnu flere 
udgifter end andre boligområder?”. 
Hun mener, at det skal være en sag 
for kommunen at betale videoover-
vågningen, hvis de så gerne vil have 
den”, afslutter hun.
Vil du vide mere?
Der er selvfølgelig flere punkter i S og 
SFs forslag, som ikke bliver berørt i 
denne artikel. Hvis I er interesserede 
i at læse hele Ghettoplanen, kan den 
blandt andet downloades som en pdf-
fil på Socialdemokraternes hjemme-
side: www.socialdemokraterne.dk
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støtte tIl allans fIskers børneHjem
kUnstplancHer skal skaffe penGe tIl contaInertransport tIl børneHjemmet I letland

af Helle Hansen

Arbejdet for at skaffe penge til at be-
tale for at få en container med tøj sej-
let til børnehjemmet i Riga er i fuld 
gang i støtteforeningen Allan Fiskers 
Venner.
Og opbakningen til Gellerup-klunse-
ren kommer flere steder fra. For ek-
sempel har Connie Perlt Mathiasen 
doneret fem indrammede kunstplan-
cher til støtteforeningen, som må sæl-
ge dem til mindst 200 kroner stykket 
til fordel for containertransporten til 
Allans Børnehjem.
”Plancherne er oprindelig er lavet til 
fordel for Aidsfonden. De måler 76 x 
106 centimeter, så de fylder jo en del, 

men ser flotte ud samlet på en stor 
væg. Og de er også meget specielle,” 
siger Connie Perlt Mathiasen og oply-
ser, at kunstnerne bag plancherne er 
Jens Jalling, Anna Marie Plough, Thor 
Lindeneg, Gitte Anette Knudsen og 
Søren Hagen.
Interesserede købere af plancherne 
kan kontakte formand Gunhild Weis-
bjerg tlf. 2335 5556.

fejl i fragtpris
I sidste nummer af Skræppebladet 
skrev vi, at det kostede ca. 16.000-
18.000 kroner pr udsending af en 
container til Estland. Allan har gjort 

opmærksom på, at det ikke er den 
korrekte pris. Den er normalt oppe på 
ca. 22.000 kroner for en 45 fods con-
tainer. Grunden til, at udgiften var la-
vere sidste år, var, at shippingfirmaet 
Chr. Jensen sponserede 5.000 kroner 
af transportudgiften.

Støttebeløb til Allan Fisker Venner 
kan indsættes på reg. nr. 9895 – kon-
tonr. 0001 527282 i Sparbank, City 
Vest, afd. Obs: Husk at oplyse navn 
og adresse og gerne mail-adresse.
Læs mere på støtteforeningens hjem-
meside http://www.allanfisker.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

kom I jUlestemnInG 
I toUsGårdsladen  

tId tIl at lave jUleklIp

Torsdag den 25. november kl. 13 - 16
er der glögg og æbleskiver til 25 kr.

og 3 æbleskiver for 10 kr.

De, der har lyst, klipper julekort 

Alle materialer (karton, glansbilleder m.v.) er gratis
Kig forbi på Edwin Rahrs vej 6 b Tlf. 86259158
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sIGer farvel efter 41 år
bb´s ”rIGtIGe” varmemester Går på pensIon tIl nytår

tekst og foto af journalist Marianne Stenberg

”Det er lidt nostalgisk. Fra den ene 
dag til den anden så skal man pludse-
lig ikke være her mere. Ja så begynder 
vel en ny epoke i mit liv.”

Han sidder med samme ro, som han 
altid har udstrålet i de 15 år, jeg har 
kendt ham, og det er jo kun ganske 
kort tid i forhold til de 42 år minus 4 
måneder, som leder af VVS-afdelin-
gen Henning Gissel er mødt op for 
at passe varmekedler, tjekke ventiler 
og udskifte blandingsbatterier i Bra-
brand Boligforening. 
Det kan godt være, at Henning Gissel 
skal i gang med en ny epoke i hans 
liv, når han d. 31. december har sid-
ste arbejdsdag. Men det er på samme 
tid også en epoke, der slutter for Bra-
brand Boligforening.

eksperten
Henning Gissel er boligforeningens 
”rigtige” varmemester, som er med til 
at sikre, at beboerne får varmt vand 
og varme i radiatorerne og holder 
styr på teknikken i de mange boiler-
rum. Varmemester-titlen har ændret 
sig, så den i dag mere er en all round 

servicefunktion, der tager sig af flere 
vedligeholdelsesopgaver end vand- 
og varmeforsyning. Henning har da 
også gennem årene ændret titel til le-
der af VVS-afdelingen og signalerer 
dermed, at her er eksperten inden for 
det felt.

smed og rørlægger
”Jeg er uddannet smed og rørlægger. 
Arbejdede som ung på Højbjerg Ma-
skinfabrik som svejser, indtil jeg kom 
til Jysk Varmekedelfabrik, der holdt til 
i de bygninger, der i dag huser Bazar 
Vest. Her var jeg som smed med til at 
lave varmekedler,” fortæller Henning 
Gissel, der blev fristet af et jobopslag 
som varmemester i Skovgårdspar-
kens varmecentral. Han fik jobbet, 
og 1. maj 1969 var første arbejdsdag. 
Gellerupparken var i det forår én stor 
byggeplads med betonelementer, der 
tårnede sig op. To måneder forin-
den var de første beboere flyttet ind 
i topmoderne lejligheder på Dortes-
vej. Skovgårdsparken var den noget 
mindre afdeling på den anden side af 
Sigridsvej.

varme og affald
I 1978 var det blevet tid til nye udfor-
dringer for Henning, der søgte jobbet 
som varmemester i den noget større 
varmecentral Gellerupparken, som 
forsynede beboerne i Gellerupparken, 
Toveshøj, Holmstrup, kollegiet, City 
Vest og børneinstitutionerne med 
varme og varmt vand. I alt 5000 for-
brugere. Dertil kom renovac´en, som 
har fulgt Henning gennem hele hans 
karriere. Men mere om renovac´en se-
nere, for i 1981 overtog Århus Kom-
munale Værker Gellerupparkens var-
mecentral, og dermed stoppede Bra-
brand Brabrand Boligforening med 
at forsyne beboerne med varme. Det, 
der blev tilbage, var tilsyn og over-
vågning af de mange teknikrum og 
boilerrum med varmtvandsbeholder-
ne samt ledningsnettet ud til forbru-
gerne, mens kedelcentralen overgik 
til Århus Kommunale Værker. 

leder af skraldsuget
Samtidig med at Århus Kommunale 
Værker overtog varmeforsyningen, 
blev skraldsugsanlægget flyttet fra 
Gellerupparkens Varmecentral ud til 
en selvstændig enhed – den såkaldte 
renovac-central, som også i dag hol-
der til i bygningerne på Edwin Rah-
rsvej ved siden af Bazar Vest. Det er 
i begyndelsen af 1980’erne, og nu fik 
Henning Gissel også ansvaret for drift 
og vedligeholdelsen af skraldsuget i 
Gellerupparken, Toveshøj og Holm-
strup. I alt 2801 boliger er koblet på 
den gigantiske støvsuger, som udgør 
renovac´en. Holmstrup gik væk fra 
skraldsuget i 1990’erne, men i dag er 
det fortsat alle lejligheder i Gellerup-
parken og Toveshøj – i alt 2400 boliger 
- som får suget husholdningsaffald. 

skrald med 70 km i timen
Skraldsugsrørene ligger 1 – 1½ me-
ter under jorden og strækker sig i et 
net fra renovac-centralen på Edwin 
Rahrsvej ud til alle blokkene og op i 
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Administrationen lukket 3. november
Onsdag d. 3. november holder Brabrand Boligforenings administration på Gudrunsvej lukket 
hele dagen på grund af kursus. Varmemesterkontorer i de forskellige afdelinger har åbent som 
sædvanligt.

opgangene, hvor beboerne afleverer 
deres husholdningsaffald i skakten på 
trappeopgangen. Hver dag kl. 12.30 
møder Henning Gissel op på centra-
len og sætter suget i gang, hvorefter al 
affaldet suser gennem rørene med en 
hastighed på 70 km i timen. Ved fuld 
belastning bliver der trukket 6 tons pr. 
m2. 

muldvarpen i rørene
For år tilbage var en medarbejder an-
sat under ledelse af Henning Gissel. 
Han gik under titlen Muldvarpen, da 
han var den eneste medarbejder, der 
kunne kravle ind i rørene under jor-
den, hvis der dannede sig en prop. I 
dag er hele rør-nettet renoveret eller 
udskiftet, så det sker yderst sjældent, 
at der er affalds-propper. 
På renovac´en ”pakkes” al det sugede 
affald i en komprimator og læsses på 
en container, som afhentes og køres til 
Lisbjerg forbrændingsanlæg, hvor af-
faldet omdannes til varme. 
”Skraldsug er en hygiejnisk og miljø-
mæssig god måde at håndtere affald 
på og langt lettere at arbejde med. 
Desværre er det dyrt at investere i, 
men man ser flere og flere mobilsug, 
som man godt kan kalde for mindre 
udgaver af vores skraldsug – altså 
hvor skraldet suges fra jorden af, og 
hvor det ikke er mennesker, der skal 
skubbe og trække containere, der må-
ske er svære at komme til.”

BB Service kommer til
I 1983 opstår idéen om, at boligfor-
eningen skal have sin egen hånd-
værker-afdeling, og Henning Gissel 
bliver den, der tager startskuddet 
med etablering af VVS-afdelingen. I 
1987 får han VVS-autorisation, og der 

bliver ansat et par mand mere, og så 
er den første håndværker-afdeling i 
gang. Henning Gissel får ansvaret for 
at udvide VVS-arbejdet til hele bolig-
foreningen inden for vedligeholdelse 
af vand- og varmeinstallationer i alle 
lejlighederne. Et ansvar han har vare-
taget lige siden. 
”Der har været nogle store milepæle i 
min tid i Brabrand Boligforening.
Store opgaver, som jeg altid vil huske: 
Flytning af skraldsuget til renovac´en, 
renovering af skraldsugene i Gelle-
rupparken og på Toveshøj og så selv-
følgelig udskiftning af 10.000 radia-
torventiler og 6000 blandingsbatterier 

i samme afdelinger under den store 
renovering i 1999. Den er jeg lidt stolt 
over, for her vandt VVS-afdelingen 
licitationen frem for 5 private VVS-
installatører, siger Henning Gissel. 
I dag holder BB Service, hvor Hen-
ning Gissel er en af lederne, til på 
Grimhøjvej og er i dag udvidet med 
el-afdeling, tømrer-afdeling, elevator-
afdeling samt Totalservice – bolig-
foreningens service uden for normal 
arbejdstid. 

”Jeg har været tilkoblet vagten i 38 
år helt tilbage fra dengang, jeg pas-
sede vagten i weekenderne, da det 
var boligforeningen, som stod for 
varmecentralerne. Da så Århus Kom-
munale Værker overtog varmecentra-
len, opstod idéen om en vagtordning i 
boligforeningsregi med flere opgaver 
ud over tilsyn med varmeforsyning. 
Det er den vagtordning, vi i dag kal-
der Totalservice, som blev etableret i 
1986,” siger Henning Gissel, der stop-
pede i vagten for 2 år siden, da han 
fyldte 65 år. 

varetage den tillid man får
Men hvorfor blive det samme sted i 
snart 42 år, vil mange nok spørge, og 
Henning ryster da også selv lidt på 
hovedet og sender et af de skæve smil.
”Jeg har haft frie arbejdsforhold, hvor 
jeg ikke er blevet kigget over skulde-
ren. Det, at ledelsen har vist mig den 
tillid, at den troede på, at jeg nok skul-
le klare opgaverne, har givet mig et 
job, der langt hen ad vejen har været 
meget selvstændigt. Og når man får 
vist den tillid, så skal man også passe 
på den,” siger Henning Gissel, der er 
lidt spændt på livet som pensionist.
”Jeg skal i hvert fald sørge for at hol-
de mig i vigør og få lidt motion. Jeg 
har jo haft et arbejde, som holdt mig 
i gang fysisk. Nu skal jeg helst ikke 
bare hjem og sidde i sofaen. Jeg har 
tænkt mig at finde cyklen frem og så 
tage nogle gode lange ture ud i natu-
ren.”
Og så sender Henning Gissel en hilsen 
til alle kollegaerne i boligforeningen:
”Dem kommer jeg til at savne. Ikke 
bare dem i håndværkerafdelingen; 
men også varmemestre, gårdmænd 
og alle dem i administrationen.”
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Debatredaktion
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..

bIrtHe rønns bUndrekord
Ifølge Århus Stiftstidende 29/9 vil re-
geringen indføre et nyt pointsystem, 
som betyder, at ansøgerens boligform 
er med til at afgøre, om han kan opnå 
familiesammenføring. Efter snart ti år 
med VKOflertal på Christiansborg er 
usympatiske lovforslag på integrati-
onsområdet blevet hverdag, men med 
forslaget om, at boligejere skal stilles 
bedre end lejere ved ansøgninger om 
familiesammenføring, sætter »Inte-
grationsminister« Birthe Rønn Horn-
bech (V) alligevel en ny bundrekord:  
 
Ministeren vil lave et system, der 

bygger på »objektive kriterier«, der 
rangerer »kvalifikationer og inte-
grationspotentiale«. Ministerens 
synspunkt må følgelig være, at le-
jere er mindre kvalificerede borgere 
end ejere. Den socialdemokratiske 
integrationsordfører Henrik Dam 
Kristensen mener, at ministeren er 
»langt ude«, og det må siges at være 
en meget rammende karakteristik. 
 
Over halvdelen af århusianerne bor 
til leje, og der kan være masser af 
grunde til, at man vælger en bestemt 
boligform. Nogle foretrækker en 
ejerbolig med de fordele, det giver. 

Andre foretrækker at leje deres bolig 
– f.eks. fordi det gør det nemmere at 
flytte – og det er kun en fordel, at vi 
kan vælge mellem forskellige bolig-
former. At boligform skulle sige noget 
om den enkelte borgers »kvalifikatio-
ner og integrationspotentiale« giver 
til gengæld ingen mening. Derfor må 
det også være på sin plads at spørge: 
 
Kære Birthe Rønn: Hvorfor er de år-
husianere, der bor til leje, ringere bor-
gere end de, der ejer deres bolig?

Kristian Würtz, 
byrådsmedlem (A)

forslag til debatemne: brandsikring
For nogle få måneder siden læste jeg i en avis, at der var 
opstået brand i en af de nederste etager i en boligblok. 

Beboerne i de øverste etager var således ”fanget”. En af 
disse beboere (på 3. etage) forsøgte at redde sig ved at 
kravle fra sin altan til naboaltanen. Forsøget mislykkedes. 
Manden styrtede ned og var dræbt på stedet.

Kunne det samme ske i Brabrand Boligforening? 
Hvor findes der nødudgange? Brandtrapper? Brandslan-
ger? Røgalarmer? Sprinkleranlæg? M.m.?

Venlig hilsen
Vagn Krarup Holst

Janesvej 29, 3.
8220 Brabrand
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det Handler om vækst – Ikke 
om bolIGer 
Som svar på Kristian Würtz’ læser-
brev vil jeg gerne slå fast, at mine 
overvejelser om at ændre familie-
sammenføringsreglerne handler 
om, hvordan udlændingepolitikken 
kan bidrage til at løse en af samfun-
dets helt store aktuelle udfordringer: 
Hvordan skaber vi vækst, så vi kan 
fastholde vores velstand og velfærd i 
fremtiden?

Jeg finder det ganske naturligt, at vi i 
højere grad interesserer os for, hvor-

dan de udlændinge, der kommer til 
Danmark, kan bidrage positivt til vo-
res samfund. Det gælder også fami-
liesammenførte. Derfor overvejer jeg 
i øjeblikket, om det er muligt at mål-
rette familiesammenføringsreglerne 
ved at indføre et pointsystem. 

Det ligger endnu ikke fast, hvordan 
pointsystemet konkret skal skrues 
sammen. Men man kan forestille sig, 
at det f.eks. tilrettelægges således, 
at ansøgeren og den herboende bl.a. 
skal dokumentere, at de råder over 
en bolig af en vis størrelse, har de 

rette sproglige og uddannelsesmæs-
sige kompetencer og i det hele taget 
har kvalifikationer, som efterspørges i 
Danmark.

Jeg er altså ikke optaget af, om den 
enkelte udlænding bor i ejer- eller 
lejebolig, men derimod om vedkom-
mende kan blive en aktiv del af det 
danske samfund og bidrage positivt 
til væksten i Danmark.

Integrationsminister 
Birthe Rønn Hornbech (Venstre)

Ghetto
Hvornår slipper vi af med beteg-
nelsen “Ghetto” for vores boligom-
råde her i Gellerupparken? Ordet er i 
mine ører så negativ ladet at det gør 
det hele endnu mere kompliceret for 
vores område.
Slår man ordet op i Hirschsprungs 
Konversations Leksikon, står der: Ud-
tales: gæto. 1) jøde kvater i en by; 2) 
en med mure og porte skarpt afspær-
ret bydel hvor jøder blev tvunget til at 
bo. I middelalderen kendt i Tyskland 
og Sydeuropa.
Afsondring i g. blev påbudt af Basel-
koncilet (1431-49) og støtet af Modfe-
formationen.
I Den Store Danske Encyklopædi 
står der næsten det samme, dog 
står der også at man nu er begyndt 
at bruge udtrykket om fattige byo-
mråder som Harlem i New York. Ud 
fra det synes jeg ikke man kan kalde 
vores boligområde for en ghetto.

Mhv Svend Erik Jensen 
Gudrunsvej 18 5.mf

8220  Brabrand. 

Hjertestarter
 Jeg har forgæves søgt men ikke fun-
det Brabrand Boligforenings hjert-
estartere. Hvor er de?

 
Mvh

Vagn Krarup Holst
Janesvej 29, 3.

8220  Brabrand
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af Inger Bloch

Hvem deltaGer I GeneralforsamlInGerne?

danmark er et forenInGsland

vi er alle medlemmer af én eller 
flere foreninger.
Det er blevet sagt, at ”når tre perso-
ner mødes i Danmark, danner de en 
forening”. Lidt er der vel om snak-
ken; når man prøver at tælle op, hvor 
mange foreninger, man egentlig er 
med i, kan man godt blive overrasket. 
De fleste af os er  medlemmer af bolig-
foreningen, og en del er i fagforening, 
idrætsforening,  personaleforening, 
brugsforening, en eller flere støttefor-
eninger og - ja jeg kunne blive ved. 
(Jeg selv er medlem af omkring 10 
forskellige foreninger).
Typisk én gang om året afholdes en 
generalforsamling, hvor de forsam-
lede har indflydelse på spørgsmål, 
der er vigtige for den pågældende 
forening – det kan være økonomien, 
valg til en bestyrelse og forskellige til-
tag og arrangementer.

Hvor blev de yngre af?
Brabrand Boligforenings mange af-
delinger har lige afholdt de årlige be-
boermøder, som er afdelingens gene-
ralforsamling; deltagerantallet kunne 
godt være højere nogle steder, og man 
kan gisne om, hvorfor der ikke kom-
mer flere. Forståeligt nok er der ingen, 
der kan være mødeaktive i ALLE de 
foreninger, de er medlemmer af – og 
vi ved da også, hvor travlt børnefami-
lierne har med at få tiden til at slå til.
MEN – det årlige afdelingsmøde er 
altså et vigtigt møde! Udover de fa-
ste punkter som regnskab – budget 
og valg er der jo alt det, der vedrø-
rer dagligdagen i afdelingen, og det 
er her, man kan fremkomme med ny 
idéer til forbedringer og aktiviteter.
I ”min” afdeling er der heldigvis en 
trofast skare, der hvert år kommer til 
afdelingsmødet – og det nylig afhold-
te beboermøde var ingen undtagelse. 
 Dog var det påfaldende, at der var så 
få yngre mødedeltagere; blandt besty-
relsens 5 medlemmer har vi heldigvis 
to yngre mennesker, der har børn  
–  men et blik ud over forsamlingen 

afslørede, at der ellers ikke var nogle 
(eller kun ganske få blandt de frem-
mødte), der var under 50 år. 

en gammel bedstemors idéer
Jeg vil gerne komme med nogle idéer 
til hyggeligt fritidsliv, hvor børnene 
er med:
Man kunne udnytte sin afdelings fa-
ciliteter – fodboldbane, petanquebane 
og selskabslokaler til eksempelvis 
turneringer i ludo, rundbold og fod-
bold med deltagelse af både børn og 
voksne.
Nu kan det jo godt være, at sådanne 
tiltag er håbløst gammeldags  - det er 
måske bedre med turneringer i com-
puterspil – eller ”hvem kan hurtigst 
bygge en motorcykel med kardanak-
sel af legoklodser” – eller noget helt 
andet, jeg ikke kan forestille mig lige 
nu (?).

afdelingsmødet er vigtigt
Det hele er naturligvis ikke kun hyg-
ge og idyl. På det årlige beboermøde 
skal der også tages stilling til alvorlige 
problemer som ghettodannelser, hær-
værk og - for de ældste afdelingers 
vedkommende - problemstillingen 
med kæmpestore, nødvendige vedli-
geholdelses- og renoveringsarbejder 
og finansieringen heraf.

Min opfordring til jer alle i boligfor-
eningen er: Prioriter jeres tid, således 
at det bliver muligt at deltage i de år-
lige afdelingsmøder; kom og bliv ori-
enteret om evt. problemer og vær med 
til at komme med løsningsforslag!
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efterår I afdelInG 1
om betalInGsvaskerI

af Inger Bloch  

sensommerdage
Det har været muligt at sidde på al-
tanen langt ind i oktober måned, og 
mens dette skrives, gløder træerne i 
efterårets farver.

fra bestyrelsesmødet i oktober
Vi har jo flere gange talt om en even-
tuel indførelse af betalingsvaskeri. 
For at få mere viden om, hvad det 
kan indebære af udgifter og bespa-
relser – har vi haft besøg af en sælger, 
der først oplyste, at der kunne opnås 
store besparelser på vand og el i for-

bindelse med indkøb af ny energibe-
sparende vaskemaskiner.
Han præsenterede også betalingssy-
stemer i forbindelse med etablering 
af betalingsvaskeri. Der findes både 
helt enkle systemer, hvor man bare 
bestiller, hvilken vask man ønsker og 
med et kort bliver registreret, således 
at betalingen trækkes over huslejen – 
og der er også mere avancerede syste-
mer, hvor man desuden kan bestille 
vasketid,  sende meddelelse til vice-
vært og meget mere.

Den forventede besparelse ved indfø-
relse af betalingsvaskeri opnås ved, at 
beboerne ændrer adfærd og begynder 
at vaske mere økonomisk, når den en-
kelte kun skal betale for sin egen vask 
– i stedet for som nu, at man deler de 
samlede udgifter.
Etablering af betalingsvaskeri kan 
kun ske, efter at det er vedtaget af be-
boerne på et afdelingsmøde.

beboerHUset søvanGen
arranGementer I november 2010

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

mandag den 1. november 
kl. 19.00 
Seniordans

onsdag den 3.  og den 
17. november kl. 19.00
onsdag den 10. og den 
24. november kl. 14.00
Aktiviteter  i ”Værkstederne”
Det er ændret fra torsdage til onsdage 
grundet Seniorklubbens fællesaften 
om torsdagen

søndagscafé den 21. november 
kl. 14.0016.30
Kaffe med brød kr. 20,- pr. person
Der er tilmelding til fællesspisning

torsdag den 25. november kl. 
18.00 fællesspisning
Menu: Ribbenssteg, brune og hvide 
kartofler
Rødkål, surt og sødt
Ris a la mande med kirsebærsauce
Mandelgave samt kaffe eller thé
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år kr. 30,-

nyt for børn:
Lørdag den 27. november kl. 14.00
Er der bagedag for børn ifølge med en 
voksen, mor/far.
Vi vil hjælpe hinanden med at få en 
hyggelig dag.
Tilmelding kan ske på Søndagscaféen 
den 21. november
Eller på tlf. 8625 3671 – 2292 0696
Senest den 26. november kl. 17.00

HUsk
Søndag den 5. december kl. 14.00
Er der julecafé med gløgg og æbleski-
ver til alle.
I år bliver der desuden salg af fine og 
lækre ting og  færdiglavede juledeko-
rationer m.m.

efterlysning:
Hvis du har haft brug for at låne Be-
boerhusets radio, så vil vi meget ger-
ne havde den igen snarest muligt, da 
vi har svært ved at undvære den.

2 - Søvangen

1 - Hans Broges Parken
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renoverInGen sInkes af den lanGe vej 
for beboerdemokratIet

men beboerIndraGelsen er vIGtIG I afdelInGens renoverInGsprojekt

tekst og foto: Poul Erik Kjøge

Visionære og idérige beboere i Skov-
gårdsparken har skabt grundlaget for 
en kommende renovering af afdeling-
en, men det boligpolitiske demokrati 
og samarbejde tager tid. Alt for lang 
tid syntes beboerne i afdeling 3, som 
venter på at se de første gravemaski-
ner.

beboeridéer skal igennem 
mange hænder, inden de kan 
godkendes
Renoveringen koster mindst 210 mil-
lioner kroner, og så skal et sådan pro-
jekt gennem en række udvalg, admi-
nistrationen ved Brabrand Boligfor-
ening, de kommunale myndigheder 
og politikere, og så skal Landsbyg-
gefonden endelig overbevises om det 
visionære i planerne.
”Men det er beboerdemokratiets vil-
kår,” fortæller formanden for afde-
lingsbestyrelsen, Jesper Fræer Niel-
sen, lige præcist på den dag, hvor 
konkrete kontraktforhandlinger med 
entreprenøren finder sted:
”Projektet har fra dag 1 været et bebo-
erprojekt, men det er hele vejen bak-
ket op af et ekspertpanel. Beboerne 
har lavet udbudsmaterialet, som er 
det mest miljøbevidste projekt, jeg no-
gen sinde har set.” fortsætter Jesper.
Et af de punkter, hvor man kan se be-
boernes fingeraftryk på udbudsmate-
rialet, er for eksempel, at intet arbejde 
må starte før kl. 8.

administrationen skulle også 
lige forstå renoveringsplanerne
”At det så har taget så lang tid med 
at få projektet gjort til virkelighed 
skyldes nok også, at administratio-
nen i første omgang ikke helt havde 
forstået projektet,” siger Jesper Fræer 
Nielsen, som dog også i samme ånde-
drag fremhæver, at administrationen 
så nu er helt med på det fremtidssikre 

og grønne udspil, samtidig med at det 
geotermiske energiprojekt, der nu er 
blevet en del af renoveringsprojektet, 
helt har fanget Brabrand Boligfor-
ening.

jordvarmen hentes 
250 meter nede
Jordvarmen skal nemlig ikke hentes 
lige under græsplænerne i afdelingen, 
men faktisk 250 meter nede – og der-
for er den rette betegnelse, geotermisk 
energi.
”Formodentlig tages jordbundsprø-
verne i denne måned (red.: oktober),” 
siger Jesper Fræer Nielsen, for erfa-
ringerne fra én boligblok kan betyde, 
at hele afdelingen skal forsynes med 
samme geotermiske energi.
I det hele taget er der tænkt på ener-
giforholdene og miljøet ved boligpro-
jektet, da det forventes, at beboerne 
fremover kun skal have et forbrug på 
10 procent af det nuværende.

renoveringsprojektet skal på 
skinner inden årsskiftet
Men nu er vigtigste opgave faktisk at 
få projektet helt på skinner. Der skal 
nemlig laves bindende aftaler, og det 
skal ske inden årsskiftet, for ellers 
falder aftalerne med for eksempel 

Landsbyggefonden væk, og så skal 
hele processen starte forfra.
Der skal være underskrevet en kon-
trakt med hovedentreprenøren, og 
der skal være udarbejdet en arbejds-
tidsplan, så tidshorisonten for arbej-
det klart kan ses.
”Men jeg tør ikke love, hvornår bebo-
erne kan se de første gravemaskiner,” 
siger Jesper Fræer Nielsen, ”for jeg 
har brændt fingrene flere gange.”
Projektet kan altså stadigvæk blive 
bremset, men formanden for afdelin-
gens bestyrelse, Jesper Fræer Nielsen, 
vurderer risikoen som meget lille, på 
omkring 15 procent.

beboerne skal igen inddrages i 
renoveringsprojektet
Og nu skal beboerne igen inddrages, 
og de nye og unge beboere, vil afde-
lingsbestyrelsen gerne have, kommer 
frem, for at de skal involvere sig i det 
videre arbejde med renoveringspro-
jektet og dermed tage ejerskab.
”For selvom vi har en meget aktiv 
afdelingsbestyrelse, hvor alle giver 
besyv med og bruger mange timer, 
blandt andet i de udviklingsmodeller 
og grupper, som bestyrelsen arbejder 
med, og som er beslutningsdygtige i 
dem selv,” siger Jesper Fræer Nielsen, 
”så er beboerdemokratiet kun virke-
lig, hvis beboerne engagerer sig.”
”Der hænger faktisk postkasser til 
bestyrelsen rundt omkring, for ek-
sempel ved nedgangen til bestyrel-
seslokalet og i vaskeriet, som meget 
gerne må benyttes. Og der er ingen 
dårlige idéer,” fortæller Jesper Fræer 
Nielsen, der også lige minder om, at 
første punkt ved afdelingsbestyrel-
sesmøderne faktisk er et åbent punkt, 
hvor beboerne kan møde op og sige, 
lige hvad de vil.

En af de boligblokke på Karensvej der 
snart skal renoveres
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beboerne skal snart møde 
op igen
Helt konkret kommer der en indkald-
else til et møde i Skovgårdsparkens 
Festlokaler, hvor beboerne vil blive 
bedt om at møde frem, så der kan 
blive dannet nye beboergrupper, og 

de seneste fremskridt kan blive præ-
senteret.
Det vil ske inden årsskiftet, så nu er 
muligheden for at sætte sig ned for 
den enkelte beboer enten alene eller i 
et samarbejde med naboerne og gøre 
deres helt konkrete forventninger klar 

til mødet. Så kan beboerdemokratiet 
nemlig fortsætte i samme ånd, som 
det oprindelige projekt blev tænkt i.

4 - Gellerupparken

 jaGten på den forsvUndne sUppleant
kontakt os med oplysnInGer om den forsvUndne

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Onsdag den 22/09-2010 var der afde-
lingsmøde for afdeling. 4 i Forenin-
gernes Hus i Gellerupparken. Der 
skulle foregå en del ting på mødet, 
men det mest væsentlige var, at det 
skulle stemmes om en ny afdelings-
bestyrelse. 

valghandlingen 
og de opstillede
Det skulle gøres til sidst på 
mødet, og det foregik ved, at 
de, som ville stille op, opgav 
deres navn til sekretæren og 
stillede sig op foran de frem-
mødte og præsenterede sig 
selv.
En af de nye, der stillede op til 
bestyrelsen, var den 22-årige 
Maria Sloth. Hun sagde at hun 
lige var flyttet til området, ar-
bejdede som hjemmehjælper 
og gerne ville arbejde for at 
noget af al skraldet i området 
blev begrænset.
”Jeg har store forhåbninger om at bli-
ve valgt ind, for jeg har snakket lidt 
med folk her, og de har spurgt hvad 
jeg hed, så de vil nok stemme på mig” 
udtalte hun lige før afstemningen gik 
i gang.

blev valgt som suppleant
Da resultatet af afstemningen kom 
frem, viste det sig, at Maria Sloth var 
blevet valgt ind som 1. suppleant. 

Måske ikke det, hun havde håbet på. 
Hun er i hvert fald væk.
Helle Hansen , formanden for afde-
lingsbestyrelsen, fortæller at Maria 
Sloth simpelthen er forsvundet. De 
har sendt e-mails og ringet til hende, 
men både breve og e-mails er kommet 
retur. 

Nu er det kommet frem, at den lejlig-
hed hun boede i er blevet fraflyttet en 
uge efter, Maria Sloth blev valgt ind i 
afdelingsbestyrelsen. Det lyder jo lidt 
mystisk, så jeres udsendte gik på jagt. 

konspirationsteorier
Da Maria Sloth havde et badge med 
Enhedslistens logo på, var det nærlig-
gende, at tro at hun var mere end bare 
almindeligt involveret. Ved en enkelt 
søgning på nettet kommer det frem, 

at hun har været særdeles aktiv poli-
tiker i Aalborg og også var talskvinde 
for Socialistisk Ungdomsfront, som 
er Enhedslistens ungdomsafdeling, i 
Aalborg
Var hun en muldvarp, der var ude 
på, at infiltrere afdelingsbestyrelsen? 
Det hele lød lidt suspekt, men jeg 

kontaktede John Gravers gaard 
fra Enhedslisten i Århus for en 
kommentar. Han afviste denne 
teori kategorisk. Han mente, at 
det kunne være, fordi de unge 
er rodløse nu til dags.
Videre til et andet prominent 
medlem af Enhedslisten, Ho-
vedbestyrelsesmedlem Hans 
Jørgen Vad, som arbejder som 
lærer på Lykkeskolen i Gelle-
rupparken.  Han har en bedre 
forklaring på, hvor Maria Sloth 
er blevet af. ”Hun har åbenbart 
lejet sig ind hos en ung fyr, 
som ikke kunne finde ud af at 
betale husleje, og derfor blev 

de begge smidt ud af lejligheden.” 
Det forklarer stadig ikke hvorfor hun 
stiller op til afdelingsbe,styrelsen, når 
hun ved at hun bliver smidt ud af lej-
ligheden en uge senere. Det er en no-
get speget sag for Maria Sloth, og ind-
til vi får fat på hende, får vi nok ikke 
den rigtige version at vide. Så konspi-
rationsteorien havde nok været mere 
spændende.

Billed fra afdelingsmødet, med Maria Sloth i baggrunden. 
Det eneste billede af den forsvundne suppleant.
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GellerUpparkens ImaGe er et problem
dramatIk om HelHedsplanen på GellerUpparkens beboermøde

af Elsebeth Frederiksen

Onsdag den 22/09-2010 var der afde-
lingsmøde for Afd. 4 i Foreningernes 
Hus i Gellerupparken. Der var mødt 
ca. 60 lejemål op plus en del gæster og 
udsendte fra Skræppebladet.
Kjeld Albrechtsen blev valgt som di-
rigent og gennemgik formalia, inden 
mødet kunne endeligt begynde.
Afdelingsformand Helle Hansen und-
erstregede i sin mundtlige beretning, 
at hun godt kan lide at bo i Gellerup-
parken, men at hun er træt af den 
dårlige mediedækning af området og 
mener,  at den største udfordring for 
boligområdet er dårlig image og ne-
gativ medieomtale. 
”Problemerne, vi har, er til at løse, 
hvis vi får lidt hjælp og ikke hele ti-
den skal diskutere politiske prøvebal-
loner, som kun handler om at score 
stemmer på et billigt grundlag.”
Helle fortalte videre, at hun gjorde 
ministrene, som besøgte Gellerup i 
september, opmærksom på, at hun 
ikke bryder sig om brugen af ordet 
ghetto.  Det hjælper heller ikke til, at 
få medierne til at skrive anderledes 
om området. 
Og hun oplyste, at moskéforeningen 
snart har samlet nok penge sammen 
til at kunne købe en grund og opfø-
re en moske. Og foreningen har for-

handlinger i gang med kommunen 
om dens beliggenhed.

Helhedsplanen og forbedringer
Helle Hansen gjorde også rede for 
de ting, der skal gøres ved Gellerup-
parken i de kommende år. Maling af 
facader er allerede i gang og vil blive 
færdiggjort i løbet af de næste par år. 
Der skal gøres hovedrent i alle opgan-
gene en gang om året – rengøringen 
er allerede gået i gang. Det er en del 
af de initiativer, der går ud på at gøre 
opgangene pænere. Et andet problem 
at, at cyklerne oftest ikke kan stå ude, 
så der vil blive set på muligheden af 
at lave aflåste cykelskure i området. 
Der er sat videokameraer op på prøve 
i fire opgange – på Bentesvej 27 2931 
og Gudrunsvej 74. Projektet vil blive 
evalueret om et års tid, og derefter 
skal beboermødet afgøre, om der skal 
kameraer op  i hele afdelingen. Afde-
lingsbestyrelsen er i gang med at for-
handle med forskellige udbydere om 
at få installeret fibernet for at få billige 
tv-kanaler og internet til alle beboere.
Til sidst nogle lidt triste nyheder. Vej-
ledningscentret, som er et af de gode 
projekter i området, bliver grundet 
manglende midler måske nødt til at 
lukke med fra 31/32011. Der arbej-

des på en løsning. Det samme gøres 
der med hensyn til Meyer-projektet, 
som også bliver nødt til at skære ned 
på ansatte. Det sidste punkt er, at af-
delingsbestyrelsen er i gang med at 
gennemgå legepladserne for at lave 
en plan over, om der skal laves flere 
legetilbud til de halvstore børn i Gel-
lerupparken.

Huslejestigning vedtaget
Brabrand Boligforenings regnskabs-
chef Mogens Clingman redegjorde for 
budgettet, som viste en forbedring i 
budgettet for energiregnskabet, hvor 
et forsøg med energibesparende lam-
per kan vise sig som en kæmpe bespa-
relse i de kommende år.
Udgifter til vedligeholdelse af lejlig-
heder er steget for at få hævet stan-
darden. Det sker bl.a. med et forsøg 
med enkelte lejligheder, der bliver 
istandsat for at se, hvor dyrt det bli-
ver. 
Grundet de stigende udgifter bliver 
der nødt til at komme en huslejestig-
ning på 4,46% samt stigning i anten-
nebidrag på 29,40 kr. pr. måned. An-
tennebidragets stigning er udeluk-
kede bestemt af Stofa og antennefor-
eningen og kan ikke forhandles. Ved 
afstemning blev huslejestigningen 
vedtaget.

dramatiske debatter
Igen blev der på mødet diskuteret 
helhedsplan. Der forelå et forslag til 
et samlet svar på Gellerupparkens vi-
sion. Afdelingsbestyrelsen kom med 
et forslag om nogle små ændringer i 
forslaget, men efter heftig debat og en 
livlig indblanding fra folk, som ikke 
bor i afdelingen, blev ændringsfor-
slaget forkastet. Et flertal af de frem-
mødte stemte ja til det oprindelige 
forslag; mens andre var noget forun-
drede over forkastelsen af ændrings-
forslaget, da der ikke var nogle revo-

Der var et flot deltagerantal til mødet
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lutionerende ændringer i bestyrelsens 
forslag, og det kun stillede ordlyden 
lidt skarpere op.
Pia Bjerre m. fl. havde stillet forslag 
om, at beboere, der stiller op til af-
delingsbestyrelsen, skal have tid til 
at fremstille sig selv og til at svare på 
spørgsmål. Det blev vedtaget med 
den ændring, at eventuelle spørgsmål 
til de opstillede kandidater kan stil-
les på tomandshånd i en pause inden 
valghandlingen. 
Allan Fisker foreslog, at der før valget 
af nye medlemmer af bestyrelsen blev 
opgjort, hvem af de genopstillede 
kandidater, der er kommet til afde-
lingsbestyrelsens møder, så beboere 
kan se, om dem, man skulle stemme 
på, faktisk gør deres arbejde i besty-
relsen. Bestyrelsen bakkede op om 
forslaget, og det blev også vedtaget 
ved flertal.
Sidste punkt inden afstemningen om 
nye bestyrelsesmedlemmer var om, 
hvorvidt det nu skal være tilladt at 

bore i betonen på altanen. Indtil nu 
har det ikke været tilladt at bore i be-
tonen, af frygt for at nedløbsrørene 
inde i betonen skulle beskadiges. Det 
står umiddelbart fast, at rørene ikke 
bliver beskadiget, hvis man ikke borer 
i de yderste 20 cm. af altanens vægge, 
loft og bund. Derudover blev det fore-
slået, at man ville prøve at finde nogle 
standardstørrelser altangardiner, som 
folk kan vælge at bruge. Forslagene 
blev vedtaget af et stort flertal.
Afstemning om nye 
medlemmer af besty-
relsen
Sidst på aftenen blev 
det endelig tid til at 
stemme om nye med-
lemmer af bestyrelsen. 
Hvert lejemål havde to 
stemmer, og afstemnin-
gen foregik skriftligt.
Ca. kl. 23.30 var afstem-
ningen og optællingen 

endelig slut, og nye og genvalgte 
medlemmer var bestemt.
De følgende blev nyvalgt: Pia Bjerre 
Christensen, Khaled Elmoossa og Ja-
mal Mohammad, mens der var gen-
valg til Ali Khalil, Naif Moustafa, Is-
sam Kaddoura, Walid Mahmoud og 
Rabih Azad-Ahmad.
Skræppebladet ønsker dem tillykke 
med valget og håber, de kan være 
med til at gøre Gellerupparken til et 
godt sted at bo.

De medvirkende ved mødet stemmer om et forslag

Udfyld spørgeskema om medier og deltag i lodtrækning om biografbilletter!
Birger Agergaard, projektleder bydele.dk

Kære beboer i især Gellerup, Toveshøj, Søvangen og Skovgårdsparken! Medierne i lokalområdet har tanker om et 
tættere samarbejde, og vi kunne godt tænke os at oprette et fælles Mediehus, hvor de forskellige medier kan arbejde 
tættere sammen om at beskrive, hvad der rører sig i området. Men vi har brug for dine idéer til at skabe indhold i et 
mediehus: udfyld skemaet og deltag samtidig i en lodtrækning om 3 x 2 biografbilletter.
Klip skemaet ud og aflever det senest 15. november på Gellerup Bibliotek, Yggdrasil (postkassen) eller 
Tousgårdsladen (postkassen). Du kan også vælge at udfylde skemaet elektronisk på www.gellerup.nu - find link på 
forsiden. 
Føler du dig godt orienteret om, hvad der sker i Gellerup-området?

oJeg får opfyldt mit behov for lokal nyhedsdækning 

oNej, jeg vil gerne have mere lokal nyhedsdækning i disse medier: (sæt gerne flere krydser)

o Lokalt TV o Lokalradio o Beboerblad oBydelsportal

oVed ikke
Skriv evt forslag til, hvordan informationen og kommunikationen kan forbedres: ______________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Hvilke tilbud bør der være i mediehuset? 

oMedieproduktion (blad, web, TV, radio mv)   oKurser i journalistik, foto, web, radio, TV

oGrafisk værksted oInformation/rundvisninger til gæster og medier udefra

oInformation om Helhedsplan Gellerup/Toveshøj o Andet: _________________________

fortsætter næste side!

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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ta’ med samvIrket på besøG I sønderbro I Horsens
”danmarks bedste GHetto” kalder de sIG selv sønderbro I Horsens, Hvor de med stor 

sUcces arbejde med at løse de bolIGsocIale UdfordrInGer, der fIndes I bydelen

af Helle Hansen, sekretær for Samvirket i Gellerup og Toveshøj

Mandag den 8. november 2010 in-
viterer Samvirket i samarbejde med 
Gellerup Fællesråd på en udflugt til 
Sønderbro i Horsens, som for tre år 
siden var inspiration til dannelsen af 
Samvirket.
Sønderbrogruppen er et netværk af 
50 nøglepersoner fra alle lag og dele 
af bydelen, som bidrager væsentlig til 
visionen om, at gøre Sønderbro til den 
bedste bydel i kommunen.
I Horsens står en masse af de aktive 
i Søndergruppen klar til at tage imod 
de besøgende fra Gellerup og Toves-
høj for at fortælle om nogle af deres 
mange spændende projekter og ind-
satser.

Der bliver indledt med en fortælling 
om ”Digital Center for immunologi” 
(Lokalsamfundets modstandskraft), 
som er et utrolig spændende projekt, 
hvor der forskes i sociale faktorers be-
tydning for sundhed og i at udvikle 
metoder til strategier for at modifi-
cere disse faktorer til fordel for social 
sundhed.
Bagefter er mulighed for at møde 
nogle af Sønderbros andre indsatser. 
Blandt andet ”Sundhed For Alle på 
Sønderbro”, hvor sundhedsprofessio-
nelle via Aftenkonsultationen ”Fælles 
Hjælp” på frivillig basis hjælper med 
alle de problemer, der kan tynge be-
boerne ned i hverdagen. Eller man 
kan høre om IT-løft og TV-produktion 

som led i en kommunikations-strate-
gi, eller om ”Sønderbro Dialog”, som 
er et nødvendigt ”go-between”, det 
længe eftersøgte ”missing link” mel-
lem 50 sprog og kulturer.

Der er fælles bustransport med af-
gang fra Gellerup Bibliotek kl. 
13.00 – hjemkomst ca. kl. 18.00. 
Det er gratis at deltage, men 
det kræver at du melder dig til. 
Sidste frist for tilmelding er tirsdag 
den 2. november 2010 til Samvirke-
sekretær Helle Hansen, tlf. 2920 8978 
– email: hellehan@aarhus.dk 
Læs meget mere om Sønderbro på 
hjemmesiden www.soenderbro-hor-
sens.dk

Kunne du tænke dig at benytte nogle af disse tilbud i Mediehuset: 
oskrive artikler / interviewe olave film /TV   owebarbejde

odeltage i mediekurser  olave foldere og brochurerolave markedsføring

otage billeder  olave radio  olave animation/grafik

oinformere gæster / være turguide oandet – skriv forslag: ________________________

Hvilke informationer vil du gerne have flere af? (højst fem krydser)
oLokale nyheder og reportager  oLandspolitiske emner 

oPortrætter / interviews   oForomtale af arrangementer

oOversigt over foreninger, projekter mv.  oDebat

oFoto-serier   oServiceinfo og referater fra afdelingerne

oAndet? Skriv forslag til emner: _______________________________________________

__________________________________________________________________________

Det er ikke nødvendigt at skrive under med navn. Men hvis du vil deltage lodtrækningen eller kunne tænke 
dig at være frivillig, så udfyld linjerne herunder. Ingen navne vil blive offentliggjort! 

Navn:____________________________ Skriv mig på som eventuel frivillig: o 
Adresse:__________________________
E-post: ____________________________

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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HøjskoleopHold I tIsvIlde
med sejlads oG mUsIk

tekst og foto af Emmy Hartvig, afd 22

En dejlig lørdag i september drog 
en flok beboere fra Sonnesgården 
af sted mod Tisvilde højskole. Der 
var reparationer på jernbanen, så 
efter en lidt besværlig rejse nåede 
vi endelig vores mål.

Varm velkomst
Vi blev modtaget af Forstander 
Mogens Johansen og medarbej-
dere med et varmt og venligt 
knus. Vi fik straks serveret kaffe 
og hjemmebagt pæretærte med 
flødeskum og en lille en til halsen 
– herlig velkomst.
Om aftenen sang vi Sigfred Peder-
sensange med Nikolai ved flyge-
let.

Københavnertur med kanalsej-
lads og Buxtehudekoncert
Dagen efter gik turen til Køben-
havn med  bus. Først så vi det 
smukke og imponerende nye ope-
rahus. Dernæst blev der tid til at 
spise vores madpakke hos Mo-
gens Johansen i Christianshavn. 
Derefter tog vi på kanalrundfart, 
spændende at se de gamle byg-
ninger fra ”søsiden”.

Hjemturen gik ad Strandvejen, hvor 
vi så de mange flotte villaer.

Næste dag startede vi igen mod 
København, hvor vi skulle se 
Christiania; det var en ”særpræ-
get” oplevelse. Derefter var det 
dejligt at finde ro og fred i Vor 
Frelsers Kirke, som var fint re-
staureret, og så var vi endda så 
heldige, at organisten gav en lille 
Buxtehudekoncert.
En lille strøgtur blev der også tid 
til.

Kronborg, kasematter og Jazzun-
derholdning
Om tirsdagen kørte vi til Helsin-
gør, her skulle vi se Kronborg, 
med fine sale, kasematter og Hol-
ger Danske.
Tilbage på højskolen fik vi en dej-
lig middag, og så var der under-
holdning af Fjeldtetten med den 
dygtige jazzsangerinde Katja i 
spidsen.  
Musikken sluttede kl.23, for vi 
skulle tidlig op næste dag for at 
starte på hjemturen.
I højt humør nåede vi Århus, alle 
var tilfredse med et dejligt ophold 
i Tisvilde.

Til foråret går turen til Berlin

atelIervIndUer I HolmstrUp
nye vIndUer med elektrIsk åbnInG opsættes Inden nytår

af Jens Skriver

Ateliervinduerne i taglejlighederne i 
Holmstrup har længe skullet skiftes 
ud. Det sker nu, og arbejdet forventes 
afsluttet inden årsskiftet. De nye vin-
duer har kun otte fag, hvoraf tre kan 
lukkes op. De er så tunge, at de kun 

kan åbnes elektrisk. Udenfor monte-
res en vejrhane, der registrerer regn 
og vind, så vinduerne kan lukkes 
automatisk. Boligforeningen er også i 
færd med at sætte gardiner op.

6 - Holmstrup

Kanalrundfart i København

Jazzunderholdning med Fjeldtetten
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førsteHjælpskUrsUs kUn for kvInder
laden tIlbyder

m. kvindelig underviser
søndag d. 21. november og søndag d. 
28. november kl. 9.30 – 16.00
 
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.  

Tilmelding og betaling senest torsdag 
d. 4. november.
 

tUr tIl folketInGet oG tIvolI
taG med på frItIdsforenInGens voksenUdflUGt

Onsdag den 8. december 2010.

Program for dagen:  Opsamling star-
ter i Holmstrup kl. 06.30. Øvrige del-
tagerne vil få direkte besked på hvor 
og hvornår de skal møde op. 
 
Vi serverer kaffe og rundstykker på 
vejen til København

kl. 11.00 rundvisning i folketinget v/ 
Rene´Skau Bjørnsson 

kl. 12.30 frokost i snapstinget, drikke-
varer for egen regning         

Kl. 14.00 – 20.00  fri til at gå en tur i 
byen, se på de julepyntede forretnin-

ger, og komme i Tivoli og se den fan-
tastiske juleudstilling (entrebillet til 
TIVOLI incl. udleveres i bussen)
Aftensmad for egen regning. 

Kl. 20.00 holder bussen ved indgang 
Syd eller ved DGI Byen, klar til at køre 
os hjem igen, forventet hjemkomst ca. 
kl. 24.00

Medlemskab af Fritidsforeningen for-
udsættes.

Pris : 250,00 kr. pr. deltager. Bemærk: 
kun for voksne!

Billetter sælges for alle afdelinger fra 
Gellerup bibliotet tirsdag den 16. no-
vember 2010 mellem kl. 13.00 og 17.00 

efter først til mølle, da der er et be-
grænset antal billetter.

Tilmeldingsblanket!

Navn: _____________________________________________________________  afd. ______________________________

Adresse: ___________________________________________________________  tlf _______________________________.

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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stadsarkItekt Gøsta knUdsen 
Holder foredraG på GellerUp mUseUm

GellerUp er på to vIdt forskellIGe måder I fokUs, når GellerUp mUseUm 
I november byder Indenfor tIl to foredraG.

 
af Doron Haahr, museumsleder Gellerup Museum

Gellerup Museum har haft rigtig 
mange gæster, siden vi åbnede i marts 
i år. I foråret havde vi stor succes med 
foredrag om Gellerup, og derfor by-
der vi velkommen til yderligere to 
foredrag dette efterår.
Onsdag den 10. november kl. 19 vil 
museumsinspektør på Gellerup Mu-
seum, Doron Haahr, fortælle om Gel-
lerup set i et danmarkshistorisk per-
spektiv. ”Gellerup blev bygget i en 
periode af danmarkshistorien, hvor 
velfærdssamfundet var ved for alvor 
at tage form. Med udgangspunkt i 
Gellerup kan de sidste 40-50 år af 
Danmarks historie fortælles,” pointe-
rer Doron Haahr. ”I dag står Gellerup 
over for nogle forandringer – også fy-
siske. Byggeriets plads i den danske 
kulturarv vil blive et tema i foredra-
get,” forklarer han. Nærmere oplys-
ninger om foredraget kan ses sidst i 
artiklen.
Onsdag den 24. november kl. 19 er 
det så stadsarkitektens tur til at ind-
tage Gellerup Museum. Gøsta Knud-
sen har i sit virke som stadsarkitekt i 
mere end tre år arbejdet med byens 
udvikling og planlægning. Århus er 
i disse år i en rivende udvikling, og 
en stadsarkitekt skal have en finger 

på pulsen. I sit foredrag vil Gøsta 
Knudsen fortælle om udviklingen af 
Århus og byens mange udfordringer 
– heriblandt Gellerup. Det bliver en 
spændende aften, hvor Gellerup præ-
senteres i sammenhæng med andre 
af de udfordringer, der findes for År-
hus. Gellerup er ikke en isoleret del af 
byen, heller ikke når det gælder byens 
udvikling. Info om foredraget sidst i 
denne artikel.
 
brug Gellerup museum
Gellerup Museum er mere end et 
museum. Museet er oplagt som mø-
dested for foreningsmøder, da vi har 
mødeplads og tekniske faciliteter. Du 
kan også bruge museet som startsted 
for en gensynsfest, hvis du skal mø-
des med dit gamle kollektiv eller din 
klasse fra Nordgårdskolen. Får du 
familie på besøg, og skal de præsen-
teres for dit område, så tag dem med 
ud at gå i parken – og slå et smut forbi 
Gellerup Museum. Kontakt Gellerup 
Museum for mere information.
 
Gellerup museum på facebook
Gellerup Museum udvikler sig hele 
tiden, for vi arbejder konstant på vo-
res udstillinger. I køkkenet er vi klar 

med et tyrkisk skab, der viser og for-
tæller om tyrkiske køkkentraditioner. 
Vi arbejder videre og vil snart kunne 
vise også et somalisk skab frem. I for-
vejen har vi et par skabe, der fortæl-
ler om det danske køkken. For at man 
kan holde sig opdateret med, hvad 
der sker på Gellerup Museum har vi 
oprettet en gruppe på Facebook. Hvis 
du melder dig ind i den, vil du kunne 
følge med i udviklingen på museet, 
og du vil få at vide, når vi har interes-
sante foredrag. Find gruppen ved at 
søge på ’Gellerup Museum’ på Face-
book.
 
besøg Gellerup museum
Gellerup Museum har fast åbningstid 
to gange om ugen. Vi har åbent hver 
tirsdag kl. 15-17 og hver søndag kl. 
1416. Der er gratis entré i museets fa-
ste åbningstid. Museet kan også holde 
åbent efter aftale, kontakt museet for 
mere information.

Onsdag den 10. november kl. 19-21.
Foredrag med museumsinspektør Doron Haahr.

Entré: 25 kr. Museet byder på kaffe og kage.
 

Onsdag den 24. november kl. 19-21.
Foredrag med stadsarkitekt Gøsta Knudsen.

Entré: 25 kr. Museet byder på kaffe og kage.
 

Gellerup Museum. Gudrunsvej 16, 6. th., 8220 Brabrand.
Museumsinspektør Doron Haahr træffes på tlf. 61 22 17 68 eller e-post doha@bbbo.dk

Gellerup Museum har en gruppe på Facebook, søg efter Gellerup Museum.
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jUlearranGementer oG jUleHjælp
jUlefrokst oG jUleaften I GellerUp kIrke  jUleHjlæp fra dansk folkeHjælp

Gellerup kirkes julefrokost
Gellerup Kirkes traditionsrige julefro-
kost bliver i år torsdag d. 9. december 
kl. 17.00 i kirkens underetage. Under 
og efter spisningen vil der være for-
skellige underholdende indslag, og 
vi vil selvfølgelig også synge nogle 
julesange. Alle er meget velkomne!  
Tilmelding kan ske til kirkekontoret 
på tlf. 8625 1810 senest d. 2. december

juleaften i Gellerup kirke
I lighed med tidligere år vil der i år 
blive holdt juleaften i Gellerup Kirke. 
Aftenen forløber på traditionel vis. Kl. 
18.00 er der spisning, og der vil være 
julefortælling og dans om juletræet. 
Julegaver til alle bliver der også sørget 
for. Prisen er 60 kr. for voksne og 35 
kr. for børn. Sidste frist for tilmelding 
er fredag d. 17. december. Yderligere 
oplysninger kan fås hos sognemed-
hjælper Bit Boel Buhl på tlf. 8625 0800. 

dansk folkeHjælp  
Indsamler IGen penGe 
tIl jUleHjælp I årHUs 2010
og søger frivillige til hjælp med ind-
samlingen

Ikke alle har råd til at holde jul
For nogle familier er der så lidt til 
dag en og vejen, at de ikke har råd til 
at holde jul. Det gælder især mange 
børnefamilier.
Det er baggrunden for denne appel.

Dansk Folkehjælp (tidligere ASF
Dansk Folkehjælp)  vil igen i 2010 ud-
dele julehjælp, og det bliver andet år 
med denne aktivitet.
Organisationen ASF Dansk Folke-
hjælp blev stiftet for over 100 år siden 
som 
Arbejdernes Samaritter Forening –  
hvor de organiserede førstehjælps-
kurser. Fra 1940 påbegyndtes internt 
og socialt hjælpearbejde.
Organisationen har støttet mange so-
ciale og humanitære formål – f.eks. fe-
rieophold for de børn der blev berørt 
af Tjernobyl-katastrofen

Sidste år kunne man hjælpe 62 fami-
lier, for de penge, der var samlet ind. 
Det var 31.000 kr. Desværre havde 
man 198 godkendte ansøgninger, så 
der var mange man ikke kunne hjæl-
pe.
Der blev også givet andet end kontan-
ter, idet der blandt andet blev doneret 
legetøj, der kunne uddeles.

Da man kun har de penge til uddeling 
af julehjælp, som man samler ind, har 
man stærkt brug for hjælp i form af 
kontant tilskud. Pengene går til en ju-
lekurv med diverse fødevarer og lidt 
mundgodt til en værdi af kr. 500. Man 
vil også meget gerne have fat i perso-
ner, foreninger m.m., der kan hjælpe 
med at indsamle penge.
Vi vil i år indsamle penge i gågaden 
fredag 28/11 kl. 15.00-18.00 
lørdag 27/11 kl. 11.00-14.00
Fredag  3/12 kl. 15.00-18.00 
lørdag   4/12 kl. 11.00-14.00 
Fredag 10/12 kl. 15.00-18.00 
lørdag 11/12 11.00-14.00. 
Man vil være glade, hvis man bare vil 
hjælpe en enkelt dag – altså bare små 
3 timer.
 
Vil du være med til at hjælpe med 
indsamlingen, kontakt julehjaelp@
stofanet.dk eller
Carl August Paulsen på tlf. 2421 2464 
eller Michael Nielsen tlf. 2171 3401.
Man kan også give et kontant bidrag – 
Se på hjemmesiden www.asf-aarhus.
dk

Beboerrådgiverne har igen mulighed 
for at formidle julehjælp gennem vo-
res samarbejde med Egmont Fonden. 
Her har enlige mødre/fædre med 
børn mulighed for at få en mindre 
økonomisk håndsrækning til afhol-
delse af jul.

Kravene for at komme 
i betragtning er:  
at man holder jul
at man er enlig med børn

at familiens rådighedsbeløb ikke 
overstiger kr. 3.900 
excl. børneydelserne

Vi skal sammen udfylde et ansøg-
ningsskema, hvorfor du ved henven-
delse bedes medbringe dokumenta-
tion for indtægter og udgifter. Sidste 
frist er den 4. november.

Hvis du ikke ønsker at benytte dig 
af ovenstående, så er der også andre 
muligheder for julehjælp.

Børnenes Kontor: Her skal du ud-
fylde et ansøgningsskema, der skal 
underskrives af sagsbehandler eller 
af beboerrådgiveren, og som herefter 
indsendes. Vi har sørget for ansøg-
ningsskemaer, som du vil kunne af-
hente hos beboerrådgiverne fra 1. no-

jUleHjælp
beboerrådGIverne skrIver

af Jens Høgh/Abelone Asingh og Maryam Feriedanian
Beboerrådgivere 



Skræppebladet november 2010 - 25

café perlen I yGGdrasIl
november 2010

café perlen er beboernes egen 
café i Gellerup. 
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. 13.00-17.00

café perlens og perlevennernes 
fællesspisning
Fredag den 19. november 
kl. 17.00-18.30
Pris 25 kr.
OBS - Nye priser: 
Børn fra 2-7 år 10 kr.

Børn fra 8-12 år 15 kr.
Tilmelding senest tirsdagen forinden 
til Jytte  mobil 2085 1904  max. 50 
personer

café perlen 
holder søndags café 
Søndag den 14. november kl. 14-17

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

perlens systue
For alle kreative kvinder i Gellerup 
og Toveshøj. Systuen Perlen er åben 
mandag aften kl. 17 – 19

 i det kreative værksted i stueetagen i 
beboerhuset i Yggdrasil

Du kan komme og sy og reparere dit 
eget tøj – eller lave tasker, puder og 
sjove andre ting til dig selv eller til en 
basar, hvor overskuddet gå til velgø-
rende formål
Du sagtens have dine børn med  der 
vil også være aktiviteter, som de kan 
gå i gang med.

Læs mere på 
www.cafeperlen.dk

vember. Ansøgningen skal indsendes 
senest den 1. december.

Frelsens Hær: Hos Frelsens hær kan 
man i år enten selv søge på nettet på 
internetadressen: www.fh-julehjælp.
dk eller søge direkte hos Frelsens Hær 
i Klostergade 54, hvor ansøgningsske-
maer udleveres mandag den 1. no-
vember mellem kl. 9 og 12. Husk at 
medbringe sygesikringsbevis.
Der vil også være mulighed for at ud-
fylde skemaet hos beboerrådgiverne 

fra den 1. november. Ansøgningsfri-
sten er den 30. november.

Mødrehjælpen har også julehjælp, 
men hjælpen er her rettet til de famili-
er, der allerede er i kontakt med Mød-
rehjælpen, så hvis du er i forbindelse 
med Mødrehjælpen, så spørg der.

Herudover er der mulighed for at 
søge ved din lokale kirke. Det er for-
skelligt fra kirke til kirke, så kontakt 
din kirke for at hører nærmere.

Beboere på Toveshøj skal henvende 
sig hos Maryam i Beboerhuset Tous-
gårdsladen, 1. sal.

Beboere fra de andre afdelinger, som 
er tilknyttet Beboerrådgivningen be-
des henvende sig i rådgivningen på 
Gudrunsvej 16, 1. th. eller i tirsdags-
rådgivningen på Holmstrup.

GellerUp kIrke
jUleHjælp 
Igen i år kan sognets beboere søge ju-
lehjælp i Gellerup Kirke. Julehjælpen 
består af en indkøbspose med ”alt 
godt til julen”. 

Ansøgningsblanket fås på 
Gellerup Kirkekontor Gudrunsvej 88, 
8220 Brabrand, tlf. 8625 1810. Send eller 
aflever ansøgningen til kirkekontoret.
Ansøgningsfristen er onsdag d. 1. decem-
ber.

dansk folkeHjælps 
jUleIndsamlInG
Sådan søger man støtte til julen:
Ansøgningsskema kan hentes på 
hjemmesiden asf-aarhus.dk eller fra 
folkehjaelp.dk 
fra 1. november 2010

Ansøgningsskemaet skal forinden 
den sendes til organisationen være 
påtegnet af socialforvaltningen/an-
søgerens sagsbehandler.

Ansøgningen skal inden den 1. december 
være udfyldt og returneret til 
Dansk Folkehjælp
Industriparken 4
4960 Holeby

Herefter vil Dansk Folkehjælp, Århus 
afdeling tage stilling til, hvem der kan 
komme i betragtning.
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se Her, Hvordan dU UndGår de typIske fejl I sorterInGsGårdene

meyerprojektet I GellerUpparken oG tovesHøj

På Toveshøj er sorterings-gårdene til affald netop blevet sat i stand, og nye skilte bliver hængt op, så man tydeligt kan 
se, hvordan affaldet skal sorteres. Meyerne ser 3 fejl, som ofte begås ved sorterings-gårdene: 1. Madaffald i sorterings-
gården, 2. Tøj i sorterings-gården, 3. Forkert affald i elektronikburet

tekst af Ulla Bording Jørgensen, Meyer-projektet.
fotos af Omar Azzam, Meyer-projektet & illustration af Laila Brandt.

Fejl nr. 1  mad i sorteringsgården:  Gammel mad lugter grimt og tiltrækker rotter. Derfor skal mad altid lægges i af-
faldsskakten eller i den blå container for småting, der skal brændes.

Fejl nr. 2 - tøj i sorteringsgården: Tøj bliver hurtigt spredt ud, og man går og falder i det. Tøj skal i den blå container for 
småting, der skal brændes. Er tøjet helt uden huller og rent, så giv det til Genbrugsland bagved Bazaren eller til Allan 
Fisker. Allan tager imod tøj på Bentesvej 31 ved den udvendige cykelkælder. Der er billede på døren nedenfor trappen, 
hvor tøjet skal sættes. Ring eller send en sms til Allan på tlf.: 51 25 52 51, så han ved, at der er tøj til ham.

Fejl nr. 3  papir, glas og madaffald i elektronikburet: Elektronikburet er KUN til elektriske apparater, som fx lamper, 
radioer, tv, computere eller hårtørrere. Det er helt forkert at lægge reklamer, glas eller madaffald i elektronikafdelingen. 
Reklamer skal i papircontainerne og glas i glascontainerne, som også står ved sorterings-gården. 

Husk desuden at sætte møbler helt 
ind til væggen, så din nabo også 
kan komme ind med sit affald.

Meyer-projektet for et renere Gelle-
rup vil hver måned skrive om ind-
satsen.
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Giv en cykel til Meyer-projektet.
Meyer-projektet, som arbejder for at gøre Gellerupparken og Toveshøj renere og pænere, har brug for cykler, så medarbejderne 
hurtigt kan komme rundt i områderne.Har du en gammel cykel stående, som du gerne vil donere til projektet, så ring straks 
til projektets leder, Theo van Driessche, på tlf. 61 55 85 60.
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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, 

Gudrunsvej 7, 8220 Brabrand,

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
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Vær frivillig i folkekøkkenet
Vi er glade for, at der kommer 
lidt fornyelse i folkekøkkenet. Vi 
glæder os til at en række arabiske og 
afrikanske kvinder for første gang 
vil lave mad. Den 23. november 
serverer de arabisk kyllingeret og 
den 30. november Sambusa – en 
fantastisk ret, der tager meget lang 
tid at lave: Uhm...

Hvis du har lyst til at prøve at lave 
mad i folkekøkkenet så kom forbi. 
Det er muligt, at du kan få andre til 
at hjælpe dig. 
Bemærk i denne måned købes der 
(halal)oksekød i basaren d. 3. og 30. 
november.

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

ladens folkekøkken

Madplan november

Mandag 1 Gl. dags oksesteg med sovs og   
   kartofl er
Tirsdag 2 Skinkekødsgryde med kartofl er
Onsdag 3 Chili con Carne med 
   ris/kartofl er/brød
Torsdag 4 Bayonneskinke m. grønlangkål og  
   brune kartofl er

Mandag 8 Laks med grøntsager
Tirsdag 9 Sund kost arrangement 
   (spisning kl. 18)
Onsdag 10 Forloren hare
Torsdag 11 Koteletter med kartofl er

Mandag 15 Fiskefi leter m. kartofl er
Tirsdag 16 Månedens overraskelse
Onsdag 17 Kalkungryde m. ris og kartofl er
Torsdag 18 Roastbeef med tilbehør
   
Mandag 22 Karbonader m. kartofl er og   
   grøntsager
Tirsdag 23 Arabisk kyllingeret med ris og   
   kartofl er
Onsdag 24 Hamburgerryg med kartofl er
Torsdag 25 Månedens suppe

Mandag 29 Frikadeller med stuvet hvidkål
Tirsdag 30 Sambusa (m. oksekød) og ris

Tirsdag d. 9. er der kostvejledning (om sund kost i 
relation til søvn og stress) og derefter fælles madlavning. 
Det er gratis at deltage. 
Vi starter kl.16 og spiser ca. kl. 18.

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
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i oktober var

”lynIld”
Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

lasse l. Henriksen
Gudrunsvej 50, st. mf.
8220 Brabrand
 

ayah abou Hussein
Gudrunsvej 2, 4. th.
8220 Brabrand 

yusef taha
Dortesvj 5, 1. th
8220 Brabrand

Bemærk, at gavekortene
gælder til Boghandlen i CityVest

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:     

FORNAVN     EFTERNAVN:

ADRESSE:     POSTNR/BY    TLF:

Løsningen sendes/afleveres til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 11. november 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 november
On. 10. 19.00: Foredrag Gellerup Museum    side  23 
Sø. 14. 14.00: Søndags Café i Café Perlsen    side  25
Fr. 17. 17.00: Fællesspisning Café Perlen    side  25
Sø. 21. 14.00: Søndagscafé Beboerhuset Søvangen   side  15
On. 24. 19.00: Foredrag Gellerup Museum    side  23
To. 25. 13.00: Juleklip i Tousgårdsladen    side   9
To. 25. 18.00: Fællesspisning Beboerhuset Søvangen  side  15

aktiviteter i december
On. 8. 06.30: Voksenudfl ugt Fritidsforeningen   side  22


