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lederen

af Hans Esmann Eriksen

HelHedsplan vedtaget

Tak til modstanderne

Startskuddet til helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj har 
lydt. Efter 4 års forberedelse og et utal af møder har de to 
afdelingers beboere sagt ja til, at foreningen kan indsende 
de første ansøgninger om at starte planen.

Det er ikke den eneste afstemning om planen. I 2011 skal 
afdelingerne igen til stemmeurnerne, når de økonomiske 
effekter er bedre kendt, og flere afstemninger vil følge efter.

Når man tænker på, at beslutningen om at bygge 
Gellerupparken for 46 år siden tog omkring 20 min på 
da tidens repræsentantskabsmøde, så må man sige, at 
helhedsplanen har fyldt en del mere i den lokale og kom-
munale debat.

Det er tankevækkende, at det dengang som nu er ikke det 
nye, der skal bygges op, men det, der skal rives ned og 
skabe mulighed for fornyelse, der har fyldt i debatten om 
helhedsplanen.

Brabrand Boligforening har ikke været tilhænger af unød-
vendige nedrivninger. En bred opbakning til hel heds-
planen i kommunalbestyrelsen krævede imidlertid, at der 
blev gennemført store fysiske ændringer. Det betød ned-
rivninger. Forhandlingsudvalget med Århus kommune 
måtte derfor indgå et kompromis.

Blandt beboerne var der tilslutning til at skabe forbedringer 
i området. Der var også mange, som mente, at de foreslåede 
nedrivninger ikke kunne accepteres, og, at der var et 
element af fremmedfrygt i den foreslåede plan.

Modstandergruppen blev stor, der blev indsamlet und-
erskrifter fra modstanderne, og deres synspunkter fyldte 
meget på de forberedende afdelingsmøder. Det betød, 
at Brabrand Boligforening gjorde ekstra meget ud af at 
informere beboerne og skabe kontakt til de interessegrupper, 
der kunne påvirke resultatet.

Resultatet blev, at aldrig har så mange beboere mødt op for 
aktivt at deltage i beslutningen.
Resultatet blev også, at ca. 2/3 af de fremmødte stemte for, at 
Brabrand Boligforeningen skal gå videre med planen.

Det er vigtigt at takke modstandergruppen for, at de var 
med til at skabe en mere nuanceret debat af planen. De var 
også med til at sikre, at op imod 25% af lejlighederne var 
repræsenteret. Det betyder meget for legitimiteten af de 
trufne beslutninger.
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I indstikket om helhedsplanen, som udkom i 
december, var der på forsiden en illustration af 
højhuset på motorvejsarealet. Ved en fejl fik vi 
akkrediteret JWH arkitekter for visualiseringen, 
som altså er udført af Cowi.
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”Jeg har altid interesseret mig for, 
hvad der foregår rundt omkring mig i 
mine omgivelser, og jeg har også før i 
tiden deltaget både i foreningsarbejde 
og lignende.
Jeg har en holdning til tingene, og har 
ikke været bange for at lufte den. Det 
var måske også grunden til, at der på 
et afdelingsmøde for mange år siden 
blev peget på mig til afdelingsbesty-
relsen.”

Efter lidt mildt pres fra Skræppebla-
dets udsendte, har Søvangens afde-
lingsformand Margit Nørhave ind-
vilget i at fortælle lidt om sig selv og 
om sit arbejde i bestyrelsen. Hun er 
åbenbart et alsidigt menneske. For ud 
over sit bestyrelsesarbejde er hun ud-
dannet som  Kranio-sakral terapeut, 
et arbejde som hun stadig passer. I 
fritiden nyder hun tilværelsen i sit ko-
lonihavehus sammen med sin familie 
og sine børnebørn.

”Det er et spændende og lærerigt ar-
bejde at være beboervalgt repræsen-

tant, og selv om jeg har været med i 
ret mange år, så er det stadig et ud-
fordrende arbejde, ikke mindst i den 
kommende tid, hvor renoveringsar-
bejdet i Søvangen skal i gang.”

renoveringsprojekt søvangen
”Jeg synes, at det er rigtig spændende 
og lærerigt at skulle i gang med det 
store renoveringsprojekt. Har det fint 
med at være beboervalgt nøgleper-
son. I den forbindelse er jeg glad for 
de både gode og dårlige erfaringer fra 
de forgangne badeværelsesrenoverin-
ger, som jeg håber, at der kan gøres 
brug af.
På nuværende tidspunkt ved vi slet 
ikke, hvordan det kommer til at se ud, 
men vi ved helt bestemt, at det kom-
mer til at ske.”
Der er lagt en overordnet tidsplan, 
der skal holdes, for at udløse Lands-
byggefondens tilskud.
I februar – marts bliver der afholdt 
workshops for beboerne om reno-
veringen og i maj måned bliver der 
indkaldt til ekstra-ordinært afdelings-
møde for alle i afdelingen, hvor man 

får meget mere at vide om planerne 
for den kommende renovering.

det nære og det mere fjerne
Arbejdet i en afdelingsbestyrelse be-
står jo både af det nære og det mere 
fjerne, som jo ofte er dikteret af bolig-
politiske beslutninger, som man ikke 
direkte har indflydelse på. Man er 
dog nødt til at sætte sig ind i dette” 
og interessere sig for det, da man som 
medlem af et repræsentantskab i bo-
ligforeningen skal have en holdning 
til det.”

”Mine ønsker for Søvangen i frem-
tiden er, at det fortsat må fremtræde 
som et velholdt område, der viser et 
tiltrækkende billede. Et sted, hvor 
beboerne er glade for at bo, og andre 
får lyst til at flytte ind. Dagligdagen 
skal være velfungerende og lejemå-
lene skal være i god kvalitet, med en 
rimelig balance mellem husleje og bo-
ligstandard.”

beboerklager til rette instans
Til slut dette store ønske fra formand-
en:  
Hun ser gerne, at beboerne sender 
deres klager og frustrationer det ret-
te sted hen - og ikke kun til naboen. 
Kom f. eks. til bestyrelsesmøderne, 
der er åben for alle beboere, og det 
afholdes den 2. tirsdag i hver måned 
fra kl. 17.00. Her kan man  mundtligt 
fremsætte ris/ros eller få åbnet op for 
sine frustrationer over boligmæssige 
problemer. Man er også velkommen 
til at maile til formanden. Adressen 
står på bagsiden af Skræppebladet.

afdelIngsforManden Har været en del 
af bestYrelsesarbeJdet I Mange År

IntervIeW Med sØvangens afdelIngsforMand

tekst og foto af Kirsten Hermansen



Skræppebladet februar 2011 - 5

Der er aktivitet i Foreningernes Hus! 
Ugentligt afholder forskellige lokale 
for eninger eksempelvis lektiecafé, 
sang træning, øver dans etc. I week-
enderne er der liv og glade dage, og 
kalenderen bliver hurtigt booket op. 
Hold også øje med de større åbne ar-
rangementer på hjemmesidens kalen-
der.

kreative kvinder i syværkstedet 
Vinteren i år har været smukt hvid, 
til tider bidende kold, og på nogle 
tidspunkter har det været svært frem-
kommeligt. Disse forhold har dog 
ikke været til hindring for de gæve 
kvinder og unge piger, der efter den 
officielle indvielse af huset, er ’flyttet 
ind’ i værkstedet, og hver formiddag 
trofast møder op. Her sidder de og syr 
på de nye symaskiner, der er indkøbt 
til formålet. Der laves flotte fremstil-

linger af forklæder, der sys kreative 
løsninger til opbevaring af ting til 
hjemmet, der sys tøj, der strikkes og 
der produceres mange andre fine ting 
af de dygtige, og meget produktive 
kvinder.
En af kvinderne, der for nyligt er be-
gyndt at komme i værkstedet, gav 
udtryk for, at det var meget godt For-
eningernes Hus var åbnet, så det var 
muligt at komme og sy, for hun sagde, 
at når man har børn, er der altid no-
get, der skal sys, repareres eller lap-
pes.

Udover at dele glæden 
ved at sy og skabe no-
get, er kvinderne fælles 
om det hyggelige sam-
vær, der hersker, når 
det kreative værksted er 
forvandlet til syværk-
sted. Der snakkes, gri-
nes og drikkes the. To 
fredage har kvind erne 
også lavet lækker mad 
i husets køkken, der 
efterfølgende er blevet 
serveret i caféen. 
Der er plads til flere, så 
kom og vær med!

Det er også muligt at benytte værk-
stedets faciliteter til andre kreative 
formål, og hvis du har en god idé til 
noget, du kunne tænke dig at lave 
sammen med andre, er du altid vel-
kommen til at kontakte Foreninger-
nes Hus. 

proces – fra forslag til vedtagne 
regler 
Der har været en proces i gang i For-
eningernes Hus, hvor det nedsatte 

arbejdsudvalg af frivillige bestående 
af foreningsrepræsentanter på god og 
demokratisk vis har samarbejdet om-
kring at udarbejde forslag til regler 
og kriterier for brug af Foreningernes 
Hus i samråd med Per Thomsen, le-
der af Foreningernes Hus. Forslagene 
blev præsenteret for foreningerne på 
generalforsamlingen d. 21. december, 
hvorefter de blev vedtaget. Når dette 
nummer af Skræppebladet udkom-
mer, har mange foreninger ’fået deres 
eget lokale’ i huset, som de kan bruge 
til deres forskellige foreningsaktivite-
ter. Vi ser frem til, at endnu flere for-
eninger får deres faste gang i huset! 

Info:
Foreningernes Hus

Sigridsvej 46, bygning 3
8220 Brabrand

Kontakt leder af Foreningernes Hus, 
Per Thomsen på tlf. 61 22 17 46 eller 

mail peth@bbo.dk 
Se vores hjemmeside på 

www.foreningernes-hus.dk  

forenIngernes Hus
aktIvItet I forenIngernes Hus

af Anne J. H. Svendsen, Foreningernes hus
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fiskene og Hvalfisken
Om aftenen ses planeten Jupiter sta-
dig meget lysende på himlen i syd, 
men den befinder sig i det stjerne-
billede på Dyrekredsen, som kaldes 
Fiskene, der til gengæld kun inde-
holder yderst lyssvage stjerner. Siden 
Oldtiden har man forestillet sig, at 
det lignede to fisk med halerne bun-
det sammen. Ifølge almanakken går 
Jupiter en overgang ind i stjernebil-
ledet Cetus (hvalfisken), som ligger 

lige syd for Fiskene. Det ligger dog 
ikke på Dyrekredsen, men dækker et 
meget stort areal også udelukkende af 
lyssvage stjerner. Siden Oldtiden har 
man opfattet dem som en hval eller et 
søuhyre.

dyrekredsen
Hvis man forestillede sig, at stjer-
nerne kunne ses om dagen, ville So-
len befinde sig i de 12 stjernbilleder 
på Dyrekredsen eller Ekliptika. Her 

er Fiskene vigtige, da Solen for tiden 
befinder sig i dette stjernbillede ved 
Forårsjævndøgn. Da Jordens akse 
hælder omkring 30 grader i forhold 
til dens bane rundt om Solen, følger 
Dyrekredsen ikke himlens ækvator, 
men løber fra nordøst til nordvest alt 
afhængigt af årstiden. Da planeterne 
drejer rundt om Solen, befinder de sig 
principielt på Dyrekredsen. Det gør 
Månen også.

de anonYMe fIsk
Capella oM stJerner, planeter og HIMMelænoMener

 af Jens Skriver

planet der ligner Jorden
Det er ikke længere siden, end da Ca-
pella begyndte, at exoplaneter duk-
kede op. Indtil da havde ikke været 
muligt, at identificere planeter hos an-
dre stjerner end vores Sol. Nu kendes 
flere hundrede såkaldte exoplaneter. 
De første blev opdaget ved, at deres 
stjerne rokkede lidt. Det var meget 
store gasplaneter meget større end Ju-
piter. Exoplaneter er ofte meget tætte-
re på deres stjerne, end det kendes fra 
vort solsystem. Nu kan de også afslø-

res ved, at de træder frem foran deres 
stjerne og svagt skygger for dens lys. 
Rumsonden Kepler har fået til opgave 
uden for Jordens atmosfære at afsøge 
områder af himlen for exoplaneter. 
Forleden blev det slået stort op i pres-
sen, at der var fundet en planet, som 
lignede Jorden. Det er gået så hurtigt, 
at den officielle pressemeddelelse 
ikke nævner, hvilken stjerne planeten 
hører til. Til gengæld er der bragt et 
billedet af planeten. Det er ren fantasi. 
Men planeten skulle være en klip-

peplanet 1,4 gange større end Jorden 
og 4,6 gange tungere. Der er dog in-
gen grund til at antage, den huser liv. 
Den er 20 gange tættere på sin stjerne, 
end planeten Merkur er på Solen, og 
temperaturen må være o. 1500 grader 
celsius. 
I øvrigt spiller forskere fra Aarhus 
Universitet en meget væsentlig rolle 
ved afkodning af Keplers resultater. 
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Et flertal i Folketinget har vedtaget 
en ny lov, der betyder en forringelse 
af børnefamiliernes økonomi. Børne-
familieydelse erstattes med Børne- 
og ungeydelse. De nye regler trådte 
i kraft den 1. januar 2011. Ved næste 
udbetaling af børnepenge vil flere 
børnefamilier sandsynligvis få sig en 
ubehagelig overraskelse.
Børnefamilierne rammes forskelligt 
afhængigt af antal børn og børnenes 
alder. For de børnefamilier, der i for-
vejen har en stram økonomi, er det 
derfor vigtigt at få undersøgt, hvor 
meget familiens indtægt bliver beskå-
ret med. 
Jeg skal gerne hjælpe, hvis I 
får brug for hjælp til bereg-
ningen, og husk altid at betale 
huslejen før andre udgifter, 
hvis I får økonomiske proble-
mer.

de nye regler
De 7-17-årige deles op i to 
grupper, hvor der til de 
7-14-årige udbetales en bør-
neydelse og til de 15-17-årige 
udbetales en ungeydelse. For 
børn mellem 0 og 14 år vil 
børneydelsen fortsat blive ud-
betalt den 20. hvert kvartal, 
mens ungeydelsen udbetales 
en gang om måneden – hver 
den 20.
Ungeydelsen kan under visse om-
stændigheder bortfalde. Det kan 
f.eks. ske, hvis den unge ikke er i ud-
dannelse eller arbejde. I særlige til-
fælde kan den unge dog fritages for 
pligten til at følge uddannelsespla-
nen, eksempelvis på grund af handi-
cap eller sygdom. Ungeydelsen kan 
under særlige omstændigheder udbe-
tales til den unge selv. For eksempel 
hvis forældrene ikke vil samarbejde 
om den unges uddannelsesplan, eller 
hvis den unge bor for sig selv og helt 
eller delvist forsørger sig selv.

loft over ydelsen pr. modtager
Som noget nyt er der fastsat et loft 
over det samlede ydelsesbeløb, som 
en modtager kan få udbetalt årligt. 
Loftet udgør 35.000,- kr. Modtageren 
er typisk barnets/børnenes mor, men 
kan også være faderen, hvis han alene 
har forældremyndigheden. 
Modtagere med mindst tre børn vil 
blive omfattet af dette loft. For at dis-
se familier får tid til at indrette deres 
økonomi på ændringerne, er der ind-
ført to overgangsregler:
Regel 1: I 2011 kan beskæringen højst 
udgøre 1/3 af forskellen mellem loftet 

på 35.000,- kr. og den samlede bereg-
nede ydelse. I 2012 kan beskæringen 
højst udgøre 2/3.
Regel 2: Uanset regel 1 kan beskærin-
gen af den samlede ydelse højest ud-
gøre 12.000,- kr. Dette gælder frem til 
år 2014. Herefter hæves beløbet grad-
vist frem til år. 2020, hvor der ikke 
længere er begrænsninger i forhold til 
beskæringen.

generel beskæring 
Børne- og ungeydelsen beskæres i lø-
bet af 2011, 2012 og 2013 med 5 %.
I 2011 beskæres ydelsen med 1,3 %, 
hvilket i praksis vil sige, at det udbe-
talte beløb i 2011 svarer til det beløb, 
der blev udbetalt i 2010. 

I 2012 og 2013 sker der en yderligere 
beskæring, hvert af årene med 1,9%

få et eftersyn af budgetkontoen
Lovændringerne vil for alle børnefa-
miliers vedkommende betyde, at der 
sker en forringelse af indtægtsforhol-
dene, fordi Børne- og ungeydelserne 
ikke opreguleres. Når udgifterne sti-
ger, er det nødvendigt, at indtægterne 
også gør det. Nogle familier vil også 
opleve, at deres ydelser bliver beskå-
ret på grund af det loft, der er lagt på 
over det samlede ydelsesbeløb. For 
de familier, der har børn mellem 15 – 

17 år, er der den ændring, at 
ungeydelsen bliver udbetalt 
månedligt.
Giv jeres budgetkonto et ef-
tersyn. Vil en evt. indtægts-
nedgang betyde, at der ikke 
længere er fuld dækning på 
kontoen, så de faste udgifter 
kan betales? I givet fald er 
det nødvendigt at forholde 
sig til problemet. Skal styrin-
gen af økonomien omlæg-
ges, så der tages højde for, 
at ungeydelsen ikke læn-
gere udbetales kvartalsvist 
med månedligt. Det kan for 
eksempel få betydning for 
betalingen af kvartalsudgif-
terne. Hvis du kommer i en 

situation, hvor økonomien ikke læn-
gere hænger sammen, er det vigtigt 
først og fremmest at betale sin husleje. 
Andre udgifter såsom gæld kan søges 
nedsat, og om nødvendigt kan de stil-
les i bero.
Hvis du har lyst til at læse mere om 
den nye børne- og ungeydelse så se 
Skatteministeriets hjemmeside www.
skm.dk. Der kan du blandt andet fin-
de en del overskuelige regneeksem-
pler samt gældende takster. Hvis du 
har spørgsmål eller behov for hjælp til 
overblik over økonomien så ret hen-
vendelse til beboerrådgivningen

god Idé at fÅ et eftersYn af faMIlIens ØkonoMI
fra beboerrÅdgIvnIngen - tIl bØrnefaMIlIerne

af Jens Høgh, Abelone Asingh og Maryam Fereidanian
Beboerrådgivere



8 - Skræppebladet februar 2011

Selvom Tovshøjskolen er en alminde-
lig folkeskole, foregår der anden und-
ervisning end regning og læsning. 
Nede i kælderen foregår der en anden 
slags undervisning. Her har Filmpro-
jekt Gellerup lokaler, og unge menne-
sker arbejder for at producere tv, som 
henvender sig til beboerne i lokalom-
rådet.

Kurset er henvendt til ledige mellem 
18 og 30 år og er et samarbejde mellem 
Århus Kommune, Beskæftigelsesfor-
valtningen og Arbejdsmarkedscenter 
Nord/TV Basic.
For øjeblikket er der ca. 10 deltagere, 
som alle er ledige og i gang med kur-
set for at afklare, om de er klar til at få 
en uddannelse, eller om de vil ud og 
have et job. Morten Steffensen og Ras-
mus Kronborg står for projektet. Mor-
ten Steffensen har over 25 års erfaring 
med tv-produktion med blandt andet 
TV-BASIC og Rasmus Kronborg er 
uddannet i medievidenskab fra Aar-
hus Universitet.
 
Hvor bliver det sendt?
Projektet er stadig i en opstartsfase 
og har kun kørt siden august, men 
eleverne på kurset har allerede fået 
meget ud af kurset. De har været ude 
på optagelser i området. Blandt andet 
har de lavet optagelser fra de forskel-
lige møder i forbindelse med helheds-
planen, studieproduktioner, dækket 

Nabofesten og udarbejdet koncept 
til et magasinprogram, som skal køre 
hver uge. Deltagerne har lært at filme, 
både ude og til studieproduktioner og 
redigere de optagelser, de er kommet 
hjem med. 

De har en aftale med Indvandrer-tv 
om, at programmerne kan blive vist 

på deres kanal, 
men de ønsker 
også at sende 
på TvÅrhus, så 
alle i Gellerup 
kan se deres 
p ro g r a m m e r. 
De skulle gerne 
med tiden få 
et fast sende- 
tidspunkt og få 
en internet-tv-
kanal op at stå. 
Foreløbigt skal 
de forskellige 

programmer 
ligge på pro-

jektets egen hjemmeside, så alle kan 
gå ind og se det.

fungerer som en redaktion
Hver morgen kl. 9 begynder med kaf-
fe, the og morgenbrød, mens man hol-
der redaktionsmøde. Der tager man 
emner op, der kunne være interessan-
te at tage fat på, og 
der lægges plan for 
dagens aktiviteter. 
Indimellem er der 
også undervisning 
ved tavlen hvor er 
centralt tema sættes 
under lup. 

Derefter går man i 
gang med de ting, 
man har planlagt 
for dagens forløb. 
Nogle sætter sig til 
redigere, andre skal 
lige tjekke mails, 
mens nogle går i 

grupper for at udvikle idéer til udsen-
delser.

Kursisterne er da også godt tilfredse 
med kurset. Bjørn Wind Abildtrup 
mener, at ”det er et godt tilbud man 
kan få, når man er på kontanthjælp. 
Det er godt når der er undervisning 
hvor man f.eks. lærer noget om lys-
sætning og kameraføring. Det får 
man meget ud af”, siger kursisten. 
Han mener også, at det sociale er en 
vigtig faktor på kurset. Han mener 
eksempelvist, at ”man lærer at arbej-
de sammen med andre. Især når man 
står med liveproduktioner, skal man 
kunne kommunikere godt for at få et 
godt resultat”.

Hvis folk er interesserede i at høre 
mere om projektet eller har gode idéer 
til udsendelser er man velkommen til 
at kontakte Rasmus Kronborg på te-
lefon 2485 5941 eller Morten Steffen-
sen på 2521 4889. Projektet har også 
en hjemmeside, som dog ikke er så 
omfattende endnu, men efterhånden 
som der bliver produceret flere pro-
grammer, kommer de til at ligge på si-
den. Adressen er: www.fpgellerup.dk

fIlMproJekt for unge I gellerup
tovsHØJskolens kælder lægger lokaler tIl tv-proJektet

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Kursisterne lærer om lyssætning. 

Morten Steffensen tegner og fortæller ved tavlen.
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I det sidste halve år har der i forbind-
else med Helhedsplanen været stor 
fokus på fremtiden for Gellerupom-
rådet. Hvad skal der ske, og hvordan 
kommer her til at se ud? Spørgsmå-
lene er mange.
Midt i alle fremtidsplanerne er det 
sjovt at dykke ned i historien og se, 
hvordan området så ud tidligere. 
Vidste du for eksempel, at der for 
50 år siden ikke var andet end mar-
ker, der hvor Gellerupparken i dag 
ligger? Vidste du, at man i starten af 
1970’erne rev en stor bondegård ned? 
Det gjorde man, fordi den lå lige der, 
hvor City Vest skulle bygges.
Med et kig på gamle billeder opdager 
man, at Gellerup altid har forandret 
sig. Først var her marker, så kom der 
boligblokke – og i fremtiden er her en 
bygade og højhuse.
I løbet af foråret vil man i Aarhus og 
i Gellerup kunne se otte plancher, 
der alle viser billeder af området fra 
dengang og nu. Der er otte temaer, og 
man vil blandt andet kunne se flere 
billeder fra dengang, her var marker, 
ligesom man vil kunne se billeder af, 

hvordan indkøbsmulighederne har 
forandret sig, og hvordan børn og 
unge igennem årtierne har præget 
området. Plancherne er blevet til i et 
samarbejde mellem Gellerup Muse-
um, Brabrand-Årslev Lokalhistoriske 
Arkiv, Folkeinformation, Gellerup 
Bibliotek og Gellerupsekretariatet.

udstillingskalender:
I uge 6, 7 og 8 vil plancherne kunne 
ses i den store glascontainer på Bispe-
torv i Aarhus foran Aarhus Teater. 
I uge 9, 10 og 11 udstilles plancherne 
på Gellerup Bibliotek
I uge 12 og 13 udstilles plancherne i 
indgangshallen på Aarhus Rådhus
Fra uge 14 udstilles plancherne på 
Gellerup Museum

gellerup Museums åbningstider
Gellerup Museum er bestemt et besøg 
værd! Vi har åbent hver tirsdag kl. 15-
17 og vi har fast åbent den første søn-
dag i hver måned kl. 14-16. 
Museet kan desuden besøges hvilken 
som helst weekend, hvisder er indgå-
et en aftale på forhånd. I weekenden 

er der gratis entré. Det er dog en god 
idé at henvende sig nogle dage i for-
vejen, da åbningen skal koordineres 
med en af museets frivillige.
I hverdagene holder museet desuden 
åbent efter aftale for f.eks. skoleklas-
ser. En klasse med 12 elever eller der-
under koster 300 kr. En klasse med 
mere end 12 elever koster 500 kr.  
Find Gellerup Museum:
Gudrunsvej 16, 6. th. 8220 Brabrand 
Gellerupmuseum.dk og på Facebook 
(søg efter vores gruppe ”Gellerup 
Museum”)

Kontakt Gellerup Museum: 
Museumsinspektør Doron Haahr, tlf. 
6122 1768, doha@bbbo.dk

bIlleder fra gellerups HIstorIe 
kan ses flere steder I lØbet af forÅret

bIlleder fra gellerups HIstorIe vIl I lØbet af forÅret være at se bÅde I gellerup 
og I aarHus. otte store planCHer skal vIse gellerup – dengang og nu.

af Doron Haahr, Museumsinspektør på Gellerup Museum

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!

t
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Efter flere måneder i sne og is glæder 
de fleste af os til at se forårssolen og 
de første tegn på forår i februar, som 
egentlig er den sidste af årets vinter-
måneder. 

smeltevand
Februar er kold og våd efter vinterens 
meget sne og is. Det smelter og laver 
søer og vandhuller større. Det giver 
oversvømmelser på veje og stier. 
Men naturen er vågnet, og her får du et 
par smagsprøver på, hvad man plejer 
at kunne se i februar, fx hvis du tager 
ud i naturen på Holmstrup Mark, der 
ligger som en grøn kile mellem Jern-
aldervej og Edwin Rahrsvej. Afdelin-
gerne Toveshøj, Bronzealdervænget, 
Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård 
ligger kun få skridt fra området, som 
det i denne tid vil være en god ide at 
besøge iført gummistøvler.

træer er først med blomster
I milde vintre som fx for to og tre år si-
den var der tusindfryd (bellis) i græs-
plænen året rundt. Dengang kunne 
man også se fx rød hestehov i febru-
ar (den ene af de to planter der har 
skræppeblade senere på sæsonen).
Træerne er også tidligt ude med 
blomster. Det gælder rød-el, og has-
sel, som du kan se rakler på allerede 
fra februar. Straks efter følger pil. 
Raklerne indeholder han-blomster, 
der senere åbner sig for med vinden 
at sende pollen ud over de meget små 
hun-blomster.

krokus i græs
Sikre forårsbebydere er så yndede, at 
de er plantet i de fleste haver: Erantis, 
krokus og vintergæk. Nogle af dem 
er forvildet ud i naturen, hvor bl.a. 
krokus og erantis er let at se i de små 

skovområder på Holmstrup Mark.
Krokus er smuk i græs og fx afdeling 
Holmstrup og Thorsbjerg har fået 
plantet en mængde krokus i afdelin-

gernes  mere ”vilde” græsområder 
ned mod naturområdet. 
lilla afdelingsblomster
I Thorsbjerg har man selvfølgelig 
valgt den lilla krokus, der matcher 
forsommerens syrenbuske, og som 
passer til afdelingens violette metal-
konstruktion ved altaner/ 1. sal.
Den lilla Vår-Krokus vokser i øv-
rigt vildt på lysåbne græsområder fx 
bjerg-enge og i lyse skovområder især 
i det sydøstlige Europa, fx i Rumæ-
nien og Moldova. 
Så det at se den blomstre i græs er 
ganske naturligt.

krokus har ingen stilk
Den lille forårsbebuder er en bemær-
kelsesværdig plante. Det er ikke en 
løgplante, selvom man kunne tro det. 
Den har en rod-knold, der er omgivet 
af små rødder, som kan få den til at 

ligne et løg. I virkeligheden er den be-
slægtet med iris og dermed fx Freesia, 
gladiolus og andre sværdliljer. 
Blomsterstilken er så kort at den 
egentlig ikke er der – det er som om 

IsbloMster sMelter og krokus er pÅ veJ
naturen I februar pÅ HolMstrup Mark

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Lyslilla krokus foran Thorsbjerg 
(februar 2008)

Gule krokus i Holmstrup med Grimhøj i baggrunden (februar 2007)
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Initiativet ’I love Gellerup’ vil vise de 
mange tilhørsforhold og gode histo-
rier, som Gellerup og Toveshøj byder 
på. Bær en badge og vær med!

Så fik vi igen berettet om I love Gel-
lerups mission – nemlig at kommu-
nikere et anderledes positivt billede 
ud af Gellerup og Toveshøj. Onsdag. 
d. 12. jan. dannede caféen i Forenin-
gernes Hus rammen om et informa-
tionsmøde, hvor alle interesserede 
kunne møde op for at høre mere om 
projektet. Ud over en beretning om, 
hvad vi i øjeblikket arbejder på, kun-
ne vi præsentere flotte nye bagdes 

med projektets logo – badges som vi 
håber mange vil bære for at støtte op 
om projektet.

Der er stor interesse for ’I love Gel-
lerup’, og flere aktører fra området 
er nu allerede en del af projektet. 
Spænd ende kultursamarbejder er 
desuden i støbeskeen og forventes at 
kunne præsenteres d. 28. maj. på Klo-
stertorv i Aarhus til en festival med 
god stemning og solid opbakning fra 
resten af byen.

’I love Gellerup’ inviterer til næste in-
formationsmøde i Foreningernes Hus 

onsdag d. 23. feb. Kl. 19-20 – alle er 
velkomne. Vi håber på at se endnu 
flere næste gang. Vi ses!

nYt fra ’I love gellerup’
gode HIstorIer oM gellerup skal freM I lYset

tekst af Tina Bøgevald, Kommunikation og PR

blomsten starter helt nede i rodknol-
den.

fine og farverige krokus
Krokus er kønne og pynter. Den ene-
ste art, der har haft andet formål er 
den krokus, hvis støvdragere kan 
blive til det eksotiske og kraftigt gult 
farvende krydderi safran. 
Safran-krokus kendes helt tilbage 
fra oldtiden, hvor den også er blevet 
brugt til farvning af tøj i både Orien-
ten og Nordeuropa. Fx er irske sæk-
kepiber gule i dag, fordi de tidligere 
blev farvet med safran.

dobbelt elskovsmiddel
Safran er dyrt, for det er kun blom-
stens inderste der kan bruges, dvs. 
blomstens forplantningsdele. Til det 
fineste safran skal der til blot 1 gram 
indsamles fra over 100 blomster. Til 
gengæld skulle det så være et ”dob-
beltvirkende” elskovsmiddel, som 
både kan give lyster, og efterfølgende 
også kunne bruges til at fremskynde 
menstruation og medføre abort.

dit liv for en krokus
Den dyre pris på safran har gen-
nem tiden fået mange til at forfalske 

det, fx med andre tørrede og knuste 
krokus. Dette var en alvorlig sag, og 
ikke mindst i 1400- og 1500-tallet blev 
mange henrettet for safranforfalsk-
ning. Mange blev i Europa brændt 
levende for snyd med safran.

fugle på dope?
Jeg kender safran som er herligt kryd-
deri med stor farvestyrke og en mild, 
aromatisk smag. Men jeg har også 
set små fugle overfalde krokus i ha-
ven. Måske de var på jagt efter lidt 
elskovsmiddel, der kunne bringe fug-
lesang og redebygning op på et højere 
plan. Eller også er det blot en lille pro-
teinkilde, som nogle fugle har opda-
get, det er værd at gå efter.

Violette krokus i skovområde syd for 
Odinsgård (februar 2007) t
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Der var ca 750 stemmeberettigede 
tilstede, da der skulle stemmes om 
helhedsplanen i Gellerup. Aftenen 
før var der stemt ja på Toveshøj, så de 
fremmødte var spændt på, om folk 
her ville sige ja.
Mødet begyndte klokken 19, eller ret-
tere det var sat til klokken 19, men på 
det tidspunkt var der en kæmpe kø, 
som stod i gangen og ventede på at 
melde sig til og få deres stemmesed-
ler.
Der blev udleveret en gul jeg-vil-ha-
ve.ordet seddel, som man skulle ud-
fylde med navn og adresse hvis man 
ville sige noget til mødet. Den anden 
blå seddel skulle senere ombyttes til 
to stemmesedler i valglokalet.
Helle Hansen var inden mødet 
spændt men også nervøs. ”Jeg håber 
selvfølgelig at folk stemmer ja, men er 
altid lidt nervøs for, hvad folk kan fin-
de på at stemme,” sagde hun, inden 
hun gik ind i bygningen.

livlig debat
Forslaget blev først, igen fristes man 
til at sige, fremlagt for de fremmødte, 
og derefter kunne det stilles spørgs-
mål og komme med debatoplæg.
En af de fremmødte, som bor i en blok 
på Bentesvej , som står til at blive re-
vet ned, sagde at han ikke tror på, at 
der ikke vil komme huslejestigninger. 
”Vi er ikke blevet lyttet til,” siger han 
vredt. 
Den næste er også imod nedriv-
ningerne og bruger sin taletid på at 
komme med et lille eventyr, helt i H.C 
Andersens ånd, om et lille land, som 
engang var kendt for at være tolerant 
og frisindet, men i dag består af mis-
troiske og usikre mennesker, som er 
bange for fremmede og vil have dem 
ud af landet. Sådan er Gelleruparken 
blevet, mener hun. Den lille historie 
får et stort bifald. 
Andre skælder ud på Nicolai Wam-
men og Laura Hai, som har fremført 
trusler for at få folk til at stemme ja. 

De mener ikke, de har fået ordentlige 
forklaringer på, hvad der skal ske i 
området. De mener også, at det sag-
tens kan lade sig gøre at få en moské 
alligevel, selvom der ikke kommer en 
helhedsplan. 
Pia Bjerre, som er en ivrig modstander 
af nedrivninger, tager ordet og fat-
ter sig i korthed. Det skal man. ”Hvis 
helhedsplanen er så god, hvorfor har 
vi så ikke fået ordentlig info? Hun 
mener ikke, det er korrekt, at man 
ikke kan få en højskole uden enheds-
planen, for man kan altid søge penge 
igen, hvis man er løbet tør for penge.

opfordring til urafstemning
En af modstanderne vil gerne opfor-
dre til, at der i stedet for, at der bliver 
afstemning denne aften, bør det tage 
op som urafstemning. Det betyder, at 
afstemningen kommer til at fungere 
som et folketingsvalg, som alle bebo-
ere kan møde op på et givet sted og 
afgive deres stemme. På den denne 
måde kan flere komme til at stemme. 
Argumentet mod det er, at hvis folk 
ville stemme, havde de jo mødt op 
denne aften.
Der er afstemning om det, og det 
bliver nedstemt. Derefter kan mødet 
fortsætte. Nej-sigerne er til mødet 
mere højtråbende end ja-sigerne. En 
er forarget over, at man ikke bare kan 

få en moské. Han mener, at han har 
boet i Danmark i mange år, betalt skat 
og gået i skole og mener derfor, at han 
har ret til en moské – også uden at 
blive truet. 

Helle Hansen forklarer
Helle Hansen og Keld Albrechsen har 
forhandlet med kommunen om hel-
hedsplanen. Den plan, der ligger nu, 
er den bedste, de kunne forhandle sig 
frem til, mener Helle Hansen. ”Den 
kunne være bedre, men også langt 
værre. Derfor anbefaler Helle Hansen 
at stemme ja, fordi der er mange for-
bedringer. F.eks. er lejlighederne dår-
lige, grimme og utætte. Planen gør, at 
lejligheder kan sættes i stand, og der-
for bliver levestandarten også højere. 
Helle Hansen gør opmærksom på, at 
denne afstemning kun er en princip-
beslutning, og at der skal stemmes 
igen til foråret, når de økonomiske 
rammer ligger klar. Så det er først, 
hvis der bliver stemt ja i foråret, at 
tryghedsgarantien bliver sat i gang.

valghandlingen begynder 
Folk får udleveret to stemmesedler pr 
lejlighed. Rart for folk, der bor alene, 
for de har to stemmer, men nogle be-
boere er utilfredse med, at de bor fle-
re i lejligheden og stadig kun har to 
stemmer.
Der er store køer, men når folk først 
har fået udleveret deres stemmesed-
ler, går det hurtigt. Fra sidste stemme 
er afgivet, til resultatet blev offentlig-
gjort, gik der kun ca. en halv time. Og 
Ja-stemmerne var i stort flertal. Nu 
kan arbejdet gå i gang med at reali-
sere helhedsplanen, men vi kan først 
vide, hvordan det vil udvikle sig til 
foråret, når der kommer flere infomø-
der og endnu en afstemning.

overbevIsende Ja 
tIl HelHedsplanen I gellerupparken

IndtrYk fra MØdet I gellerup

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Protestgruppen – Protestgruppen mod 
nedrivninger stod klar med deres banner 
udenfor for at få så mange som muligt til 
at stemme nej.
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I hen ved 15 år har Dan Linneberg la-
vet mad til godt og vel en snes hver 
onsdag i Værestedet i Holmstrup. 
Den dag, jeg var der, var det egentlig 
meningen, han skulle have været til et 
andet møde, så helt undtagelsesvist 
lavede Rita Bendiksen mad. Vi fandt 
aldrig ud af, om dagens ret var kre-
binetter eller karbonader, men den 
smagte aldeles udmærket. Imens gik 
snakken livligt.

Målgruppe
Johnny Bendiksen og ikke mindst 
Dan fortæller om aktiviteten. Formå-
let er socialt samvær og spisning. Folk 
kommer for begge dele. Om eftermid-
dagen er der mulighed for at træffe en 
kontaktperson fra Lokalpsykiatrien. 
”Halvdelen af dem, som kommer, er 
psykisk svage, og halvdelen er vel-
fungerende. Det er en god blanding 
og stor succes”, fortæller Johnny.

 ”Alle skal være velkommen”, siger 
Dan og fortsætter: ”Det skal ikke være 
en ghetto. Sådan har en del af målsæt-
ningen været fra starten. Det er et af 
Lokalpsykiatriens projekter, hvortil 
der ikke kræves visitation. Der har al-
drig været stillet krav om, at gæsterne 
skulle være psykisk syge”.
”Det er rart at kunne komme her uden 
diagnose”, føjer en gæst til.
”Det er til fælles gavn og bedste, når 
der ikke kræves diagnose”, uddyber 
Dan. ”Ellers var der mange, som ikke 
ville komme. Vort koncept er meget 
anerkendt i Lokalpsykiatrien. Det er 
meget godt med en blanding af gæ-
sterne og til fælles gavn.”
Stoffer og alkohol er bandlyst, ellers 
kan man bare komme. Man skal na-
turligvis opføre sig sådan, alle andre 
kan være her, men det har praktisk 
taget ikke været et problem.

det praktiske
Bortset fra at medarbejdere fra Lokal-
psykiatrien kommer et par timer som 
led i deres ansættelse, er alt arbejdet i 
aktiviteten frivilligt og ulønnet.
Værestedet får sine midler fra stat, 
kommune og fonde. Fra og med års-
skiftet er afdelingen begyndt at give 
et tilskud til huslejen på 1000 kr. om 
måneden. Det hænger blandt andet 
sammen med, at andre aktiviteter 
som Beboerrådgivningen også bruger 
lokalerne.
En middag koster 25 kr., men med et 
klippekort kommer prisen ned på 20 
kr.
Mange har brugt Værestedet til at fin-
de nye venner og bekendte. 
”Når man går så meget alene, er det 
godt, der sker noget hver onsdag”, 
understreger en gæst.

koM soM du er!
værestedet I HolMstrup er et frIsted.

tekst og foto af Jens Skriver

Rita steger karbonader For en sjælden gangs skyld nøjes Dan med at lave kaffe  

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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Der var der en stor interesse for at 
få et sundhedstjek blandt huset bru-
gere, da Sundhedscaféen i Gellerup-
Toves høj åbnede dørene for 
første gang onsdag den 12. ja-
nuar ved beboerrådgivningen 
i Tousgårdsladen på Edwin 
Rahrsvej 6 B. De fremmødte fik 
et sundhedstjek eller bestemt 
deres biologiske alder. 
Tilbuddet er åbent hver uge, 
hvor beboerne i Gellerup-
Toveshøj kan hver onsdag fra 
kl. 13.00 til 15.00 møde op i 
Tousgårdsladen og få et gratis 
sundhedstjek af en sygeplejer-
ske. Her kan man bl.a. få målt 
blodtryk, blodsukker, fedtpro-
cent, og kroppens biologiske 
alder. 

tre til at løfte opgaven
Der er tre ansatte i sundheds-
cafeen. Helle Dybdal Jensen 
som er projektleder, Rosita Ahma-
dian, projektmedarbejder, og Mari-
anne Viskum, som er sygeplejerske.  

Hvad er en sundhedscafé?
”En sundhedscafé er et sted, hvor 
beboerne i Gellerup og Toveshøj kan 

henvende sig og få sig et sundheds-
tjek, der bl.a. indeholder måling af 
blodtryk og blodsukker. Sundheds-
tjekkene vil blive lavet af en syge-
plejerske. Der vil efterfølgende være 
mulighed for en sundhedssamtale 

og guidning i forhold til de lokale til-
bud om sunde aktiviteter, der findes 
i Gellerup-Toveshøj,” fortæller Helle 

Dybdal Jensen, der er projekt-
leder for sundhedscaféerne, og 
fortsætter: 
”Alle beboere i de to boligom-
råder er velkomne til at benyt-
te sundhedscaféen, som er et 
lokalt sundhedstilbud. Vi vil i 
sundhedscaféen forsøge at øge 
beboernes kendskab til lokale 
sunde aktiviteter og være med 
til at styrke lokale tilbud med 
sundhed gennem fælles aktivi-
teter.” 
”Men vi er ikke sundheds-
apostle, der udelukkende fo-
kuserer på mere motion og få 
folk til at undlade at spise slik 
og chokolade. For sundhed 
kan være mange ting. Sund-
hed kan også være samvær, 
fællesskab og trivsel.”

Billedtekst er: «Der er tre ansatte i 
Sundhedscafeen; Sygeplejerske Mari-
anne Viskum, projektleder Helle Dyb-
dal Jensen og projektmedarbejder Ro-
sita Ahmadian.»

de længe ventede sundHedstJek er I gang
beboere pÅ tovesHØJ og I gellerup kan gratIs MØde op I laden - onsdage 13-15

tekst af Rosita Ahmadian
foto af Helle Lykke Jørgensen

Der er tre ansatte i Sundhedscafeen; Sygeplejerske Mari-
anne Viskum, projektleder Helle Dybdal Jensen og projekt-
medarbejder Rosita Ahmadian.”

Samtlige lejligheder i Holmstrup får 
udleveret to røgalarmer og tilbudt 
hjælp til at sætte dem op. Boligaf-
delingen har indkøbt røgalarmer til 
samtlige lejemål.
 
“Vi regner med, at mange af beboerne 
selv kan opsætte røgalermerne. De 
beboere, der skulle få brug for hjælp, 
er velkomne til at henvende sig på 
varmemesterkontoret og aftale tid for 

opsætning af røgalarmene,” medde-
ler Robert Sørensen, der er inspektør 
i afdelingen.
 
Røgalarmerne i Holmstrup bliver en 
del af lejlighedens faste udstyr (lige 
som fx. en antenneledning). Hvis der 
ved fraflytning ikke forefindes to stk. 
røgalarmer i lejligheden, kommer be-
boeren til at betale for indkøb af to 
nye.

 Beboerne kan få udleveret røgalar-
merne på varmemesterkontoret fra 
31. januar. Den ene alarm skal mon-
teres i entreen/mellemgangen ud for 
soveværelset og den anden i stuen.
 
 

Læs mere om emnet på vores hjemmeside

rØgalaMer tIl alle beboere I HolMstrup
blIver en del af leJeMÅlet

af Ulrik Rico Hansen
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Meyerne har henover nytåret sagt far-
vel til deres kontor ved Bazar Vest og 
er i stedet flyttet ind i en stuelejlighed 
på Jettesvej 9. Fra den nye adresse 
skal medarbejderne fortsætte det 
gode arbejde med at gøre Gellerup og 
Toveshøj til et endnu bedre sted at bo.
Meyer Projektet er fortsat støttet af 
Landsbyggefonden, men det har væ-
ret nødvendigt at reducere antallet af 
medarbejdere fra 22 til 11 Meyere plus 
kommunikationsmedarbejder Jonas 
Jørgensen og projektleder Theo Van 
Driessche.
Fra hidtil at have deltaget i den dag-
lige opsamling af affald og oprydning 
på de grønne arealer og omkring con-
tainergårdene i Gellerup og Toveshøj, 
skal de tilbageværende 11 Meyere 
fremover mere fokusere på at have 
direkte kontakt med beboerne. Det 
skal blandt andet ske via kampagner, 
events og ind- og udflytterbesøg.

”Meyernes arbejde bliver mere kam-
pagneorienteret, og der vil i løbet af 
året blive skiftet mellem hvilke pro-
blemområder, der er fokus på,” for-
tæller Theo Van Driessche og oplyser, 
at beboerne undervejs vil blive orien-
teret om indholdet i de nye kampag-
ner og events, som vil komme til at 
påvirke deres dagligdag.

på besøg i opgange
I februar og marts er der fokus på 
ulækre opgange, og det er bogstave-
ligt talt, for Meyerne rykker simpelt-
hen ud og sidder i opgangene for at 
møde beboerne, hvor de bor.
”Vi har i første omgang valgt at be-
søge de 60 værste opgange, som vi 
har fået udpeget via de sidste par års 
Smiley-kampagner. Vi sidder normalt 
en dag i hver opgang og håber her 
at komme i snak med beboerne om, 
hvordan opgangen kan blive renere. 

Vi medbringer også et spørgeskema,” 
fortæller Theo Van Driessche.
Næste fokusområde bliver i foråret 
p-pladserne med blandt andet flyve-
affald og biler uden nummerplader, 
mens sommerens fokusområde hed-
der ”Smuk Park”.
Sideløbende arbejder Meyerne også 
med at udvikle et dukketeater med 
affaldsmaskotten Otto og hans ven 
Klovn, som skal rundt i børnehaver 
og ud på græsplænerne og få børnene 
til at snakke om affaldshåndtering. 
Og i løbet af foråret vil der også kom-
me en tegneserie med budskaber om 
at gøre Gellerup og Toveshøj renere.
I det hele taget skal Meyer Projektet 
meget mere til at ringe på døren og 
lave såkaldte face-to-face besøg, så 
alle beboerne i Gellerup og Toveshøj 
kan snart se frem til at komme til at 
få besøg,

MeYer proJektet I nY udforMnIng
fra ÅrsskIftet Har MeYer proJektet fÅet nY adresse, saMtIdIg Med at antallet 

af MedarbeJdere er Halveret, og proJektet Har fÅet nYe arbeJdsopgaver

af Helle Hansen

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk

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.



16 - Skræppebladet februar 2011

en masse indledende møder
Det blev videreudviklingen på idéen 
om at skabe et mediehus i Gellerup. 
Foreningernes Hus, som ligger i den 
gamle Nordgårdskole, er udvalgt til 
stedet hvor det nye mediehus skal lig-
ge. Foreningen har lejet to lokaler på 
samme gang som Foreningernes Hus 
og indrette kontorer, undervisnings-
lokaler og studier i dem. 
Til en begyndelse er borgerportalen 
http://www.gellerup.nu rykket ind i 
et af lokalerne. Alle er velkomne  til at 
kigge ind.

”Idéen med mediehuset er at samle 
kræfterne og lave et talerør for bebo-
erne i området, hvis de har noget på 
hjertet, som de gerne vil ud med,” ud-
taler Birger Agergaard, som er en af 
initiativtagerne til projektet og leder 
af portalen www.gellerup.nu. 
Mediehus Gellerup skal indeholde en 
medieuddannelse, hvor deltagerne 
lærer om web, tv-mediet, trykte me-
dier og skal medvirke til at fremstille 
nyheder, portrætter og andre spæn-
dende historier fra lokalområdet. 
Lokal-tv station skal også være en del 
af huset
Ud over de nævnte projekter skal ste-
det indeholde en tv-kanal, som skal 
sende lokale nyheder på forskellige 

sprog. En artikel i fagbladet Journali-
sten beskriver, at arabere i Gellerup-
parken gerne vil have danske nyhe-
der, men at de ofte ikke kan sproget 
godt nok til at forstå alting. Derfor 
ønsker de en up-date på deres sprog, 
så de kan lære at forstå deres samfund 
bedre.
DR Update er det nyhedsprogram, 
som mange arabere ser, fordi de sen-
der nyheder i sløjfer, så hvis de ikke 
får alting med, kan de det næste gang 
eller efter endnu en gang.
Derfor skal der være en tv-station i 

området, som kan 
hjælpe beboerne 
til at forstå, hvad 
der foregår i om-
rådet på deres eget 
sprog.
Rui Monteiro, som 
i dag er leder af 
Indvandrer-TV, er 
blevet stemt ind i 
bestyrelsen og blev 
på det første møde 
også valgt som for-
mand. Han kunne 
godt tænkte sig at 
flytte Indvandrer-
TV til området, så 
det hele bliver sam-

let. Han har dog ingen umiddelbare 
planer om at flytte fra lokalerne inde 
i byen.

bestyrelsen er på plads. de ud-
valgte blev: 
Rui Monteiro (IndvandrerTV) - for-
mand
Sabrin Al-Zaidi (Unge4Unge), 
Birger Agergaard (gellerup.nu) - se-
kretær
Elsebeth Frederiksen (Skræppebla-
det)
Morten Steffensen (Filmprojekt Gel-
lerup) - kasserer
På deres dagsorden for øjeblikket er 
at søge penge fra diverse fonde for 
at få projektet op at stå. De har brug 
for den hjælp, de kan få. Da Medie-
hus Gellerup er en forening, kan man 
også blive medlem af den og dermed 
støtte projektet. Det koster kun 50 
kroner om året for borgere, 100 kroner 
for foreninger og for institutioner og 
virksomheder bliver det 250 kroner. 
Meld dig ind eller få mere at vide om 
mediehuset på http://www.gellerup.
nu 

nYt MedIeHus I gellerup
MedIeHus gellerup er blevet dannet, du kan blIve MedleM og gØre MedIeHuset stærkt.

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

For enden af denne gang skal Mediehus Gellerup have lokaler

 I denne bygning bliver Mediehus Gellerup til.
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frIHedsberØvelse
I de senere år har pressen gang på 
gang gjort opmærksom på, at friheds-
berøvelse er psykisk skadeligt – ikke 
mindst for de yngste. Ikke desto min-
dre har Folketinget nedsat den krimi-
nelle lavalder, således at endnu flere 
unge nu bliver ofre!

Det er ligeledes velkendt, at de unge 
under fængslingen bliver ”bedre” til 
at udøve kriminalitet.
De unge lærer af de ældre ”rollemo-
deller”, de møder i fængslet.

Alligevel sender dommerne unge 
mennesker i fængsel den ene gang ef-
ter den anden.  

Vi må kræve, at der snarest bliver mu-
lighed for at vælge et eller helst flere 
alternativer til den skadevoldende fri-
hedsberøvelse. Stop med at svigte de 
unge!

På TV har man netop kunne følge en 
serie: ”BS og basserne” (B. S. Christi-
ansen, jægersoldat). Serien handlede 
om 12 unge mænd, som var ekstremt 
overvægtige. BS´s program viste sig 
at være så effektivt, at nogle tabte op 
til ca. 30 kg! Vægttabet var imidlertid 
langtfra den eneste positive effekt, 
der var helt klart tale om en væsentlig 
forbedring og personlig udvikling af 
de unges
selvtillid
sociale liv
livskvalitet 
 fremtid herunder
 uddannelsestilbud og  ansættelses-
muligheder inden for forsvaret 
økonomi
m.m.

Forslag til forsøgsprojekt om løsning 
af kriminalitet:

Det i TV viste træningsprogram kan 
naturligvis ikke umiddelbart løse kri-
minaliteten, men skal modereres - for-
mentlig betydeligt. 

Vi må derfor have BS til at holde et 
foredrag om, hvordan vi efter hans 
mening kommer kriminaliteten til 
livs.

Vi må få BS til at lede og gennemføre 
et sådant forsøg! Måske skal yderli-
gere 4 – 5 jægersoldater involveres i 
projektet? 

Man kunne tænke sig et forsøgsområ-
de (geografisk) og en forsøgsperiode, 
hvor man høster erfaringer med et 
sådant træningsprogram. Vi må have 
fat i politikerne om etablering af et 
sådant forsøg, som naturligvis senere 
vil blive gennemført på landsbasis!

I forsøgsperioden skal dommerne 
dømmes til at undlade at bruge fri-
hedsstraf og skal i stedet ”dømme” de 
unge, der ønsker det, til at gennemfø-
re ovennævnte træningsprogram.

Det er min overbevisning, at de unge, 
der gennemfører et sådant trænings-
forløb med de ovennævnte positive 
effekter, er færdige med deres krimi-
nelle løbebane!

http://www.bschristiansen.dk/

Vagn Krarup Holst
Janesvej 29, 3.

8220 Brabrand

vInterfodrIng af fugle
Jeg har fået et godt råd omkring vin-
terfodring af fugle.
Rådet er højaktuel lige nu og resten af 
vinteren.
Jeg har talt med mange, der som 
jeg  har oplevet at fuglene ikke kom 
om vinteren, specielt i frostvejr.
Jeg håber De kan få plads til  dette 
gode råd i Skræppebladet.
Mange gode hilsner

Sonja Søgaard Jensen
Moselunds Alle 4, Ø. Bjerregrav

8920 Randers NV.
2345 3778.

Min mand arbejder i Brabrand Bolig-
forening. Herfra kender jeg til bladet.

frosne MeJsebolde
I flere år så jeg næsten ingen fugle i 
haven om vinteren. Mejseboldene 
hang der bare. Dog spiste de lidt af 
solsikkekernerne. Den resterende del 
af året flokkedes de omkring foder-
brættet. Så var der en venlig sjæl, der 
gav mig dette gode råd:
Tag dine mejsebolde ind, så de ikke 
fryser. Put boldene ned i en frysepose 
af plast (kan bruges op til flere gange), 
klip nettet itu og fjern det. Knus bol-
dene. Bagefter kan de smides ud på 
foderbrættet evt. blandet med solsik-
kekerner.
Nu er fuglene vendt tilbage, og jeg 
kan glæde mig over synet af dem, når 
de flokkes om foderbrættet. 

Men husk, det er vigtigt, at der bliver 
fodret hver dag. Jeg fodrer mindst 3 
gange i løbet af dagen. Første gang 
lige når det er blevet lyst. 
På Dansk ornitologisk forenings 
hjemmeside står:
Jo tidligere man starter fodringen om 
morgenen, jo mere energi sparer fug-
lene, fordi de ikke behøver at flyve 
rundt og lede efter noget at spise. Til 
gengæld skal man fodre regelmæs-
sigt. Hvis der ikke fodres på det no-
genlunde samme tidspunkt hver dag, 
opgiver fuglene og bruger så alligevel 
energi på, at flyve andre steder hen 
for at lede efter mad.

Mvh en stor fugleven
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Som bladets læsere sikkert har be-
mærket udkom i december 2010 to 
numre af Skræppebladet, det første 
nr., det ordinære, som udkom i star-
ten af december, var produceret af 
den sædvanlige kreds af udgivere, 
altså de på afdelingsmøderne valgte 
redaktionsmedlemmer, de frivillige 
medarbejdere og den af foreningsbe-
styrelsen ansatte redaktør.
Sidste redaktionsmøde inden det or-
dinære blad gik i produktionen var 
den 1. november, bladet kunne læses 
på hjemmesiden den 21. nov.

ekstraordinært december
skræppeblad
Det ordinære decembernummer hav-
de så på side 9 en lille meddelelse fra 
redaktøren: ”Midt i december ud-
kommer et ekstraordinært Skræppe-
blad til dig.”
Det ekstra nummer skulle så indehol-
de orienteringsmateriale om Helheds-
planen for Gellerupparken og Toves-
høj særligt med henblik på de møder, 
der skulle holdes i december i de to 
afdelinger.
På side 23 er der også en artikel fra 
Brabrand Boligforening, på mærk-
værdig vis kan artiklen fortælle om 
indholdet af et møde afholdt den 19 
november i den politiske styregruppe 
mellem  repræsentanter fra Boligfor-
eningen og Århus Kommune, men 
mødet 19/11 fandt sted længe efter 
det ordinære Skræppeblads deadline 
og denne artikel var heller ikke redak-
tionen bekendt!   

ekstraordinær forundring i re-
daktionen
Oplysningen på hjemmesiden med 
det ordinære december Skræppeblad 
får et frivilligt redaktionsmedlem til 
at spørge, om der bliver indkaldt til 
redaktionsmøde, hertil svarer redak-
tøren på mail den 22 november; at 
redaktionen ikke bliver indkaldt til 

ekstranummeret og at indholdet be-
stemmes af ad hoc udvalget.
Om de politiske beslutningstagere til 
dette ekstra nummer og hvem, der 
skal skrive i bladet, nævnes intet i re-
daktørens mail, - men ad hoc udval-
get er en kreds nedsat af foreningsbe-
styrelsen.

kapret
Når sørøvere går om bord i et skib for 
at overetage skibet hedder det kap-
ring. Ligeledes må det være en kap-
ring, når foreningsbestyrelsens ud-
valg overtager Skræppebladet og by-
der redaktøren at bede bladets valgte 
redaktion om at blive væk.

beboerdemokratiet
Det er muligt at foreningsbestyrel-
sen ikke anser den valgte og den fri-
villige redaktion for god nok til at 
kunne ”informere” 
tilstrækkeligt om 
Helhedsplanens 
”gode intentioner” 
og i stedet afsætter 
redaktionen. 
I Sørøversproget 
må modstandere 
af kapring så ”gå 
planken ud”, hvil-
ket betyder, at man 
drukner, men så 
dramatisk går det 
vel ikke til i Bra-
brand Boligfor-
ening!
Beboernes demo-
krati udfoldes på 
afdelingsmøderne, 
her vælges besty-
relses- og repræ-
sentantskabsmed-
lemmer, men også 
medlemmer til 
Skræppebladets re-
daktion.
Det er altså beboer-
nes demokratiske 

valg af redaktionsmedlemmer, som 
her er tilsidesat.
Ligesom det er afdelingsmødet, der 
vælger medlemmer til afdelingsbe-
styrelse og foreningens repræsentant-
skab, så er det også afdelingsmødet 
som bestemmer hvem som afdelingen 
vil have i Skræppebladets redaktion.    

da skræppebladet blev kapret
skræppebladet og HelHedsplanen.

Kommentar af Ole Vad Odgaard
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Ole Vad Odgaard rejser i sin kom-
mentar et væsentligt spørgsmål. Er 
Skræppebladet reelt et beboerblad, 
der afspejler debatten mellem bebo-
erne, eller er bladet en dikkende lam-
mehale, der kun gør, hvad Brabrand 
Boligforening siger, det skal?
Ole tager sit udgangspunkt i forløbet 
omkring tilblivelsen af et ekstraor-
dinært Skræppeblad, der udkom før 
afstemningen om Helhedsplanen. Jeg 
vil her beskrive det hændelsesforløb, 
jeg har set, samt forklare det formelle 
forhold mellem foreningen og Skræp-
pebladet.

skræppebladet er både et be-
boerblad og et foreningsblad.
Vedtægterne slår fast, at Skræppe-
bladet er et beboerblad, der redige-
res af en valgt redaktion og en valgt 
ansvarshavende redaktør. Aftalen 
med boligforeningen indebærer, at 
foreningen kan skrive og selv tage an-
svar for en række foreningssider, hvor 
man kan sende officielle meddelelser 
til beboerne. Ligesom foreningen ikke 
kan redigere i Skræppebladets sider, 
kan Skræppebladets redaktør ikke re-
digere i foreningssiderne.

Hvem tog initiativet til det eks-
traordinære blad.
Ad hoc udvalget har ansvaret for at 
planlægge og gennemføre helheds-
planen. Udvalget består af repræ-
sentanter for foreningsbestyrelsen og 
afdelingerne Gellerup og Toveshøj. 
Udvalget havde behov for at infor-
mere beboerne om indholdet af pla-
nen. Det er ikke specielt mærkeligt, at 
udvalgets medlemmer går ind for, at 
helhedsplanen gennemføres.
Repræsentanterne for de to afdelings-
bestyrelser foreslog, at der blev lavet 
et Skræppeblad med informationen. 
Det skete efter 1.november, hvor der 
var redaktionsmøde, men før dead-
line for decembermødet.

det ekstraordinære blad er en 
meddelelse fra foreningen
Redaktøren debatterede med ad hoc 
udvalget, om det skulle være et jour-
nalistisk blad, hvor redaktionen sikre-
de en nuanceret beskrivelse af samt-
lige elementer i planen.
Ad hoc udvalget ønskede selv at 
skrive og redigere de enkelte indlæg. 
Derfor blev det foreslået, at materia-
let skulle fremstå som foreningsblads 
materiale.
I det ekstraordinære blad er der tyde-
ligt i lederspalten gjort opmærksom 
på, at indholdet er skrevet af ad hoc 
udvalget, og, at indholdet ikke af alle 
bliver opfattet som nuanceret.

skræppebladet blev ikke kap-
ret – det medførte en last
Det blev på redaktionsmødet nævnt, 
at der kunne komme en forespørgsel. 
Efter mødet fik redaktøren en fore-
spørgsel. Han foreslog, at man kunne 
anvende redaktionen, men ad hoc ud-
valget ønskede materialet rykket ind 
som en foreningsmeddelelse. Dertil 
kommer, at ad hoc udvalget betalte 
alle omkostninger ved produktion og 
distribution af det ekstra blad.

skræppebladet blev Ikke kapret
det MedfØrte en last, det blev betalt for

af Hans Esmann Eriksen, debatredaktør Skræppebladet
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Med stor interesse har man igennem 
mange måneder kunnet gøre sig be-
kendt så vel med Helhedsplanen for 
Gellerup og Toveshøj som med Dis-
positionsplanen  for de samme to 
bebyggelser. Fælles for de to planer 
er – overordnet betragtet – at de inde-
holder både mange fine ord og mange 
billeder og tegninger. Det virker næ-
sten som, når Jørgen Clevin i gamle 
dage tegnede og fortalte

For ser man på den samlede plan, så 
er det helt tydeligt, at den skal fremstå 
som et prestigeprojekt så vel for Bra-
brand Boligforening som for Århus 
Kommune. Der er ikke blevet sparet 
på opsætning, farver og fremstilling; 
men det hjælper alt sammen intet som 
helst, for når man læser indholdet, 
klinger det endog meget hult. 
Man siger nemlig konstant, at man 
vil løse problemerne samtidig med at 
man med fuldt overlæg i virkelighe-

den gør alt for at undgå at løse dem. 
På kort sigt vil man  - til at begynde 
med - udtynde bevoksningen, skabe 
bedre lysforhold, fælde nogle træer 
og omlægge nogle stier. Det skal ske 
i tidsrummet 2010-13. Det sørgelige 
er bare, at lignende, eller rettere fuld-
kommen identiske tiltag også tidli-
gere er blevet afprøvet, og det har 
altså ikke virket. Hvordan man så 
skal kunne tro, at nye identiske til-

tag nu skal kunne gøre underværker, 
kan kun forstås, hvis man tror, at Hel-
hedsplanen i sig har fået nedlagt en 
magisk formel. 
Det ved enhver, at det har den ikke; 
og man må derfor slutte – hvis man 
altså har mod til at erkende de tidli-
gere nederlag på denne front – at de 
tiltænkte tiltag rimeligvis vil have 
ringe eller ingen effekt. 
I fase 2 og 3 taler man om, at  3 blokke 
skal nedrives, man foreslår, at nye 

blokke skal bygges, og at man i disse 
blokke skal etablere de 500 arbejds-
pladser, der siden planens fremkomst 
– så vidt vi ved – er forøget til 1.000.
Det lyder vældig fint. Men når man 
nærlæser teksten, klinger det meget 
hult. For det, der står, er nemlig:

Man vil ikke skabe nye arbejdsplad-
ser. Man vil flytte kommunale ar-
bejdspladser fra Jægergården, og un-
dervisningsinstitutioner som Teknisk 
Skole m.m. herud. 

Hvordan kan man tro på, at en udflyt-
ning af kommunale arbejdspladser og 
uddannelsesinstitutioner vil kunne 
løse problemerne i Gellerup og på To-
veshøj, når man samtidig med disse 
tiltag har aftalt med Aarhus Kom-
mune, at ingen skal flytte fra området 
mod sin vilje?
Det har man nemlig lovet beboerne 
i  området med den Tryghedsgaranti, 
som Brabrand Boligforening har aftalt 
med Aarhus Kommune; og når man 
har det, så er man bundet af løftet, og 
så er det svært at se, hvor der i om-
rådet skal blive plads til den massive 
kommunale invadering, som man 
opererer med. 
Denne tryghedsgaranti sammen med 
det faktum, at man meget gerne vil 
nedrive 3 blokke, er den bedste garan-
ti for, at dersom planen sættes i værk, 
så vil den til en kort begyndelse blive 
det prestigeprojekt, som Brabrand Bo-
ligforening og Aarhus Kommune ger-
ne vil gøre den til. Den vil også have 
kostet en masse penge; men effekten 
vil være lig nul, og de problemer, man 
bildte de naive sjæle ind, at man skul-
le løse, de vil ligefuldt være der. 
Ser vi så på den finansielle side af pla-
nen, så stiller sagen sig således, at pla-
nen koster i nærheden af en milliard. 
De 349 millioner får man fra Lands-
byggefonden. Andre midler kommer 

kan probleMerne I gellerup og pÅ tovesHØJ 
lØses ved HJælp af en utopI?

betragtnInger oM IndHoldet I HelHedsplanen

af Susanne Petersen, medlem af Nej-Gruppen til Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj
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fra salg af nogle grunde, som Bra-
brand Boligforening ejer. Disse grun-
de har man ikke før kunnet sælge. 
Men det kan man nu takket være en 
ny lov, som give boligforeningen lov 
til at benytte afkastet til at berige sine 
egne midler med. Endelig skal Aar-
hus Kommune bidrage med resten af 
midlerne til planens gennemførelse. 
Men lad  os se lidt nærmere på denne 
finansiering. De 349 millioner kro-
ner, som Landsbyggefonden bidra-
ger med, det er penge, som Brabrand 
Boligforening faktisk ikke behøver. 
De skal nemlig bruges til renovering 
af vinduespartier i Gellerupparken, 
fordi disse over en bred front lader 
meget tilbage at ønske i henseende 
til tæthed. Denne renovering skulle 
imidlertid sagtens kunne finansieres 
af de midler, som forefindes hos Afde-
ling IV og hos Boligforeningen. Men 
det var meget vigtigt for Brabrand Bo-
ligforening at få fat i Landsbyggefon-
dens midler. Derfor drev man planen 
igennem på et urigtigt grundlag. Det 
skal vi senere komme tilbage til. 
Så er der de midler, der fremkom-
mer ved, at Brabrand Boligforening 
sælger nogle af sine matrikler. Det 
er aftalt med kommunen, at disse 
penge skal anvendes til opførelse af 
ejer-andels- og penthouseboliger. De 
sidste skal anbringes på taget af de 
høje blokke. Endvidere er det planens 
hensigt, at man på langt sigt – nemlig 
frem til 2030 – skal reducere antallet 
af almene boliger i området fra de nu-
værende 94% til 30% af den samlede 
boligmasse. 
Ser vi på strukturen af dette forslag, så 
må vi i høj grad forbavses. Brabrand 
Boligforening er en almennyttig bo-
ligforening. Hvordan kan en sådan 
forening i den grad sælge ud af sin 
overbevisning, at den nu vil afhænde 
midler, som kan omdannes til bofor-
mer, som de beboere, der sædvanlig-
vis bor i en almennyttig boligforening 
ikke har midler til at skaffe sig. 
Det er den ene side af medaljen. Den 
anden er denne:
Når vi forudsætter – som det er sagt 
i det foregående – at planen ikke lø-
ser de grundlæggende problemer i 
området, så stiller vi os meget tviv-
lende overfor, om der overhovedet 
er nogen, der vil købe en ejerbolig i 

området. Endvidere – og det må man 
ikke undlade at tage med i beregnin-
gen – hvis efterlønnen afskaffes, så 
vil der – på længere sigt – komme en 
pensionistgruppe, hvis midler ikke er 
så store, at de i alderdommen kan sid-
de i selv et lille hus. Den gruppe men-
nesker, de unge, der ikke kan magte 
en ungdomsuddannelse og andre på 
lave indkomster, hvor skal de bo, hvis 
andelen af almene boliger falder så 
drastisk, som planen foreskriver? 
Alt dette taget i betragtning må vi op-
fatte hele planen som en utopi, og det 
finansielle grundlag som en fejlopfat-
telse. Når dertil kommer, at man har 
drænet Landsbyggefonden for et så 
betragteligt beløb, at det kan gå ud 
over andre boligafdelinger, der måtte 
have behov for midler fra denne fond, 
så er det næsten med usmagelighed, 
at man læser denne plan. 
Det gør man også, når man læser om 
de arbejdspladser, som kommunen 
vil skaffe til området. For der er ikke 
tale om at skabe nye arbejdspladser. 
Der er kun tale om at flytte allerede 
eksisterende arbejdspladser herud. 
Det naturlige spørgsmål til en så-
dan flytning må være: Hvad skal det 
nytte? Svaret må blive: Det skal intet 
nytte, det skal bare se godt ud. Det er 
af samme grund, at de nye bygninger, 
der skal huse disse udflyttede arbejds-
pladser, skal finansieres af skatteyder-
nes penge. For disse arbejdspladser 
skal nemlig flytte ind i splinternye 
omgivelser. Mindre kan jo i en utopi 
ikke gøre det. 
Vi har nu nævnt nogle væsentlige 
ting, som man kan læse ud af planen 
og forholdt os til dem. Men som vi 
sagde ovenfor, så blev planen drevet 
igennem til et positivt resultat med 
så store roser og løfter fra Kjeld Al-
brechtsens side, at man – når man har 
læst papirerne – må spørge sig selv, 
hvor dækningen for alle de fine løfter 
egentlig står. 
Vi var til 2 møder i december måned 
afvigte år. Vi hørte Kjeld Albrechtsen 
tale; og det var den samme tale – ord 
til andet – han brugte begge gange. 
Ved begge møder lovede han, at der 
kunne bygges en moske, hvis planen 
blev vedtaget!
Derfor må det i høj grad undre os, nu 
da vi grundigt har læst så vel Hel-

hedsplanen som Dispositionsplanen, 
at vi ikke kan finde et eneste tilsagn 
om, at en sådan moske kan bygges. 
Vi tvivler på, at det er en forglem-
melse. Derimod må vi opfatte det 
som stemmeflæsk fra boligforenin-
gens side; og vi må sige: den spiller 
højt spil. For når vore nydanske be-
boere finder ud af, at en plads til en 
moske ikke engang er nævnt i planen, 
så både må og vil de føle sig ført bag 
lyset. Var det også meningen? Ja, vi 
spørger bare. 
Vi har i det foregående alvorligt gen-
nemgået planens hovedsigte. Vi har 
forholdt os meget kritiske til de ting, 
vi har belyst. Men det var nødven-
digt, fordi hele planen bygger på den 
utopi, at fin arkitektur, både byg-
ningsmæssig og naturmæssig, vil 
kunne løse de store sociale problemer, 
man har i de to berørte boligområder. 
Det kan den ikke. 
De problemer, vi har i Gellerup og på 
Toveshøj kan kun løses over tid. Det 
er hverken lejlighederne eller befolk-
ningen, der er noget i vejen med. Det 
er det danske samfund og dets hånd-
tering af de problemer, der ikke er i 
orden.  
Så længe de autoritative myndighe-
der (politi og domstole) på samme 
tid vil løfte pegefingeren over for den 
større eller mindre gruppe, der ikke 
kan og vil opføre sig ordentligt samti-
dig med, at man vil være bonkamme-
rat med de samme mennesker, sker 
der ikke noget. 
Endvidere: før man sanerer folke-
skolens undervisning, så at det igen 
bliver acceptabelt at man skal lære 
noget, når man går i skolen, kan man 
ikke forvente andet end, at der hvert 
år – også i fremtiden – vil være en ret 
stor gruppe af unge, der ikke formår 
at tage en ungdomsuddannelse. 
Vil man altså gøre noget ved proble-
merne i Gellerup og på Toveshøj, må 
man først gøre noget vi de store sam-
fundsmæssige holdninger. Man kan 
ikke ved glimrende utopiske prestige-
projekter sejle igennem problemerne. 
De vil være der, og de risikerer at være 
der i forstærket grad, når alle pengene 
er givet ud. 
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Debatredaktion
afstemningen om helhedsplanen til debat
I dette nummer er der en række indlæg, der forholder sig 
til afstemningen om helhedsplanen.
Ole Vad Odgaard, der også er medlem af Skræppebladets 
redaktion, skriver et væsentligt indlæg, hvor han stiller 
spørgsmål til, om Skræppebladet har været for ensidig i 
sin dækning af helhedsplanen.
I tilslutning til Oles kommentar beskriver jeg det konkrete 
forløb og de argumenter, der blev brugt.

Susanne Petersen, der repræsenterer en gruppe af helheds-
planmodstandere fra Toveshøj, forklarer i en kommentar, 
hvorfor hun stadig er modstander af helhedsplanen. Keld 
Albrechtsen svarer på boligforeningens vegne på Susan-
nes indlæg.
Skræppebladet gør en dyd ud af, at det er beboernes 
stemmer, der lyder i bladet. Skræppebladet er samtidigt 
et foreningsblad, derfor skal vi også sikre, at foreningens 
stemme bliver hørt.

kvalitet defineres som opfyldelse af kundens for-
ventninger
På debatsiderne i sidste måned fortalte Susanne Winther 
om, hvordan hun oplevede sagsforløbet, da hun skiftede 
lejlighed. Kristiana Stoyanova fra Toveshøj har i et tilsva-
rende brev fortalt om sine oplevelser af en indflytning. 

Vi har ikke endnu modtaget et svar fra boligforeningens 
administration, derfor vil Kristianas læserbrev først blive 
bragt i næste nummer.
De to eksempler viser, at der kan være store forskelle i, 
hvordan en beboer og Driften opfatter et hændelsesforløb. 
Eksemplerne viser, at beboerne har set et sagsforløb, de 
ikke forventede. I den forstand har driftsafdelingen ikke 
leveret en kvalitetsydelse. Afdeling 4 og afdeling 5 har her 
kort før jul fået bevilget midler til at gennemføre et projekt, 
som forbedrer de leverede ydelser fra Driften.
Skræppebladet vil i de kommende måneder følge op på 
det projekt.

debatten i de kommende måneder
Beboerne opfordres til løbende at komme med indlæg el-
ler komme med idéer til et tema.
De idéer, der arbejdes med for tiden, er:
For og imod helhedsplanen, kriminalpræventiv indsats, 
kvaliteten af boligforenings serviceydelser. erfaringer med 
brug af råderet, det gode liv i afdelingen osv. osv.
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fuld tIlfredsHed 
eller pengene tIlbage?
Kommentar til debatsiden

Jeg læste Susanne Winthers’ historie i 
Skræppebladet i december, og jeg vil 
gerne komentere på den. 
Når jeg flytede i Toveshøj i februar 
2010 var mit lejlighed ikke rengjort 
eller malet. Der var hængende sok-
ker på radiatoren og i tørretumblen, 
ovnen var beskidt, og det var også til-
fældet med begge badeværelser (jeg 
har billeder af det hele). 
Når jeg klagede over det, sendte bolig-
foreningen en maler, der malede væg-
gene og loftet.  Når vi  bemærkede at 

dørkammerne og garderoben var ikke 
malede, fik vi en liter maling - vi kun-
ne male det selv. Desuden blev det 
ikke gjort rent.
Jeg køber derfor ikke Peter Sørensens 
påstand om, at alle lejligheder bliver 
rengjort, afkalket og malet ved ind-
flytning. Det var slette ikke tilfældet 
med min lejlighed (som havde været 
tom i flere måneder, før jeg overtog 
den). 
Jeg synes, at der mangler klare gen-
nemsigtige retningslinjer til beboerne 
om, hvad de kan forvente af service, 
og hvor de kan klage i forbindelse 
med ind- eller fraflytning. For eksem-
pel er det nædvendig at dokumen-

tere istandsættelsesarbejde ifm. fra-
flytning. Det er meget problematsik 
at udnytte sin magt som udlejer og 
tvinge sin beslutning over for ueni-
ge lejere.  
 
(Jeg vil dog bemærke her, at jeg har 
oplevet fremragende service af afde-
lingens varmemestre i alle andre til-
fælder af problemer i min lejlighed).
 
Venlig hilsen
Kristiana Stoyanova
Edwin Rahrs vej 14, 1-4
8220 Brabrand

MIsforstÅelser oM HelHeds-
planen

af Keld Albrechtsen, næstformand i 
Brabrand Boligforening

Susanne Petersen begrunder i en læn-
gere artikel, hvorfor hun ikke tror på 
visionerne i Helhedsplanen for Gel-
lerup og Toveshøj. Og hun har jo ret 
til at være skeptisk. Men desværre 
bygger hendes artikel på nogle bety-
delige misforståelser om økonomien i 
Helhedsplanen. 

Hvad skal lånene fra landsbyg-
gefonden bruges til
Susanne Petersen omtaler de penge, 
som Gellerup og Toveshøj skal have 
fra landsbyggefonden i såkaldt re-
noveringsstøtte. Det drejer sig om 
mindst 349 millioner kr. Hun har til-
syneladende opfattet det sådan, at 
alle disse penge skal gå til renovering 
af de utætte vinduer i Gellerup. Og 
det synes hun så er urimeligt. Hun 
foreslår, at renoveringen af de utætte 
vinduer i stedet betales af boligfor-
eningen og af Gellerup selv. Hendes 
forslag ville påføre beboerne i Gelle-
rup og i hele boligforeningen en pæn 
stor huslejestigning. Det kan da ikke 
være nej-gruppens forslag?
De mindst 349 millioner kr. fra Lands-
byggefonden skal først og fremmest 
gå til byggeri af to ny beboerhuse, 

nye veje og stier, ændring af bygnin-
ger, forbedring af de grønne områder 
m.v. Desuden skal der skaffes penge 
til forbedring af lejligheder og renove-
ring af vinduespartier. Den samlede 
finansiering af Helhedsplanen bygger 
derfor på, at der også tilføres midler 
fra bl.a. salg af jord og fra nye puljer i 
Landsbyggefonden.

Hvad bruges pengene fra salg 
af jord til
Susanne Petersen mener, at der findes 
en aftale mellem kommunen og bolig-
foreningen om, at indtægterne fra salg 
af jord skal bruges til byggeri af ny 
ejer- andels og penthouseboliger. Jeg 
ved ikke, hvor hun har den oplysning 
fra. Der findes ingen sådan aftale. De 
nye boliger, der kan bygges på det tid-
ligere motorvejsareal eller f.eks. oven 
på eksisterende blokke, skal naturlig-
vis betales af dem, der vil bygge dem 
og købe dem. Indtægterne fra salg af 
den byggejord, der tilhører Toveshøj 
og Gellerup, skal bruges til at betale 
for udgifter i Helhedsplanen. Til gavn 
for beboerne og hele området. Og un-
der forudsætning af repræsentantska-
bets godkendelse vil indtægterne fra 
salg af boligforeningens jord ved hjør-
net af Ringvejen og Edwin Rahrsvej 
vil blive brugt til gavn for både de to 
afdelinger og for de øvrige afdelinger 
i Brabrand Boligforeninger.
Derfor er Helhedsplanen nødvendig 
både for at sikre økonomien i Gelle-

rup og Toveshøj, men også for at løse 
en række nødvendige opgaver i de 
øvrige afdelinger i boligforeningen.

Moskéspørgsmålet
Det er ganske korrekt, når Susanne 
Petersen skriver, at jeg på begge be-
boermøder sagde, at der kan byg-
ges en moské, når Helhedsplanen er 
vedtaget. Det tror hun så ikke på. Jeg 
synes, jeg har gjort mig umage med 
at forklare, at med Helhedsplanen 
bliver det muligt at købe en grund i 
Gellerup og få vedtaget en lokalplan, 
så der kan bygges en Moské på denne 
grund. Sådan er det simpelthen. Og 
det var jo netop årsagen til, at Dansk 
Folkeparti ikke kunne støtte Helheds-
planen.

de grønne områder
Jeg synes det er ærgerligt, at Susanne 
Petersen ikke kan få øje på de posi-
tive resultater af den indsats, som 
afdelingsbestyrelserne i Gellerup og 
på Toveshøj i øjeblikket gør for at for-
bedre de grønne områder. Hun mener 
ikke, at denne indsats giver positiv 
virkning. Her er jeg helt uenig. Der 
er f.eks. også lavet ny legeanlæg på 
Toveshøj og ny boldbane i Gellerup. 
Det er en indsats, som fortsætter med 
Helhedsplanen, og jeg tror, at mange 
beboere vil være glade for disse for-
bedringer af området.
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Der åbnes nu for udlejningen af Bra-
brand Boligforenings nye boliger i 
Solbjerg, der er klar til indflytning 1. 
juni. Afdelingens adresse er Pilevan-
gen 2, og den består af 43 lavenergi-

boliger, som opføres som minimum 
lavenergiklasse 1. Det endelige tal 
ligger formentlig midt mellem 0 – 1. 
Solceller og luft til vand-varmepum-
pe samt super vinduer og ekstra iso-

lering kommer til at gøre forskellen. 
Alle boliger er i 2 plan.
 

vIl du bo I solbJerg
brabrand bolIgforenIng starter udleJnIngen af 43 lavenergIbolIger. 

Åbent Hus 13. februar

af journalist Marianne Stenberg

Åbent Hus
Søndag d. 13. februar kl. 11.00 – 14.00 
er der Åbent hus i afdelingen. Der vil 
være mulighed for at komme ind og 
se de forskellige lejlighedstyper.

 

udlejningen brabrand boligfor-
ening tlf. 89 31 71 71
Du kan på Brabrand Boligforenings 
hjemmeside www.brabrandbolig.dk 
under nybyggeri se boligforeningens 
arkitekt fortælle om de nye eksklu-
sive boliger

sensommer 2010 hvor boligerne er under opførelse?
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ordInære afdelIngsMØder I forÅret 2011

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

forelØbIg dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2010
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling XXII, Sonnesgården Torsdag den 7. april 2011 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

forelØbIg dagsorden for de afdelInger, der ogsÅ Har valg tIl afdelIngsbestYrelsen 
M.M. oM forÅret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2010
4. Evt. forslag 
5. Valg:
 a: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
 b: Repræsentant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
 c:  Repræsentant + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med ulige numre)
 d: Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling IV, Gellerupparken Mandag den 11. april 2011 kl. 19.00 i Foreningernes Hus (Nordgårdsskolen)
Afdeling V, Toveshøj  Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.00 i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
Afdeling VI, Holmstrup  Mandag den 11. april 2011 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

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

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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1 - Hans Broges Parken

lydproblemer
Etagehusene i afd. 1 er opført i en tid, 
hvor man ikke isolerede. Dette har 
medført, at der er usædvanlig lydt i 
lejlighederne. Når man bor her, er det 
nødvendigt både at vise hensyn til 
andre – og ligeledes at være tolerant 
over for almindelige, daglige lyde fra 
de øvrige beboere.
Hvad er almindelige lyde?  - ja-ha:  
Man skal være klar over, at ALT kan 
høres i de nærmeste lejligheder: Stem-
mer, TV og radio, hosten, lyde fra 
badeværelset – selv en prut går igen-
nem!

Hvad kan vi gøre?
Selvfølgelig skal man kunne føre et 
normalt liv, når man bor i blokkene, 
MEN dette udelukker ikke, at man ta-
ger et vist hensyn til de øvrige bebo-
ere i ejendommen ved at dæmpe sig 
ned, skrue ned for radio og TV – og 

respektere, at der skal være ro efter kl. 
23.
Dette er simpelthen en nødvendig-
hed, hvis vi ønsker at have en rar til-
værelse her!

kultur i vaskehuset
Det forlyder, at der i Udsigtens vaske-
ri bliver vasket tøj for nogle personer, 
der ikke bor i afdelingen.
De fælles driftsudgifter i forbindelse 
med vaskerierne – altså udgifter til 
el, varme, vand og maskiner – bliver 
fordelt mellem alle beboerne og betalt 
over huslejen; det er naturligvis ikke 
tilladt at drive en form for privat virk-
somhed og belaste vaskeriet ved at 
vaske for andre!

spar på energien
Man kan spare på energien ved at va-
ske med omtanke – altså fylde maski-
nerne passende op i stedet for kun at 

vaske nogle få klædningsstykker ad 
gangen.
Når man tørrer tøjet, kan man også 
vise omtanke:
I blokkenes tørrerum er det hensigts-
mæssigt at vælge, om man enten vil 
tørre tøj for åbne vinduer, mens radia-
toren er lukket  – eller om man vil tør-
re tøj med lukkede vinduer og radia-
toren åben; (der bruges alt for meget 
varme, hvis man har åbnet for både 
varmen og vinduerne på én gang). 
Tørretumbleren bruger meget energi; 
men en almindelig påfyldning ved 
medium temperatur er tør efter ca. 30 
minutter, så man kan sige, at det ikke 
er nødvendigt at lade den køre i læn-
gere tid.
I blok C har vi en nyere tørretumbler; 
den højeste temperatur, man kan ind-
stille på den, er 70 grader, men det er 
altså alt for hårdt for almindeligt tøj, 
så her kan man med fordel spare ved 
at bruge en lavere indstilling.  

vI skal alle saMMen være Her
oM at vIse HensYn, toleranCe og oMtanke

af Inger Bloch

Hver dag får 10 personer hjertestop i 
Danmark. Med en hjertestarter i nær-
heden er chancen for at overleve mar-
kant større.

Derfor har Tovshøjskolen fra 1. fe-
bruar en hjertestarter tilgængelig for 
skolens brugere og områdets beboere 
i skolens åbningstid, der generelt lig-
ger på hverdage fra 6.30 til 22.00 og i 
weekender fra 10.00 til 19.00. Skolen 

kan dog være lukket helt i ferier og på 
helligdage. 

Hjertestarteren er en type, der igen-
nem hele forløbet med tale vejleder 
den hjælpende person igennem pro-
cessen. Dette betyder, at den vil kun-
ne benyttes af de fleste. I skolens åb-
ningstid vil skolens personale i nogle 
tilfælde kunne være behjælpelige 

med brugen, da flere medarbejdere er 
instrueret i brugen af hjertestarteren.

Hjertestarteren er placeret i skolens 
forhal over for trappen ned til idræts-
faciliteterne. 

Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at henvende dig på skolens kontor.

HJertestarter pÅ tovsHØJ – JanesveJ 2
neMt tIlgængelIg for oMrÅdets bebeoere

af Jesper Lund Madsen, Skoleleder

5 - Toveshøj
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2 - Søvangen

Søndagscafé den 20. februar  
kl. 14.00-16.30
Kaffe/thé med brød kr. 20,-
Alle er velkomne
Der er tilmelding til fællesspisningen 
den følgende onsdag

Onsdag den 23. februar  kl. 18.00 
Fællesspisning
Menu: ”Gammeldaws” oksesteg med 
hvide kartofler
 og grøntsager
 Isdessert
 Kaffe eller thé
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år kr. 30,-

Husk onsdag-aktiviteterne
Hvor vi serverer kaffe eller thé.
Ulige uger: 14.00-16.30
Lige uger: 19.00-21.30

Med venlig hilsen
Beboerudvalget

beboerHuset sØvangen
arrangeMenter I februar 2011

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Søndag den 5. december afholdt Be-
boerhusets venner et julemarked med 
flotte hjemmelavede ting som julede-
korationer, praktiske ting i træsløjd, 
syltetøj m.v., tekstiler af mange slags 
samt masser af nisser.

Beboerhusets venner havde i dagens 
anledning indbudt til et hyggeligt 
traktement med æbleskiver og gløgg 
samt kaffe og småkager.

Markedet var helt fra åbningstids-
punktet velbesøgt, og der blev solgt 
meget af de hjemmelavede ting.

Her var god inspiration for dem, der 
ikke endnu havde fundet alle julega-
verne, eller her var idéen til en ander-
ledes mandelgave.

Beboerhusets venner, der stod som 
arrangør af eftermiddagen, og andre 
brugere af huset havde lagt en kæm-
pearbejde i det, både med hensyn til 
fremstilling af de mange hjemmegjor-
te produkter og ved at skabe en hyg-
gelig og stemningsfuld eftermiddag 
for beboerne i Søvangen. Det er alt  
sammen til gavn for både huset og be-

boerne. Et overskud fra markedet går 
til at forbedre husets trange økonomi.

Det blev en hyggelig og jule-inspi-
rerende oplevelse at tilbringe nogle 
gode timer sammen med  andre bebo-
ere i Søvangen. Man kan så håbe, at 
der med denne juleaktivitet er skabt 
et ønske om en gentagelse til næste 
jul.

godt og velbesØgt JuleMarked
blev afHoldt I sØvangens beboerHus

tekst og foto af Kirsten Hermansen

Hjemmelavede produkter for enhver smag Julehygge og basar er en god kombination Der var stor interesse for bordet med de 
mange nisser.
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6 - Holmstrup

Der var stuvende fyldt i selskabslo-
kalet, da den traditionsrige juletræs-
fest blev afholdt. Ikke mindst var der 
mange børn, som lavede julepynt og 

dekorationer, inden der var dans om 
juletræet. Som noget nyt dukkede 
både en julemand og en julekone op.

Juletræsfesten I HolMstrup var stor suCCes
bÅde JuleMand og -kone dukkede op

tekst og foto af Jens Skriver

Fremstilling af dekorationer Julekonen og julemandenForsamling

Søndag den 19. december blev der af-
holdt den traditionelle julefest for af-
delingerne 2 og 3 i Skovgårdsparkens 
selskabslokaler på Ingasvej.

Men lige netop i år havde festen be-
søg af julemanden, himself. Se bare på 
billederne.

Derudover blev der danset, leget og 
sunget til nisseorkester.

Der var mulighed for  at lave julede-
koration, og der blev igen i år serveret 
æbleskiver, gløgg og kaffe.

Og så fik børnene sodavand og god-
tepose.

Juletræsfesten for afd. II og III
for afdelIngernes bØrn, forældre og barnlIge sJæle

tekst og foto af Maibritt og Michael Jørgensen

2/3 - Søvangen/Skovgårdsparken
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22 - Sonnesgården

Frosten gik gennem arm og ben, og 
sneen lå højt, da Sonnesgården 4. ju-
ledag afholdt julereception i Humle-
haven.
Initiativrige beboere havde set et be-
hov for en anderledes juletradition. 
Der er ikke mange børn i afdelingen, 
så der er ikke meget hit i en julemand, 
der siger Hø Hø.
Sommerens gril blev hevet frem og 
beboerne blev inviteret til ristede pøl-
ser med en lille skarp midt i julesneen.
Iført huer og varmt tøj tog beboerne 
for sig af de ristede lækkerier. Bag-
efter var der tirsdagscafé. De varme 
pølser (og den skarpe) i den kolde sne 

skabte basis for en ekstra snak og et 
enkelt glas mere. Der skal ikke meget 

til for at skabe ekstra hygge, når året 
rinder ud.

varMe pØlser I en kold tId
HYgge skabt af lIdt

af Hans Esmann Eriksen
foto af Steen Holgaard

24 - Skovhøj

Hvor svært kan det være ? Den mo-
derne teknologi har skabt skraldsug, 
mobilsug, molokker, genbrugsplad-
ser og bestilt afhentning. Ikke desto 
mindre kan der stadig findes beboere, 
der giver blankefanden i det hele og 
bare smider affald, hvor de synes.
Og nej, det er ikke afdeling 4 eller 5 
denne gang ! 
Disse to fotos stammer fra afdeling 24 
– Skovhøj i Hasselager – og er fra de-
cember og januar. Her er nogen, der 
åbenbart ikke har tænkt sig at tage 
hensyn hverken til de andre bebo-
ere, driftspersonalet eller almindeligt 
miljø. For to måneder siden fik alle 
husstande en skrivelse og anvisning 
med advarsel om, at der kan følge 
en regning for at få det fjernet. Både 
afdelingsbestyrelsen, som er bevidst 
om et godt og rent miljø, og driftsper-

sonalet, som har andet at gøre end at 
rydde op efter svinske beboere, synes, 
at der snart bør gøres alvor af truslen.
En molok var en afgud fra det Gamle 
Testamente. Nu om dage er det en un-
derjordisk affaldsbeholder, der tøm-
mes periodisk. Meget mere renligt 
og ikke så slidsomt som gamle dages 
skraldebøtter i kælderen. Der, hvor de 
ellers findes, er de populære og lette 
at bruge rigtigt. At det ikke er spor 

svært kunne ses på affaldspladserne 
hos naboerne i afdeling 7, 15 og 23, 
hvor systemet virker, og der er pænt.

affald uden svInerI?
en afgud er blevet tIl renlIgHeden selv

tekst og foto af Bo Sigismund

Der snakkes og hygges Grillen er tændt i Humlehaven
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Mandage fra kl. 10-12 
Datoer: 28.2, 7.3, 14.3 og afslutning d. 28.marts 2011

Sted: Beboerhuset Tousgårdsladen Edwin Rahrs Vej 6 B

Underviser: Jytte Nielsen

• Fortrinsvis opskrifter på dansk mad
• Enkle råd og vejledning:
• Hvordan koger man kartofler
• Hvordan får man bøffen til at smage godt
• Hvordan laver man en sovs, uden den skiller
• Hvilke grøntsager er nemme at tilberede 

Første gang d. 28. februar snakker vi om forløbet 
og tilbereder frikadeller
Det er gratis at deltage, og så får du oven i købet 
et gratis frokostmåltid : )

Tilmelding til beboerhuset/Anja Raithel på tlf: 86259158

lettere MadlavnIng for ældre Mænd

Til alle piger mellem 8 og 15 år:

koM og tegn og Mal
I vInterferIen!

Tegn og mal i Foreningernes Hus i vinterferien.

Hele vinterferien kan piger tegne og male i Forenin-
gernes Hus i den gamle Nordgårdskole. 
Man skal være der kl. 10, og det slutter kl. 15 hver 
dag.
Husk også en madpakke.
Det er for piger mellem 8 år og 15 år.

Venlig hilsen Ulla Jørgensen, tlf. 61558561.

CYkelværksted
Cykelværksted i Janesvej 46, kld. 

Cykelværkstedet åbningstider i forår 2011

Første dag er tirsdag den 15. april. 
Åbningstider er hver tirsdag og torsdag kl. 16.30-19.
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Vi kan med glæde meddele, at bebo-
errådgivningen har fået økonomisk 
støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond 
(AFF) samt Tips- og Lottomidlerne til 
vores ferieprojekt.

Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal 
børnefamilier muligheden for et be-
talt ferieophold i Danmark samt i et 
vist omfang hjælp til betaling af trans-
portudgifter efter nærmere fastsatte 
retningslinjer.

Er I en børnefamilie – har I lyst til at 
holde en uges ferie sammen – og kni-
ber det med at få råd, så er dette til-
bud måske noget for Jer? Tilbuddet 
henvender sig til alle forældre – også 
til dem, som ikke bor med barnet til 
dagligt.

Hvem kan komme i betragt-
ning?
Børnefamilier, der bor i afdelingerne: 
Skovgårdsparken, Gellerupparken, 
Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg, 
samt børnefamilier, der bor på Toves-
høj, har mulighed for at ansøge. 

At det kun er beboere fra disse afde-
linger, der kan komme i betragtning, 
skyldes, at afdelingerne her har valgt 
at bruge huslejekroner på finansiering 
af beboerrådgivere.

For at komme i betragtning skal man 
opfylde Fondens økonomiske ret-
ningslinjer. Det handler primært om 
det rådighedsbeløb, som familien har 
tilbage, når de faste udgifter er betalt. 
Retningslinjerne er rummelige, og 

ferie-tilbuddet vil derfor kunne nå en 
bred kreds af børnefamilier.

Hvis du/I har behov for økonomisk 
støtte for at kunne realisere ferieøn-
skerne sammen med børnene, så kon-
takt os i rådgivningen for at ansøge/
få foretaget en vurdering af mulighe-
derne for at få bevilget et betalt ferie-
ophold.

Hvordan søger man?
Interesserede beboere i afdeling 5, To-
veshøj, skal henvende sig hos beboer-
rådgiver Maryam Fereidanian i bebo-
erhuset Laden. Maryam kan træffes 
tirsdag 10 – 12 samt torsdag 15 – 17. 
Der er lukket om fredagen.

Familier fra de andre nævnte afdelin-
ger skal henvende sig hos beboerråd-
giver Jens Høgh og Abelone Asingh i 
Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 
1. th. i tidsrummene: tirsdag 10 – 12 
samt torsdag 15 – 18.

For beboere på Holmstrup Mark er 
der også mulighed for at søge i tirs-
dags-rådgivningen 15 – 17 i Væreste-
dets lokaler, Jernaldervej 245, 1. lej. 6. 

Du er naturligvis også velkommen 
til at ringe til os for at aftale et andet 
tidspunkt.

Hvem får et tilbud?
Beboerrådgiverne vil udvælge blandt 
de familier, der opfylder kravene. 
Der vil foregå en vis social vægtning 
af ansøgningerne (nylig skilsmisse, 

dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så 
husk at oplyse herom. Ansøgningerne 
behandles løbende, dog vil ansøgere, 
der har været af sted inden for de sid-
ste 2 år først få svar efter udløb af an-
søgningsperioden.

Beboerrådgivere
Jens Høgh - 8625-2126     

Abelone Asingh - 8625-2150
Maryam Fereidanian - 2018-5424

nYt fra beboerrÅdgIverne
soMMerferIetIlbud tIl bØrnefaMIlIer

af Jens Høgh, Abelone Asingh og Maryam Fereidanian

Dokumentation for indtægter og udgifter de sidste tre måneder skal medbringes til brug 
for udfyldelse af et ansøgningsskema samt beregning af familiens rådighedsbeløb. 

Ansøgningsperiode: fra den 1.2.2011 til den 6.4.2011.  

t
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Vi starter med at bage brød og kager. 
Derefter er der fællesspisning.                                        
 
Tid: tirsdag den 8. februar 2011 kl. 
16:00-17:30
Sted: Beboerhuset Tousgårdsladen, 
Edwin Rahrsvej 6 B.
Arrangementet er kun for beboerne i 
Toveshøj.
 
Arrangementet er gratis men tilmel-
ding for fællesspisning er nødvendigt. 
Der er mulighed for børnepasning.
 
Hvis du vil tilmelde dig eller har 
spørgsmål angående arrangementet, 
kan du kontakte Anja Raithel i Tous-

gårdsladen på Telefon: 86259158 eller 
beboerrådgiver, Maryam Fereidanian 
på telefon 20185424.
 
Arrangørerne er beboerrådgivningen 
i Toveshøj på vegne af afdeling 5 i 
samarbejde med beboerhuset Laden.

vI vIl bage sunde brØd og kager...
...vIl du være Med?

af Maryam Fereidanian og Anja Raithel

Café Perlen er beboernes egen cafe 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. 

Åbent hver torsdag kl. 13.00-16.00

Perlevennernes Fællesspisning
Fredag den 25. februar kl. 17.00-18.30
Priser: 25 kr. (Børn fra 2-7 år 10 kr., 
Børn fra 8-11 år 15 kr.).
Tilmelding senest tirsdag forinden til 
Jytte - mobil 2085 1904 - max. 50 per-
soner

Café Perlen holder Søndagscafé 
Søndag den 13. februar kl. 14-17
Café Perlen ligger i beboerhuset Yg-
gdrasil, Dortesvej 35 A.

Perlens Systue har fået 
ny åbningstid
Systuen Perlen er åben torsdag efter-
middag kl. 14.30-17.00 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 går 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.cafe-perlen.dk

Café perlen I YggdrasIl
februar 2011

Perlevennernes 
generalforsamling

Foreningen Perlevennerne hol-
der ordinær generalforsamling 

fredag den 25. februar 
kl. 19.00 
– efter februars fællesspisning i 
Café Perlen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle medlemmer er velkomne.
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Hver onsdag kl. 16 -17.30 
i dansk, engelsk og matematik. 
3.- 9.kl. på 1.sal Edwin Rahrsvej 6b.

Tilmelding nødvendig til BUKF - Bra-
brand Ungdoms- og Kulturforening. 
(100 kr. pr. år)
Kontaktperson er Firdevs D. Kiraz på 
tlf. 50409384 eller mail: firdevsdemir-
tas@hotmail.com

Du kan også kontakte Tousgårdsla-
den Edwin Rahrs vej 6 b tlf. 86259158

lektIeCafé I laden
for bØrn I 3. tIl 9. klasse

anonYM faMIlIeveJlednIng er et godt tIlbud 
tIl alle faMIlIer I gellerup

gratIs rÅdgIvnIng pÅ gellerup bIblIotek tIl forældre, unge og bØrn, 
soM Har probleMer I faMIlIen 

To gange om ugen - mandag og tors-
dag - holder Samvirkets Anonyme 
Familievejledning åbent på bibliotek i 
Community Gellerup. Her er det mu-
ligt for både børn, unge og voksne at 
komme og få gratis rådgivning, hvis 
der er problemer i familien. Det kan 
være en bekymring om børnene, vold 
i familien, problemer med partneren 
eller en tidligere partner eller måske 
opgaven med at være forældre, ung 
eller barn imellem to kulturer. Råd-
givningen foregår i et rum, hvor in-
gen andre kan høre, hvad der bliver 
talt om. 
Familievejledningens rådgivere, der 
har tavshedspligt, har alle mange års 
erfaring med at arbejde i Gellerup, og 
de kan give rådgivning på dansk, ara-
bisk, tyrkisk, somaliske, persisk, tysk 
og engelsk.

Find familievejledningen 
på Facebook
Du kan nu finde Samvirkets Anony-
me Familievejledning på Facebook. 
Her kan du finde åbningstiderne og 
se, hvem af rådgiverne, der er på vagt 
på hvilke dage. 

Anonym Familievejledning er åben 
mandag kl. 10-12 og torsdag kl. 13-15.
Du kan bestille tid på telefon 8940 
1465 eller bare dukke op i åbningsti-
den.

Tekst og foto af Helle Hansen

Her er fire af familievejledningens rådgivere, Parvin, Helge, Hanan og Medina, de er 
alle klar til at hjælpe forældre, børn og unge, som har problemer i livet på den ene eller 
den anden måde.
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Der afholdes Generalforsamling 
Torsdag den 24. februar 2011 
klokken 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godken-
delse
3. Foreningens regnskab til godken-
delse
4. Indkomne forslag
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter
 på valg er
 Conny Jepsen
 Svend Åge Pedersen
 Selahatthin Demirtas
 3 suppleanter vælges

6. Valg af parlementarisk revisorer
 revisor suppleanter
7. Eventuelt

Huset giver kaffe, the, øl og vand

Regnskab kan hentes i Laden hverda-
ge mellem 9-15, eller efter aftale

Eventuelle forslag til dagsordenen 
skal være formanden, Esben Trige, i 
hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen

Kun adgang for medlemmer
Kontingent skal være betalt senest 3 
hverdage før generalforsamlingen

Hvis du ikke allerede er medlem, kan 
du blive det ved henvendelse i Laden.
Det koster kun 75,- pr år for enkelt-
personer
Institutioner og foreninger 400,- pr år.
1 medlemskab er lig med 1 stemme.

Bliv medlem, ståt dit lokale beboerhus 
og mød op til generalforsamlingen.

generalforsaMlIng
 I tousgaardens venner

Vi starter et hold op

Onsdag den 12. januar 2011
Fra kl. 11.00 – 12.00

Vi skal være ude af baderummet kl. 
12.25

Vi kører i alle skolens åbningsdage 
indtil skolernes sommerferie

Prisen for perioden er kr. 400

Betaling inden start til
Inger Hedegaard eller Lene Jensen

Tilmelding kan også ske på vores tlf. 

Inger Hedegaard: 8625 0110 
– mobil 2086 8317

Lene Jensen: 8627 2393 
– mobil 2814 1730

Hilsen og på gensyn
Inger og Lene

vandgYMnastIk
koM og vær Med tIl vandgYMnastIk pÅ tovsHØJskolen

kostveJlednIng for beboere I tovesHØJ, beboerHuset tovesgÅrds laden, edWIn raHrs veJ 6 b. 
Årsplan for kostvejledning og Fællesspisning for 2010 og 2011        

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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fastelavnsfest
Søndag d. 6. marts klokken 13-16 i Laden

Billetsalg:
Mandag d. 21/2 og torsdag 24/2 kl. 10-14
Tirsdag kl. 14-18
Kontaktperson: Solveig Pedersen
Beboerhuset Tousgårdsladen Edwin Rahrs Vej 6 B 8220 Brabrand Tlf: 
86259158

fastelavn I gellerupparken
Søndag den 6. marts 2011 holder afdelingsbestyrelsen 
fastelavnsfest ved Beboerhuset Yggdrasil. 

Har du som beboer lyst til at være med til at hjælpe på selve dagen, så 
send en mail til beboersekretær Vibeke Dam Hansen på viha@bbbo.
dk eller ring  86251017.

Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget i Gellerupparken

Har du lYst tIl, 
at der skal ske noget I dIn bYdel?

Vil du være med til at arrangere en leg & lær dag for børn og forældre?
Så kig forbi TousgårdsLADEN og bliv en del af en arbejdsgruppe på det lille projekt.

Jeg håber, vi ses.
Mange hilsner fra Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6b

Kig forbi eller ring på 86259158 (Anja Raithel)
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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. Tilmeld-

ning 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 husman-

den om det.

Frivillig hjælp er altid velkommen.

GeLLeruPBADeT – en SVØMMeHAL FOr HeLe FAMILIen
Du kan finde mere information om Gellerupbadet 
og stedets aktiviteter på www.gellerupbadet.dk

Med venlig hilsenGellerupbadet



Skræppebladet februar 2011 - 37

ladens folkekØkken

Madplan februar 2011

Tirsdag  1 Minipizza (Manakesh), og pastasalat
Onsdag 2 Torsk i grøntsagsfad m. kartofler/ris 
Torsdag 3 Gullash med kartoffelmos
 
Mandag  7  Benløse Fugle
Tirsdag  8 Sund kost, suppe m. groft/alm. Brød
Onsdag 9 Hvidkålssuppe med kogt flæsk 
Torsdag 10 Hamburgerryg med grønlangkål

Mandag 14 Stegeben m. kartofler
Tirsdag  15 Kebab/oksekød m. kartofler og karrysovs
Onsdag 16 Karbonader med grøntsager og kartofler
Torsdag 17 Koteletter med brasekartofler
 
Mandag 21 Boller i karry m. ris
Tirsdag  22 Gryderet med kalvekød og ris
Onsdag 23 Kylling med bearnaise, kartofler/  
   pomfritter
Torsdag 24 Møllerens gule ærter og kogt flæsk
 
Mandag 28 Hønsekødssuppe med tarteletter
 

Månedens tilbud
HVER TIRSDAG: 

Mad kun 20 kr. pr voksen
og 10 kr. pr. barn
 
Hver tirsdag halal-slagtet kød

Maden bliver severet 
fra kl. 17.00 til kl. 18.00

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

Fornyelse i folkekøkkenet
Vi er glade for, at der kommer 
lidt fornyelse i folkekøkkenet. Vi 
glæder os til at der bliver serveret 
Biryani og fattoush (kylllingeret 
og libanesisk salat) tirsdag d. 18. 
Den 25. januar kommer iranske 
Tourat og kokkererer Khalal Badam 
– en fantastisk ret fra hans hjemegn, 
der tager tid at lave og smager uhm...
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gellerupbadet
en svØMMeHal for Hele faMIlIen

Åbningstider:
Mandag kl. 06.00-12.00
Tirsdag kl. 15.00-18.00
Onsdag kl. 06.00-12.00
Torsdag kl. 15.00-21.00
Fredag kl. 06.00-12.00 + 15.00-18.00*
Lørdag kl. 10.00-15.00
Søndag kl. 10.00-15.00

Torsdag i den normale åbningstid står Fritidspatruljens 
energiske unge mænd klar fra kl. 18.00-20.00 til at lave 
vandaktiviteter og sjove lege for børn i alderen 8-12 år.

Varmtvandsbassinet er lukket hver fredag kl. 09.30-
12.00 pga. babysvømning.

*Hver fredag fra kl. 15.00-18.00 er der billig svømning 
i Gellerupbadet: 
Voksne 20 kr.
Børn 10 kr.

Kvindesvømning:
Onsdag kl. 15.00-18.00
Lørdag kl. 15.00-18.00

Til kvindesvømning hver onsdag og lørdag dukker 
Fritidspatruljens unge piger op og giver inspiration til 
leg og sjov i vandet for børn i alle aldre.

Priser:
Voksne, enkelbillet 40,-
Børn⁄pensionister, enkelbillet 20,-
Voksne 12-turskort  400,-
Børn⁄pensionister 12-turskort  200,-
Voksne månedskort  350,-
Børn/pensionister månedskort  175,-
Voksne 3-månedskort  1000,-
Børn⁄pensionister 3-månedskort  500,-
”By i bevægelse”, enkelbillet 70,-
”By i bevægelse” 12-turskort 700,-
Nøglepolet  20-
 
Børn under 4 år kommer gratis ind i Gellerupbadet.

OBS: Alle børn under 15 år, skal være ifølge en voksen 
over 15 år.

Billetsalget lukker 45 minutter før de anførte lukketider.

Svømmehal forlades 30 minutter før lukketid.

Gellerupbadet
Dortesvej 43, 8220 Brabrand
Tlf: 86 25 69 01
http://www.gellerupbadet.dk

Der er mange muligheder for leg og svømning for hele 
familien. I det opvarmede varmvandsbassin kan babyer 
og de yngste børn få en behagelig oplevelse i vandet sam-
men med mor og far. I børnebassinet er der mange legemu-
ligheder for både store og små, og svømmebassinet indby-
der til motionssvømning i sit eget tempo. Efter en behagelig 
svømmetur kan kroppen slappe helt af i fællessaunaen inde 
i svømmehallen.

Du kan også gå til BabySvømning, Plask & Leg, seniors-
vømning eller prøve badets AquaPunkt-redskaber.  Læs 
mere på Gellerupbadets hjemmeside http://www.gel-
lerupbadet.dk.

Tilmelding til BabySvømning og Plask & Leg skal ske på 
http://www.by-bevaegelse.

Et besøg i Gellerupbadet er en god oplevelse for hele fami-
lien.
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i december nummer: 
”SVAneSAnG”. Vinderne blev:

reem Hamid
Lenesvej 5, 1. th, 8220 Brabrand
 

Ibrahim Ibrahim
Gudrunsvej 18, 4. tv., 8220 Brabrand 

Said Mansour
Dortesvej 21, 1. th. 8220 Brabrand

Kodeordet i decembers ekstranummer: 
”SKALKeSKJuL” . Vinderne blev:

Abdallah Hamid
Lenesvej 5, 1. th., 8220 Brabrand
 

Victor Olsen
Jernaldervej 217, 8210 Århus V 

enver Øzer
Lottesvej 16, 3. th., 8220 Brabrand

Vinder af decembers muse-tælling:
Manus Holm
Udsigten 1, 8220 Brabrand

Bemærk, vinderne får et gavekort på 
50 kroner som 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 10. februar kl. 16

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	

Du skal i tekstkassen finde:
5 dyr, 5 fugle, 5 fisk, 5 drenge-
navne, 5 pigenavne og 5 byer.

Alle ordene er på 5 bogstaver, og 
du kan finde dem både lodret og 
vandret.

Kan du finde andre ord også?



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:
Kirsten Larsen, tlf. 28 55 26 80, / kila42@Gmail.com

Afdeling 8, Drejergården:

Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Asmus Christensen / roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:
Lene Olm, tlf 60 77 58 02 / lrneolm@yahoo.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Linda Adamsen, tlf. 51 35 67 26 /
 linda.adamsen@mail.dk

Afdeling 14, Borumtoften:
Ole Sørensen, tlf. 40 72 49 61

Afdeling 15, Hasselengen:
Poul Erik Nielsen, tlf. 21 94 71 66
otagra@stofanet.dk

Afdeling 16, Voldbækhave:
Karin Floes, tlf. 40 95 50 44 / floes@stofanet.dk

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

Afdeling 18, Lyngby:
Susane Jars, tlf. 22 14 19 78 / susane@jars.dk

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@adr.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 februar
Ti. 8. 16.00: Vi bager sunde brød og kager     side  32
Sø. 20: 14.00: Søndagscafé Søvangen      side  27
On. 23. 18.00: Fællesspisning Søvangen      side  27
On. 23. 19.20: Informationsmøde ”i Love Gellerup”    side  11
To. 24. 19.00: Generalforsamling Tovsgården Venner   side  34
Fr. 25. 17.00: Fællesspisning Perlevennerne     side  32
Ma. 28. : Lettere madlavning for ældre mænd    side  30

aktiviteter i marts
Sø. 6. 13.00: Fastelavnsfest i Laden      side  35
Sø. 6. : Fastelavnsfest i Gellerupparken    side  35

Ordinære afdelingsmøder Foråret 2011 - se side 25


