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lederen

af Hans Esmann Eriksen

kom til afdelingsmøderne 
og vælg dine repræsentanter 

Årets afdelingsmøder står for døren. Her debatteres de 
store og små beslutninger, der skal foretages, og der vælges 
beboerrepræsentanter til afdelingsbestyrelser, FAS og 
Skræppebladet.
Beboerdemokratiet er et særkende for de almene boliger og 
andelsboligforeninger. Her kan den enkelte få indsigt i, og 
være medbestemmende, om den enkelte afdelings forhold.

Et beboerdemokrati bliver ikke bedre, end de beboere der 
bliver valgt ind til at varetage beboernes interesser. Derfor er 
det vigtigt, at så mange som muligt møder op og engagerer 
sig i, hvem der er de bedste til at repræsentere dem.

Genvalg af den siddende bestyrelse er ikke altid den bedste 
løsning. Det er ofte spændende og personligt udviklende 
at sidde i en bestyrelse, derfor er det ikke mærkeligt, hvis 
mange søger genvalg. En bestyrelse kan, når den har siddet 
i mange år, skabe en særlig indforståelse, der på sigt kan 
få bestyrelsen til at fjerne sig fra de “almindelige” beboere. 
Derfor er det vigtigt, hvis vi skal skabe et levende og 
dynamisk beboerdemokrati, ved at der jævnligt kommer 
“nyt blod” til.

Hvis du selv har lyst til at prøve at være medlem af en 
bestyrelse, så spørg nogle af beboerne i din afdeling, om de 
vil støtte dit valg, så de kan anbefale dig på afdelingsmødet. 
Du kan gå efter en bestyrelsespost eller en suppleantpost. 
1.-suppleanten deltager i møderne, og her kan du se, om det 
er noget for dig.

I halvdelen af afdelingerne skal der vælges medlemmer til 
Skræppebladets redaktion.
I året, der kommer, vil der komme en særskilt redaktion 
for Gellerupparken og Toveshøj, der laver et indstik til de 
to afdelinger. Dette nummer har et sådant indstik, som de 
øvrige afdelinger kan se på hjemmesiden.
Redaktionen vil derfor bestræbe sig på at  give en bredere 
dækning af de øvrige afdelinger og fokusere endnu mere 
på stof, der har fælles interesse for alle i boligforeningen. 
Derfor er det vigtigt, at de øvrige afdelinger får valgt 
repræsentanter til Skræppebladet. Det skulle gerne medføre, 
at Skræppebladet i højere grad bliver oplevet som et blad for 
hele boligforeningen.

For dem i boligforeningen, som stadig er tilknyttet arbejds-
markedet, skal det nævnes, at et frivilligt og ulønnet arbejde 
som beboerrepræsentant eller redaktionsmedlem er en god 
anbefaling på det personlige CV.  Hertil kommer de mu lig-
heder, som bestyrelsesarbejdet giver den enkelte for at læ-
re nye færdigheder. Som oftest, og ikke uvæsentligt, kan 
det også være sjovt både at stifte nye bekendtskaber, og at 
udvikle noget i fællesskab.
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Solen skinnede, men regnen truede 
i baggrunden, da Skræppebladets 
udsendte besøgte Brabrand Bolig-
forenings nye afdeling i Pilevangen. 
Pilevangen består af 43 lavenergibo-
liger, der ligger i Solbjerg 15 km fra 
Århus. To af beboerne blev besøgt. 
Her er et resume af hvilke indtryk og 
forventninger, de havde de havde ef-
ter 1-2 måneders beboelse i den nye 
afdeling.

det første indtryk
De 43 toetagers rækkehuse ligger i 5 
rækker midt i en ny villabebyggelse 
nordvest for Solbjerg by. De store fæl-
lesarealer har fået anlagt græsplæner 
og prydes af to store lejepladser. Det 
passer godt til de mange småbørnsfa-
milier, der er flyttet ind i afdelingen. 
På de små havelodder og små terras-
ser er beboerne i gang med at forbe-
rede grillen, mens de skuler op på 
skyerne og håber på, at regnen ikke 
kommer for tidligt. 
Selv om poppeltræerne ikke er plan-
tet endnu, kan man høre en svag su-
sen i området. Det er ikke vinden, der 
suser i bladene. Det er varmepumper-
nes ventilation, der giver et karakte-
ristisk lydbillede i området. Man kan 
høre lyden af de energibesparelser, 
der skal være kendetegnet ved afde-
lingen.

Unge familier – mange fra solbjerg
De to beboere, der blev besøgt, kom-
mer begge fra Solbjerg. De er glade 
for byen, som har det hele til de små 
børn, der skal vokse op her. Stor skole, 
ungdomsskole, gode sportsfaciliteter, 
dejlig natur og en lav kriminalitet. De 
vil begge blive boende i området efter 
en skilsmisse, så børnene har begge 
forældre i nærområdet.

nye boliger – med få problemer
Begge beboere var glade for at bo i 
de nye huse, selv om der var små be-
gyndervanskeligheder, som de havde 
tillid til, at boligforeningen ville løse. 
Der kommer vand ind i entreen når 
det regner. Regnen får sand og grus 
til at flyde indover terrasserne. Det 
er svært at finde ud af, hvordan ener-
gisystemet fungerer. Derfor håber de 
på, at boligforeningen får lavet en 
ordentlig brugsvejledning og tilby-

der et kursus i, hvordan systemerne 
fungerer. Ventilationen suser en del, 
specielt når man bruger varmt vand, 
men når man bor i området, vænner 
man sig til det.

et spirende fællesskab
Det er mange småbørnsfamilier, der 
er flyttet ind samtidigt. Derfor er bør-
nene og legepladserne et naturligt 
samlingspunkt. De fleste har svært 
ved at forstå energisystemet,               
så man får hurtigt kontakt til de få, 
der har forstået, hvordan det funge-
rer.
Nogle af beboerne har startet med at 
arrangere fælles grillaftner, så scenen 
er snart sat for det første fællesmøde.

det sUser i pilevangen
rapport fra ny afdeling i solbjerg

foto og tekst af Hans Esmann Eriksen

Tina er glad for sit helt nye hus

Legepladserne er et fælles samlingspunkt i afdelingen
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Efter at have ligget stille et stykke tid, 
er der igen kommet liv i Gellerup Høj-
skole. På opfordring skal der bores 
lidt i, hvad der egentlig foregår. For 
tiden er der to halvtids- og en fuld-
tidsansatte. Forstander Allan Agerbo 
kan berette om livlig aktivitet, selv 
om hjemmesiden er ved at blive la-
vet om, og der ikke foreligger noget 
offentliggjort program. Højskolen var 
løbet ind i det alvorlige problem, at 
det ikke var muligt at skaffe lokaler. 
Det er imidlertid kommet så vidt, at 
Aarhus Kommune har hjulpet til med 
at købe tre blokke på Hejredals kolle-
giet og godkendt handelen. Beboerne 
i Lottesvej 1 og er 9 sagt op; beboerne 
i nr. 3 må blive lidt længere. Blokkene 
skal renoveres, så de kan bruges til 
undervisning og boliger. ”Der skal 
bygges meget om, og renoveringen 
vil koste nogle millioner. Lokalerne 
skal leve op til det nye byggeregle-
ment, når de overgår til undervisning. 
Vi bruger mange kræfter på ombyg-
ningen og på at skaffe penge. Vores 
største problem er at skaffe penge til 
rette tid, men vi er i fuld gang med 
fundraising”, siger Allan.

i efteråret
Der er åbnet mulighed for, at der kan 
startes højskolelignende aktiviteter, 
inden højskolen starter for alvor In-
tegrationsministeriet vil bl.a. støtte 
to forløb for unge efter sommerferien 
med midler fra dets Unge & børne-
indsatspulje. Desuden støtter puljen 
højskolens drift de første 3 år – som 
er de vanskeligste for en nystartet 
højskole. ”Det giver mulighed for at 
starte med færre elever, end en høj-
skole skal opnå for at kunne eksistere 
økonomisk, og giver en opstart med 
bedre kvalitet end ellers”, forklarer 
Allan. Der vil i efteråret komme kur-
ser om spilteknologi, hvor unge vil 

få værktøjer til at lave et PC-spil og 
grafisk 3D produktion (et billede som 
man kan bevæge sig rundt i, når man 
spiller). De skal være med til at lave et 
Gellerupspil. ”Interessen kan måske 
blive en levevej”, siger Allan. ”Der 
findes et gameit college ved gymna-
siet i Grenå og en videregående ud-
dannelse i animation i Viborg.” Han 
fortæller videre, at Aarhus Kommune 
har den målsætning, at 95% af en år-
gang skal have en ungdomsuddan-
nelse. ”I Danmark er andelen af en 
ungdomsårgang uden uddannelse ud 
over Folkeskolen katastrofalt lav i for-
hold til målsætningen. Derfor laver vi 
også et projekt sammen med Århus 
Tekniske skole for unge uden ung-

domsuddannelse. Forløbet består i, at 
de skal udvikle et produkt, så vi ved 
ikke, hvad de vælger.” 

dannelsesbegreb   
”Hvad menes der med et naturviden-
skabeligt dannelsesbegreb?”, spørger 
jeg.

”Der er hele tiden blevet undervist i 
matematik og fysik på højskolerne, 
men naturvidenskab har aldrig væ-
ret dannelsesideal. Det skyldes, at 
Grundtvigs dannelsesideal var hi-
storisk. Dannelsesmæssigt var han 
skeptisk over for naturvidenskab. 
For ham var naturvidenskab ikke et 
dannelsesfag. Men alle de problemer, 
vi står over for, bunder i naturviden-
skab. Derfor skal et naturvidenskabe-
ligt dannelsesbegreb være basis for 
højskolen. Ikke i form af indlæring af 
formler, men det skal baseres på pro-
cesser, man er fælles om. Vi går ud 
fra fire basisbegreber: viden, teknik, 
organisation og produktet. De ska-
ber vores højskoledannelsesbegreb. 
Vi konfronterer naturvidenskab med 
det sanselige. Et eksempel er mad. 
Det optimale måltid skal gerne smage 
godt.”

målgruppe
Jeg spørger videre: ”Hvem er mål-
gruppen?” ”Alle i Danmark”, lyder 
svaret.” Men vi satser på to hoved-
spor: Basecamp for folk med mang-
lende uddannelse, men interesse for 
det naturfaglige og Futurecamp på 
højt niveau. Vi vil udbyde alminde-
lig højskoleundervisning, der koster 
1000 kr. om ugen, som eleverne selv 
skal betale. Basecamp retter sig imid-
lertid især til mentorelever, som kan 
få støtte efter forskellige planer for 
ungdomsuddannelse.” 

Uddannelsesforløb efter de samme 
visioner blev udbudt af Gellerup Høj-
skole for et par år siden, men det gik 
i stå. Nu ser det imidlertid ud til at 
kunne lykkes. 

gellerUp Højskole starter op igen
lokaleproblemerne er ved at blive løst

tekst og foto af Jens Skriver

Forstander for Gellerup Højskole 
Allan Agerbo
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Hejredalskollegiet som ligger på Lot-
tesvej i Gellerupparken, men som 
mange ikke betragter som en del af 
Gellerupparken, har de seneste par 
år været plaget af uro, hærværk og 
anden kriminalitet. En investering på 
600.000 kr. til et nyt hegn fået krimi-
naliteten til at falde med op til 80%. 
Beboerne er mere glade for at bo der, 
og der bliver brugt meget færre penge 
til at rydde op efter f.eks. smadrede 
vinduer. 
”Kollegiet har en dejlig 70’er-feel om 
sig,” mener René Skau Björnsson og 
tænker tilbage på sin tid som stude-
rende på kollegium. Han boede den-
gang på Skjoldhøjkollegiet og var al-
lerede dengang politisk aktiv i besty-
relsen.
Kollegiet har i mange år kørt med 
underskud. Det skyldtes blandt an-
det kriminaliteten i området, men 
René Skau Björnsson har også andre 
idéer om, hvad det skyldes. ”Nogle 
af problemerne med kollegiet er usik-
kerhed, afstand til uddannelsesinsti-
tutioner, utryghed og faciliteterne på 
kollegiet,” mener han. 
Der er meget stor fraflytning, især af 
udenlandske studerende, som ofte 
kun bliver der et par måneder, men 
også danske studerende, som flytter 
lige så snart, de finder noget andet 
tættere på byen. Derfor mister kol-
legiet mange penge hver måned, når 
folk flytter, og deres værelser ikke bli-
ver udlejet igen.  Derfor er der heller 
ikke penge til renovering, som kunne 
gøre at området er meget attraktivt.
 
en del af helhedsplanen
Bestyrelsen for kollegiet har, efter 
lang tids forhandlinger, fået en aftale 
om, at det skal indgå som en del af 
helhedsplanen. René Skau Björnsson 
siger: ”Så nu kan man tænke kollegiet 
ind i denne her ungdomscamp, der 

skal være i denne del af Gelleruppar-
ken. Bestyrelsen er blevet lovet, at der 
vil blive udskrevet en arkitektkon-
kurrence, hvor kollegiet indgår i ung-
domscampområdet.”
Nogle af bygningerne skal være kol-
legium, og 3 blokke skal bruges til 
højskole. Derved afslører han også, 
at Gellerup Højskole skal bo på Hej-
redalskollegiet. Bestyrelsen har været 
med til at bestemme, hvilke blokke 
der skulle bruges. ”Vores tanke var at 
sælge nogle af blokkene for at undgå 
lejetab, men så kom højskolen i be-

kneb og skulle finde et sted at være, 
og så tænkte vi, at vi ligeså godt kun-
ne kombinere det, fordi det også er 
unge mennesker, og på den måde kan 
man få lidt mere dynamik i området.” 
Det er kommunen,, der hænger på 
gælden og dem der giver garantier, 
og derfor er de, selvfølgelig, meget 
interesserede i, at kollegiet har en god 
økonomi. Så selvom det er Brabrand 
Boligforening, der står for udlejning 
og administration, har de ikke noget 
at gøre med økonomien.  René Skau 
Björnsson oplyser dog, at det snart  

bliver ændret, da kollegiet bliver ned-
lagt som selvejende institution, og 
bliver lavet som til en boligforenings-
afdeling.

Hvorfor skal kollegiet bevares?
Han mener, at det er nødvendigt at 
bevare Hejredalskollegiet, fordi det er 
en vigtigt del af området og en slags 
kulturarv, som man skal beholde.  
Selvom andre kollegier har større 
rum og større køkkener, har det en 
vis 70’er-feel over sig. Det her er byg-
get efter 70’er standard med små rum 
og er dårligt isoleret og med meget 
beton. Det er meget tidstypisk for 
kollegierne ligesom Skjoldhøjkol-
legiet. Situationen er den samme for 
Skjoldhøj, at der er stor fraflytning og 
mange ledige værelser. ”Vi mener, det 
er vigtigt for en by og et byområde 
at have et kollegium, og derfor skal 
det reddes,” understreger René Skau 
Björnsson.

boligmangel i aarhus smitter ikke 
af på Hejredalskollegiet
”Der har været store problemer med 
hærværk og udenlandske studeren-
de, der skriver sig op på universitetet 
og i virkeligheden ikke er studerende 
og så bruger kollegiet som en hash-
bule, og det har hegnet været med til 
at afhjælpe”
”Det er de unge selv, der ønskede 
hegnet for at se, om det kunne være 
med til at forhindre daglig hærværk, 
indbrud og den usikkerhed, der har 
været,” fortæller René Skau Björns-
son og fortsætter  ”Det er til at rive sig 
i håret over, at folk ikke vil bo herude, 
når der er mangel på ungdomsboliger 
i Århus, men tiden i dag er jo, at man 
vil bo så tæt på som overhovedet mu-
ligt, og lige så snart de kan komme til 
det, flytter de. Vi har stort rykind her 
til september, hvor det hele er lejet ud, 

Hejredalskollegiet er reddet
formanden for Hejredalskollegiet rené skaU björnsson forsikrer, 

at kollegiet lever videre og med bedre økonomi. 

tekst og billeder af Elsebeth Frederiksen

René skau Björnsson: René skau Björns-
son foran kollegiet, der er godt låst af
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og man kan håbe, at der er så mange 
studerende i Århus, at nogle bliver 
boende.”

Højskolen flytter ind den 1. januar
Højskolen flytter ind den 1. januar. 
De overtager 3 bygninger med i alt 
72 værelser fra den 1. september, men 
kan ikke nå at få alting i orden til den 
tid.  Der er nogle få ting der skal byg-
ges om, og en kollegiegang skal byg-

ges om til forstanderbolig.  Aarhus 
Kommunes byråd har på deres møde 
den 10. august besluttet at yde et ren-
tefrit lån til kollegiet på 3,3 millioner 
kroner. René Skau Björnsson oplyser, 
at de tager imod lånet, så de kan ind-
fri gammel gæld, som derved baner 
vejen for salget af de 3 blokke.
Så fremtiden ser en hel del lysere ud 
for Hejredalskollegiet nu.

Haslegrisen er petanqueklubbn i Has-
selager, som har indrettet fine baner 
med et lille klubhus ved Hasselhøjen 
og Hasselengen. Klubben har gennem 
de senere år klaret sig fint ved de dan-
ske mesterskaber i petanque.

forhistorien
Da vandreklubben Lunterne fra Has-
selager sidste år besøgte Sonnesgår-
den, så de, at der var lavet en lille 

petanquebane i gårdhaven. De opfor-
drede beboerne til at lave en lille klub, 
der spillede jævnligt. Det begyndte 
beboerne på i sommeren 2011.
Sidst på sommeren modtog beboerne 
i Sonnesgården en invitation fra Has-
legrisen til en venskabelig kappestrid 
med efterfølgende grill, øl og kaffe og 
is.

dysten
En lille modig delegation fra Son-
nesgården drog til Hasselager for at 
mødes med mestrene. Spillerne blev 
ved lodtrækning i tomandshold, såle-

des at de mindre erfarne også fik en 
chance. Efter 3 kampe uddelte Hassel-
grisen præmier til de bedste. Det viste 
sig, at også beboerne fra Sonnesgår-
den kunne få en præmie.

lad os besøge hinanden
Gunnar Kristensen fra Sonnesgården 
fortalte bagefter, at han var rigtig glad 
for at se hvordan klublivet foregår i 
andre afdelinger. “Det er let at lukke 
sig inde i den boligafdeling, man selv 
bor i,” fortsatte Gunnar. “Ved at besø-
ge de andre afdelinger får man idéer 
til, hvordan man også kan gøre, og 
man kan se, at man er en del af en stor 
og forskellig almen sektor,” sluttede 
Gunnar med et ønske om, at afdelin-
gerne besøgte hinanden mere.

afdelingsdyst Hos Haslegrisen
bolde på sand giver venskab, når afdelinger mødes

tekst af Hans Esmann Eriksen 
foto af Gunnar Kristensen

Foran Haslegrisens klubhus taler for-
mand “Grumse” med Grethe Skouboe fra 
Sonnesgården.

Elise Kristensen og Grethe Pedersen ny-
der to små iskugler, efter at de har spillet 
med de store kugler.

Hejredal aflåst: Kollegiets porte ligner 
mere et fængsel end et kollegium.
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Tag med til det traditionsrige fælles 
kaffebord på Hovedgaden i Brabrand, 
når Brabrand Kulturuge for 12. gang 
officielt åbnes med taler, musik, sang, 
dans og selvfølgelig kaffe, rundstyk-
ker og en lille en til halsen.

baggårdspumaens liv
Allerede dagene inden kan du opleve 
”Otto Brandenburgs liv”, når den lo-
kale teatergruppe Vester Gasværk 
dramatiserer livets højdepunkter hos 
den folkekære sanger og skuespiller, 
der blev kendt som ”Baggårdspu-
maen”. Han debuterede i 1955 i ”Four 
Jacks”. Kendte sange er f.eks. ”To lys 
på et bord” og ”Søren Banjomus”. 
Brandenburg optrådte i en lang ræk-
ke film, bl.a. Styrmand Karlsen, Mig 
og Charlie, Gummi Tarzan og Riget.
Der er generalprøve 15. september og 
præmiere 16. september kl. 20. Fore-
stillinger søndag, tirsdag og onsdag 
på kulturhuset Gasværket. Køb dine 
billetter hos Bolettes Blomster på Ho-
vedgaden 70.

musik
Søndag aften den 25. september er 
der koncert i Brabrand Sognegård, og 
om fredagen den 23. september er det 
Jazzværket, der står for den musikal-
ske underholdning på Kulturhuset 

Gasværket: Musikforeningen præsen-
terer verdensnavnet Niels Lan Doky 
Trio kl. 20.30. Foruden pianisten Niels 
Lan Doky består trioen af Jonathan 
Bremer på bas og Niclas Bardeleben 
på trommer.    

kig indenfor
I løbet af kulturugen har du mulighed 
for at kigge indenfor en lang række 
steder.
Søndag og onsdag i Brabrand Ten-
nisklub, tirsdag hos senior-roerne på 
Århus Rostadion ved Brabrand Sø. 
Torsdag er det Legestuen i Brabrand 
Sognegård, som åbner dørene.

Onsdag kan du besøge Lokalcenter 
Brabrand, Sognecafeen i Brabrand 
Sognegård, Genbrugsland i Bazar 
Vest og kl. 14-16 er det boligafdelin-
gen Voldbækhave, der holder åbent 
hus. 

Brabrand Boligforenings afdeling 16, 
Voldbækhave på Årslev Møllevej 43, 
er et bofællesskab for seniorer tæt 
beliggende på lokalcenter og natur. 
Voldbækhave er for ældre, der ønsker 
at nyde deres tredje alder i fællesskab 

brabrand kUltUrUge fra midt i september
Udstilling, teater, debat, mUsik, forestillinger og åbent HUs bl.a. i voldbækHave

tekst og foto/arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Forhåbentlig bliver vejret bedre i år. El-
lers må udendørs morgenkaffe klares iført 
regnjakker.

Fælles morgenbord i genbrugsbutikken Der blev filet på violin og trukket i harmo-
nikaen til folkedansernes optræden.

Festlig folkedanseropvisning.
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Efter Sct. Pauls Apotek er lukket, har 
lokalBrugsen i Holmstrup fået nyt 
apotek. Brugsen er nu medicinudle-
veringsted og salgssted for håndkøbs-
medicin for Apoteket i City Vest.
Det er stadig muligt at få bragt medi-
cin ud til lokalBrugsen, ligesom man 
kan indlevere recepter og bestillinger 
på håndkøbsmedicin.

få medicinen bragt ud

”Sig til din læge, at din medicin skal 
ringes ind til City Vest apotek og sen-
des videre til Brugsen Jernaldervej. 
Du kan også selv ringe og bestille 
håndkøbsmedicin på tlf. 86 25 15 33.
Der bringes medicin ud dagligt man-
dag-fredag, så det er i Brugsen ca. kl. 
13.30”, oplyser  Jane Krarup fra Aar-
hus City Vest apotek.

Håndkøbsmedicin
Brugsen har et lille udvalg af hånd-
købsmedicin på lager. Telefonrecepter 
og håndkøbsmedicin bestilt før kl. 12 

vil komme med ud den pågældende 
hverdag.
Recepter, og bestillinger på hånd-
købsmedicin, kan indleveres i Brug-
sen, hvorefter de bringes til ekspe-
dition på apoteket til levering næste 
hverdag.
Det er endvidere muligt at bestille 
medicin via hjemmesiden www.apo-
teket.dk.

åbningstider
LokalBrugsen på Jernaldervej 215 i 
Holmstrup har åbent alle dage fra 8 
til 20. Apoteket i City Vest har åbent 
man-tor kl. 9-18, fre 9-19 og lør 9.30-
15. Apotekets hjemmeside: www.apo-
teket.dk/Apotek.aspx?id=1442

nyt apotek i HolmstrUp
lokalbrUgsen jernaldervej Har nU medicin fra apoteket i city vest

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

med andre ligesindede. Det sociale liv 
er lige på den anden side af entrédøren.
Repræsentanter fra beboerne vil vise 
rundt og besvare spørgsmål fra de be-
søgende.

på udstilling
Både amatører og professionelle ud-
stiller maleri, grafik og skulptur på 
Gasværket hele ugen. Kunstværkerne 
er til salg, og der bliver afholdt auktion 
af malerier til fordel for Gasværket. 
På Victor’s Værksted bag Gasværket 
udfolder en flok lokale malere sig et 
par gange om ugen, og i løbet af ugen 
kan værkstedet besøges.
På Jysk grafisk Værksted på Engdals-
vej er der både udstilling og arbejden-

de værksteder med Merete Bartholdy, 
Unn Høje, Joe Ingvartsen, Lis Rejnert 
Jensen, Hanne Mette Kristensen og 
Birgitte Smed. Åbent de fleste dage i 
kulturugen.
I Brabrand Sognegård udstiller Bjarne 
Brøchner sine malerier, og på Gelle-
rup Bibliotek vil der hele ugen være 
udstilling om Kulturhovedstad 2017 
for både børn og voksne.

Ud at gå
Søndag den 18. september kan du 
tage på vandretur i True by og opleve 
”Vinterens Hjerte” i True Skov. Verner 
Snog fortæller om lokalhistorie og vi-
ser vej fra Helenelyst. Turen tager om-
kring to timer.

Også den sidste søndag i kulturugen 
er der byvandring med lokalhistorisk 
vinkel.
Lokalhistorisk Arkiv kan du i øvrigt 
besøge på samme adresse og i samme 
åbningstid som Gellerup Bibliotek: 
man-ons-tor kl. 10-17, tirs-ons kl. 10-
18 og lørdag kl. 10-13.

læs mere
Foruden ovennævnte arrangementer 
er der flere oplevelser at finde i pro-
grammet. Du kan downloade det fra 
Kulturhuset Gasværkets hjemmeside: 
www.detgamlegasvaerk.dk.



10 - Skræppebladet september 2011

Et af Østjyllands mest besøgte fritids-
områder, stien omkring Brabrand sø, 
er i år blevet hovedrenoveret med ny 
asfalt på 7,6 km af den 9 km lange 
strækning rundt om søen, hvor også 
4,2 km af gangstien har fået ny belæg-
ning – i alt en udgift på to mio. kr.
Asfaltentreprenøren var Arkil fra 
Hasselager.
I løbet af sommeren er også rabatter-
ne efter asfaltarbejdet blevet reguleret 
med store mængder muldjord, lige-
som stiernes kanter er skrabet rene.
Alt sammen til gavn og glæde for de 
tusinder af motionister og naturel-
skere, der bruger den smukke natur 
i det fredede område – fodgængere, 
cyklister og især rulleskøjteløberne er 
begejstrede for de nu lange stræknin-
ger med slikasfalt.

slut med vinteroversvømmelser
De traditionelle vinteroversvømmel-
ser skulle også være et overstået sta-
dium efter Århus kommunes nyan-
læg af en række opsamlingsbassiner 
til regnvand.
Et af de største ligger i nærheden af 
fugletårnet på nordsiden, men søen er 
gravet så dybt ned i terrænet, at den 
nærmest er usynlig for forbipasseren-
de på Brabrandstien. De lokalkendte 
bruger den som badesø.

Tidligere i dette årti var der to mega-
oversvømmelser på tre år, hvor van-
det stod meterhøjt op ad murene på 
rostadion, og flere steder rundt om 
søen – bl.a. ved broen over Århus å 
– var det umuligt at passere tørskoet 
selv med gummistøvler.
Ifølge statistikken skulle en så høj 
vandstand kun indtræffe en gang 
hver 80. år. Det skabte kaos på rosta-
dion, der netop er ombygget og ud-

videt for ca otte mio. kr og med den 
forudsætning, at de tekniske foran-
staltninger har umuligjort de gene-
rende vinteroversvømmelser. Sidste 
vinter var første gang uden vand på 
vejbanen bortset fra en smule i det 
lavtliggende sving ved den gamle 
stejleplads øst for kirken.

med hestevogn og skovl
Brabrandstien omfatter en både nord- 
og sydgående gren på hver side af 
Århus å, ialt 17 km, og har en meget 
kuriøs forhistorie.
Den blev anlagt med håndkraft som 
beskæftigelsesarbejde i efterkrigsåre-
ne, og som fundering brugtes mur-
brokker fra de mange bombeødelagte 
bygninger fra krigens tid i Århus.
De smadrede ejendomme, der skyld-
tes såvel engelske flyvere som sabo-
tage- og schalburtage-aktioner, blev 
kørt ud til Brabrandstien på heste-
vogn.
Det var anlægsarbejde med hakke, 
skovl og spade, og det bærer stisyste-
met præg af i dag.

550 km århus-cykelstier
”Funderingen er dårlig, og de gen-
tagne oversvømmelser gennem årene 
og den bløde bund gør, at undergrun-
den bevæger sig meget uens især om 
vinteren,” forklarer en af kommunens 
tilsynsførende vejingeniører Helle 
Holm Vinther. Derfor opstår de man-
ge revner i belægningen.
Brabrandstien får ikke særbehandling 
sammenlignet med kommunens an-
dre 550 km offentlige cykelstier, hvor 
asfaltarbejderne udbydes i offentlig 
licitation, som fire-fem firmaer oftest 
byder ind på.

Kommunen prioriterer dog, så de 
mest benyttede stier er i den bedste 
stand, så derfor går der sjældent en 
sæson uden asfaltarbejder på Bra-
brandstien.
Lige nu er der et defekt stykke med 
huller og dybe revner i svinget på 
sydsiden af broen over Århus å, hvor 
der er opstillet advarselstavler, men 
det står nu først på listen over repa-
rationer.

asfalt-garanti
”Der er garanti for holdbarheden af 
belægningen, og er arbejdet for dår-
ligt, forlanger vi det lavet om,” si-
ger vejingeniør Per Kristensen. Men 
asfaltfirmaet kan jo ikke gøre for, at 
bunden er blød, så asfalten revner – så 
revner i stien må vi leve med. Der er 
således allerede en del mindre revner 
i de nye arbejder på nordsiden bl.a. 
ved rostadion og Brabrandhallen.

Det er ikke realistisk at grave stien op 
og lave ny fundering – for den pris 
kan der lægges uendeligt mange to 
centimeter tykke slidlag.

tunnel ved trafikfælde
En anden positiv nyhed om Brabrand-
stien er, at den farlige trafikfælde ved 
passagen af Viby Ringvej elimineres 
samtidig med det nuværende byggeri 
af den meget avancerede bro over 
Ringvejen, hvor Åhavevej løber ud i 
motorvejen.
I forbindelse med brobyggeriet etab-
leres der en tunnel under Ringvejen 
for fodgængere og cykler akkurat 
som ved Brabrandstiens passage af 
Ringvejen på den nordlige side af År-
hus å.

stierne rUndt om brabrandsøen 
asfalteret for to millioner kroner

1.700 tons asfalt på gang- og cykelstierne rUndt om brabrand sø 
– og ny tUnnelsti Under ringvejen

af Kurt Bülow
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På sydsiden skal cyklister nu trække 
over Ringvejen, hvilket især i myldre-
tiden kan være ret så nervepirrende.
Cyklisterne og gående/løbende må 
ofte løbe spidsrod mellem de lange 
køer af bilister på begge sider af Ring-
vejen, og at der ikke er sket alvorlige 
trafikulykker her i nyere tid, skyldes 
mere held end forstand.

bilfrit område
Da der for nylig samtidig er anlagt en 
ny kilometerlang cykelsti fra jernba-
nebroerne ved Fiskerhuset og bag om 
det grønne område med sportsplads 
og kolonihaver og under ringgade-
broen ind til Carl Blochsgade, er det 
nu muligt at undgå lyskrydset ved 
Søren Frichsvej-Ringgaden.

Ved at starte fra den nye cyklesti, kan 
man efter indvielsen af den nye tun-
nel færdes hele Brabrandstiens ho-
veddel rundt uden at møde en eneste 
bil (17 km).

Fredag den 5. august var ca. 20 borde 
stillet op uden for Brugsen i Holm-
strup. Vejret var godt, og der blev 
solgt mange forskellige ting. Nogle 
havde tydeligvis ryddet op i børne-
værelset, andre skulle af med gamle 
dvd’er og vhs-bånd, mens nogle solg-
te lidt af hvert, de kunne skrabe sam-
men.
”Torvedagen i Holmstrup er en årlig 
begivenhed, hvor alle beboere får en 
seddel ind ad brevsprækken med en 
indbydelse til at være med,” fortæller 
Poul-Erik  Hansen, som er formand 
for butiksrådet, som er den forening, 
der arrangerer  torvedagen. Han for-
klarer, at der de sidste par år har væ-
ret kommet flere, men man alligevel 
er tilfredse med fremmødet i år. Da 
der er truende grå skyer over Holm-
strup, er nogle nok blevet væk.
Bllledtekster:
Legetøj bliver solgt: Nogle børn sæl-
ger deres legetøj
Gratis popcorn: Der ar gratis popcorn, 
chips og sodavand til alle fremmødte
Gang i salget: Både børn of voksne 
fandt ting at købe

godt vejr og glade mennesker 
til torvedag i HolmstrUp

godt gang i salget trods trUende skyer

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Gang i salget

Gratis popcorn Legetøj bliver solgt
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Klostercaféen er et godt alternativ el-
ler supplement til et lokalcenter.
Caféen ligger centralt i Klostergade 
nr. 37 og er en socialøkonomisk virk-
somhed, der både har et socialt og 
sundhedsmæssigt sigte. Det er et rart 
sted at komme, hvor man kan hygge 
sig med andre, knytte nye kontakter 
og få ny inspiration i hverdagen. Her 
hentes livsglæde til et aktivt og sundt 
seniorliv.

På menukortet står derfor livsmod, 
handlekraft, et godt netværk og så 
selvfølgelig den gode og sunde mad, 
der serveres af frivillige.
Caféen ligger i samme hus som Klo-
stergade Centret, der rummer et stort 
foreningsliv.

De frivillige er omdrejningspunktet.
Der er brug for mennesker og forenin-
ger, der tænker nyt i forhold til, hvor-
dan man inddrager frivillige kræfter. 
Når frivillige kan bidrage med både 
engagement, rummelighed og ikke 
mindst overskud, så vil en sammen-
sætning af projektansatte og den fri-
villige arbejdskraft kunne give et sted 
et særlig løft. Alle indgår i arbejdet på 
lige fod. Pauser fra arbejdet holdes i 
caféen sammen med de besøgende. 
Dette er blandt andet medvirkende 
til den hyggelige og afslappede stem-
ning på dette sted og giver det en an-

den atmosfære end på lokalcentrene 
andre steder i byen.
Den frivillige arbejdskraft har et godt 
netværk inden for egne rækker. Så 
hvad enten man er gæst eller frivil-
lig, er det med til at skabe tryghed og 
gode kontakter.

klostergadecentret.
Caféen ligger i et stort hus med 
mange aktivitetstilbud og sociale ak-

tiviteter, herunder telefonkæder, be-
søgstjenester, livsmods-spisegrupper 
m.m. Derudover er der 50 forskellige 

foreninger, der på forskellige ugedag 
holder til i husets mange lokaler. Det 
er små selvstyrende foreninger, hvor 
man betaler kontingent. Der er alle 
former for foreningsliv lige fra revy-
hold, musikhold, slægtsforskning til 
fotohold, malergrupper, EDB-under-
visning osv. I kælderetagen er der en 
delvist selvstyrende forening, der alle 
ugens dage har håndarbejde og rigtig 
meget hygge på programmet.

Til Centret og caféen er der tilknyttet 
en foreningsbutik, også besat med fri-
villig arbejdskraft. Et sted med over-

klostercaféen
caféen der giver appetit på seniorlivet

tekst og foto af Kirsten Hermansen

Sprogundervisning i Venskabsforeningens hyggelige lokaler

Foreningsbutikken, med mange frivillige EDB-undervisningslokale - datastuen i 
centret

Foreningen, der laver håndarbejde i kæl-
deren
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blik og kontakt med det frivillige se-
niorliv i Århus. Det er stedet, der har 
erfaringen med at søge de tilskud, der 
kan fås til foreninger, og det er også 
stedet, hvor det frivillige arbejde for-
midles.

venskabsforeningen er flyttet til 
klostergadecentret.
Venskabsforeningen er en forening, 
der blev stiftet for ca. 14 år siden med 
det formål at danne bro mellem ældre 
indvandrere og danskere. Foreningen 
har 150-200 medlemmer fra mere end 
20 lande og ca. 20% af disse kommer 
fra Danmark.

Denne forening har tidligere haft lo-
kaler i Østergade, men er nu flyttet til 
Klostergadecentret, hvor de har fået 
nogle rigtig hyggelige lokaler øverst 
i huset. Det, der foregår i foreningen, 
og som der er mulighed for at gøre 
sammen, bestemmes af medlemmer-
ne selv. Der er f.eks. undervisning i 
dansk, arabisk, tysk og engelsk. Moti-
on er også en vigtig aktivet. Man hjæl-
per også hinanden, når der er proble-
mer med at forstå officielle skrivelser.
Bestyrelsen passer kontor og styrer 
aktiviteterne – andre medlemmer un-
derviser og deltager i samtale- eller 
studiegrupper. 
Venskabsforeningen har for nylig fej-
ret 10-årsjubilæum og gennemsnitsal-

deren på medlemmerne er ca. 60 år. 
Man skal være over 40 år for at blive 
medlem af foreningen.
Er du interesseret i at møde forenin-
gen, kan du kontakte:
Venskabsforeningen for Ældre dan-
skere og indvandrere på tlf. 8618 2663 
eller møde op i Klostergadecentret 
mandag-torsdag 10-14.

Der er altid brug for frivillig arbejds-
kraft i Klostercaféen
Omkring 50 frivillige holder sammen 
med den fastansatte køkkenleder gry-
derne i kog og langer maden over di-
sken og smiler venligt til kunderne.

Andre frivillige holder styr på regn-
skaber eller arbejder med andre admi-
nistrative opgaver.
Nogle frivillige arbejder 4 timer om 
ugen, mens andre er på arbejde hver 
anden uge. Det er helt op til den en-
kelte, hvor meget energi man vil læg-
ge i frivillig-jobbet i Klostercaféen.
Som frivillig i Klostercaféen bliver 
man en del af et fællesskab. Der af-
vikles personalemøder og andre sam-
menkomster. 
Man kan også tilmelde sig en ressour-
cebank og få oplyst, hvilke kulturelle 
arrangementer der afholdes og til-
melde sig som frivillig til et bestemt 
arrangement.

Har du noget at bidrage med som 
frivillig arbejdskraft, er du meget vel-
kommen.
Har du fået lyst til at høre mere og/
eller måske besøge Klostercafeen eller 
centret?
Der er situationer, hvor det kan være 
svært at finde energi til at opsøge 
aktiviteter og fællesskab med andre, 
og derfor kan det ende med, at man 
isolerer sig. Det kan for mange være 
godt at være sammen med andre, og 
på den måde bruge de ressourcer, 
man har. Har du lyst til at høre mere 
om aktiviteterne i café og center, så in-
viterer vi gerne på en kop kaffe og en 
rundvisning i huset. KlosterCaféen er 
åben mandag til torsdag kl. 9.00-15.00 
og fredag 9.00-14.00 – den 1. og sidste 
onsdag i måneden er der desuden af-
tenåbent.
Alternativt kan en medarbejder kom-
me på besøg hos dig. Kontaktperson 
og koordinator er Lise Legarth, Klo-
stergadeCentret/Klostercaféen, Klo-
stergade 37, 8000 Århus C. tlf. 8619 
2530. E-post: ll@klostergade.dk

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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Krondiamant-ægteparret Kristine og 
Orla Andersen var i fem år med i ar-
bejdsgruppen, der blev til Århus’ før-
ste seniorbofællesskab for 17 år siden, 
og de er helt enige om, at selvbestem-
melse er det mest værdifulde ved at 
bo sammen med andre ældre med 
samme holdninger til bofællesskab.

Denne selvbestemmelse udmønter 
sig først og fremmest ved, at afde-
lingsbestyrelsen efter samtaler med 
interesserede selv bedømmer og ud-
vælger de nye lejere. Den såkaldte 
anvisningsret. Det er imidlertid slut 
for en stund, hvor boligforeningens 
ventelister har taget over.

Det er imidlertid ikke derfor, at Kristi-
ne Egmose Andersen og Orla Mørk-
holt Andersen netop har fraflyttet 
seniorbofællesskabet Voldbækhave 
med 28 boliger på Årslev Møllevej.

90-årige født og døbt samme dag
Den 6. september fylder Kristine 90 
år, og den 16. måneden efter er det 
Orlas tur til at runde de 90. Ægtepar-
ret holdt krondiamantbryllup for tre 
år siden og joker med, at Kristine blev 
døbt samme dag, som Orla blev født!
De to har nu fået en plejehjems-lejlig-
hed i Silkeborg nær ved familie.

”Det gik rigtig godt i mange år, hvor 
vi selv havde anvisningsretten for nye 
lejere,” fortæller Orla Andersen, der 
hyppigt suppleres af sin bedre hus-
kende hustru. Hun fortsætter:
”Vi indkaldte nye ansøgere enkeltvis 
til samtaler med afdelingsbestyrelsen, 
hvor Orla også flere år var formand. 
Ved disse samtaler fandt vi hurtigt ud 
af, om folk havde de rette egenskaber 
og holdninger til at kunne trives sam-
men med bofællesskabet, der bygger 
på både at yde og nyde.”

flere mænd, tak.
For ca. fire år siden blev der udstedt 
nye boligministerielle vedtægter for 
almen boligudlejning, og det benyt-
tede Aarhus Kommune og boligfor-
eningerne til at fratage de få seniorbo-
fællesskaber anvisningsretten.
Der arbejdes nu på de indre linjer 
med at få disse rettigheder tilbage, 
også fordi alders- og kønsfordelingen 
helt er ved at køre af sporet. I Vold-
bækhave, der formelt er 55-byggeri, 

er gennemsnitsalderen steget til 77 
år, og kun en tredjedel af beboerne er 
mænd.
Derfor ønsker alle de kvindelige be-
boere, at nye lejere er mænd omkring 
60 år, der kan slå søm i og spille klaver 
– sidstnævnte et vink om, at ingen pt. 
spiller på klaveret i de dejlige fælles-
lokaler.

formand for jak
Orla Andersen er tidligere landsfor-
mand for den nu hedengangne orga-
nisation JAK (jord, arbejde, kapital), 

og i 25 år har han arbejdet med biody-
namisk havebrug.
Bedst kendt er han dog som billetsæl-
ger af de ældre togrejsende i lokalom-
rådet med den nu nedlagte Brabrand 
Station som udgangspunkt.
Orla og Kristine flyttede fra Vojens 
til Brabrand i 1966, og her arbejde-
de Orla, til han pensioneredes som 
trafikekspedient. Det omfattede alt 
forefaldende arbejde på en lille for-
stadsstation – gods, pakker, billetter, 

ligesom kosten skulle fattes en gang 
imellem.

se nu danser bedstefar
Grundlaget for seniorbofællesskabet 
Voldbækhave, der tidligere hed Møl-
leparken, blev kuriøst nok lagt efter 
en forestilling på Gellerupscenen for 
godt en snes år siden, hvor man spil-
lede teaterstykket ’Se nu danser bed-
stefar’.
En af hovedpersonerne falder her død 
om på scenen, hvorefter hans kone 
fortvivlet udbryder: hvad skal der nu 
blive af mig, hvor jeg er helt alene!

veteraner i seniorbofællesskaber
selvbestemmelse er det vigtigste ved at bo i årHUs’ ældste seniorbofællesskab, 

mener ægtepar på 180 år.

tekst og foto af Kurt Bülow

Kristina og Orla Andersen - fylder 90 med en måneds mellemrum
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Scenen gav anledning til eftertanke og 
debat blandt nogle af de ældre ama-
tør-skuespillere i Orla og Kristines 
omgangskreds, og et senior-bofælles-
skab kom for første gang på tale.
”Men vi havde jo hverken bygge-
grund eller penge, så vi skrev til fol-
ketinget og kommunen og borgme-
steren, og alle tog pænt imod os,” for-
tæller ægteparret videre. 

Det endte med, at boligforeningen 
købte en grund tilbage af kommunen 
beliggende helt i bunden af Årslev 
Møllevej med nu ny og gammel skov 
på tre sider og den fredede dalsænk-
ning med Voldbækken – det tredje-
største tilløb til Brabrand sø.
En del af det sommer-udflugtsområ-
de-område, som i gamle dage kaldtes 
Løjtnantens have. Den ene vej med to-
get og den anden med dampbåd over 
Brabrand sø og videre via Århus å.

Uenighed om glasgaden
Hele opstartsfasen til seniorbofælles-
skabet tog fem år, og arbejdsgruppen 
af kommende beboere deltog herun-
der i byggemøder hos naboen pleje-
hjemmet Møllegården.

”Boligforeningen troede i begyndel-
sen, den havde bedre idéer end os 
– men nej, efter min mening,” fort-
sætter Orla Andersen, der husker, at 
parterne trods alt havde de samme 
tanker.
”Det var kun i starten, der var lidt 
vrøvl med boligforeningen, men vi 
trak jo på samme hammel og havde 
ikke senere problemer,” lyder det vi-
dere...
”Ja vi var nu noget uenige om byg-
geriet af glasgaden,” husker Kristine, 
”fordi det kostede ekstra, men her 
stod vi stejlt og fik også vores vilje...”

Glasgaden omfatter den centrale del 
af det U-formede bofællesskab, og 
her er der mange blomster og grønne 
vækster uanset årstiden, bl.a. flere 
slags citrusfrugter og figen.

kogødning på frugttræerne
Biodynamisk havebrug har altid væ-
ret krondiamant-ægteparrets store 
hobby, og det i en grad der kunne 
mærkes på husholdningsbudgettet.
Voldbækhave blev anlagt på bar græs-
mark med frugttræer fra den gamle 
Løjtnantens Have, og det nederste af 

stammerne på de misligholdte træer 
smurte Orla ind i en blanding af kog-
ødning, ler og vand, hvilket han hu-
sker mange rystede på hovedet af.
Brændenælderne fik Orla has på med 
en gammeldags le og fremstillede 
samtidig gødningsvand af nælderne. 
Et større område blev tilplantet med 
forskellige bærbuske, som alle inte-
resserede beboere nyder godt af. I dag 
er området domineret af petanque-
bane, hyggekrog med bl.a. sandkasse 
for børnebørnene og en række småha-
ver og solkroge.

robot-græsklipper
De sidste år har Orla været for dår-
ligt gående til havearbejde, og han 
er i særlig grad blevet indhentet af 
maskinudviklingen. En af hans nær-
meste naboer til den nye plejehjems-
lejlighed er en robot-græsklipper.
Lige uden for vinduerne er der en 
stor græsplæne, hvor græsrobotten til 
undren for beboerne helt automatisk 
tuller omkring og sørger for den rette 
trimning af græsstråene – mens Orla 
funderer over gamle dages høslæt og 
le.

følg med i hvad der rør sig i gellerup 
- læs nyheder og få overblik på borgerportalen

www.gellerup.nu
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Som hjælp til den frivillige redaktion søges to stabile deltidsansatte med hver ca. ti timer pr. nummer. 
Stillingerne er velegnede for personer, der ønsker eller har erfaring med magasinproduktion, og som gerne 
også har interesse for den almene boligsektor. 

Arbejdsområder og kvalifi kationsønsker er:
Redaktionssekretær/it-supporter
· Deltage i et månedligt fyraftens-redaktionsmøde
· Udarbejde referater 
· I samarbejde med den ansvarshavende redaktør sikre, at it-systemerne fungerer og    
 arbejdsbeskrivelserne er opdaterede
· Gerne være velbevandret i brug af og fejlretning på Mac-systemer
· Kendskab til referatskrivning 
· Gerne være bruger af Adobe InDesign.
Korrekturlæser
· Gennemføre 1. korrektur og 2. korrektur af bladets indhold i samarbejde med redaktør og layouter i en  
 14-dagesperiode mellem deadline og trykstart (medio i måneden)
· Erfaring med korrektur og korrekturmetoder 
· God til skriftlig dansk 
· Gerne være velbevandret i brug af Mac-systemer og Adobe InDesign.

De to stillinger er honorarlønnede – og der vil være mulighed for efteruddannelse.
Skræppebladet stiller computere og kontorfaciliteter til rådighed, men der er også mulighed for 
at arbejde hjemmefra.

Ansøgningsfrist torsdag den 15. september 2011

Ansøgning sendes pr e-post til: job@skraeppebladet.dk

Samtaler med ansøgere holdes mandag den 19. september og 20. september
Opgavestart: November måneds udgave af Skræppebladet 2011

Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening.
Bladet skrives af folkevalgte og frivillige skribenter fra boligforeningen og udkommer 10 gange om året 
(ikke januar og august) i et oplag på 5500.

Skræppebladet - der er udkommet i mere end 40 år - kan ses i netudgaven på www.skraeppebladet.dk

Oplysninger om stillingerne: Hans Esmann Eriksen tlf. 2613 0744

Skræppebladet søger to medhjælpere til bladproduktion 

tRedaktionssekretær/it-supporter og korrekturlæser

Vil DU lære noget om magasinproduktion, 
                og tjene lidt penge?
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I løbet af september træder Komi-
teen til bekæmpelse af Århus største 
rågekoloni sammen for at planlægge 
tiltag til bekæmpelse af de over 500 
rågereder på Årslev Møllevej, hvor 
tre institutioner og private lodsejere i 
stigende grad generes af de støjende 
sorte fugle.
De nærmeste naboer til kolonien er 
seniorbofællesskabet Voldbækhave 
under Brabrand Boligforening og ple-
jehjemmet Møllegården, hvor især 
demente beboere skræmmes af råger-
ne, der især yngletiden bliver meget 
nærgående, og sorte fugle har altid 
været opfattet som symbol for død og 
ulykke.
Men kolonien har bredt sig så meget, 
at også private lodsejere og Tre Ege, 
Kirkens Korshærs kursuscenter og 
herberg, plages af rågernes skrigen og 
skrålen, der i perioder gør det umu-
ligt at sove for åbne vinduer for fl ere 
hundrede mennesker.
 
laserlys og gas
Komiteen har fået kontakt med en rå-
geekspert, den professionelle jæger og 
vildtkonsulent Jesper Schytte, Korsør 
(http://jagtwebshop.dk/), der med 
held som den første herhjemme har 
bekæmpet rågekolonier med laserka-
noner. Han har allerede fået grønt lys 
fra politi og luftfartsmyndigheder til 
at gå i gang i Årslev.
Ved et større offentligt rågemøde på 
plejehjemmet Møllegården i foråret 
forklarede jægermesteren, at han vil 
opstille fem laserkanoner, der auto-
matisk ved daggry og solnedgang 
bombarderer rågerne med laserstråler 
en timestid.
Metoden har netop givet gode resul-
tater i Fuglebjerg, hvor 300 rågereder 
generede den sjællandske landsby. 
Efter en måneds beskydning gav rå-

gerne op og fl yttede tre km væk til et 
mennesketomt skovareal.
Et andet forsøg med en gaskanon ved 
Thorsø nær Silkeborg tidligere på året 
gav bonus allerede efter godt en uge, 
hvor rågerne fl yttede - men da var 
der også blevet affyret otte-ni skud i 
timen med en lydstyrke som et jagt-
gevær (120 decibel) i dagtimerne. Bor-
gerforeningen indkøbte gaskanonen 
for 2.500 kr.
Nærmeste nabo til rågerne var en 
skovbørnehave og enkelte lodsejere.
Metoden er selvsagt på grund af stø-
jen uegnet klods op ad en plejehjem, 
når der kun er et stenkast mellem de 
yderste reder og plejeboliger som på 
Årslev Møllevej.

 

de fl ytter for 20-40.000 kr
Jesper Schytte har oplyst, at han med 
garanti kan fl ytte rågekolonien i År-
slev nogle hundrede meter ind i År-
slev skov for 20-40.000 kr., så vejko-
miteen efterlyser en mand med den 
berømte papkasse under armen.
Den største hindring synes at være 
at skaffe de fornødne tilladelser til 
bekæmpelse af de sorte ådselsædere, 
men det vil jægermesteren påtage sig 
for 5000 kr. Det nytter således ikke no-

get, hvis naturstyrelsen og kommu-
nen er velvilligt indstillet, hvis den 
private skovejer ikke er med på idéen.
Årslev skov ejes af gårdejer Søren 
Loft, Hygebjerggård, Horsens, der 
gennem årene har voldt beboerne i 
seniorbofællesskabet mange bryde-
rier. Således besvarede han en høfl ig 
forespørgsel fra beboerne om rågeko-
loniens gener med et kort brev, hvor 
der kun stod:
”Der skydes de råger, som skydes 
skal!”

kraftig tilvækst ventes
Men det er bare ikke nok, da sko-
vejeren prioriterer bukkejagten først 
frem for at beskyde råger, så kolonien 
bliver ved med at vokse og vokse og 
især har bredt sig meget de sidste få 
år.
Der var ingen råger, da bofællesska-
bet blev oprettet for 17 år siden.
Naturstyrelsen giver generelt tilla-
delse til i seks uger i forsommeren 
at skyde 2,5 råge pr rede, altså 1250 
for Årslev-koloniens vedkommende, 
men sidste år anmeldte Søren Loft 
kun til naturstyrelsen, der var skudt 
572 af kragefuglene.
Rågejagten menes i år at have ligget 
på samme niveau, så der forventes et 
hektisk redebyggeri til foråret og en 
kraftig forøgelse af kolonien, hvis 600 
unger har overlevet. Et rågepar får 
i gode år tre unger på vingerne og i 
dårlige år to.

komite og laserlys skal bekæmpe råger
årHUs største rågekoloni giver store problemer for plejeHjem, 

seniorbofællesskab og kUrsUscenter på årslev møllevej

tekst af Kurt Bülow
tegning af Jesper Ankjær

t
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Flere og flere anvender internettet 
hver dag, og flere og flere benytter sig 
af de såkaldte sociale medier – hjem-
mesider som gør det let at være i kon-
takt med andre. Over halvdelen af 
danskerne mellem 16 og 74 år bruger 
et socialt medie, og her er Facebook 
danskernes foretrukne. 2,2 millioner 
profiler oplyser Danmarks Statistik i 
publikationen ”Befolkningens brug af 
internet 2010”.

ni ud af ti på facebook
Mest populært er de sociale medier 
blandt de yngste, hvor 92% af alle 
unge mellem 16 og 19 er tilknyttet 
en online social netværkstjeneste. I 
gruppen er det ni ud af ti, der bruger 
Facebook. Da næsten alle unge har 
udgang til internet, svarer det til 93% 
af internetbrugerne i aldersgruppen. 
For de 40- til 59-årige er tallet 46% 
af befolkningen og 51% af internet-
brugerne. Til gengæld er folk over 
60 ikke særlig meget på internettet 
og kun 18% anvender sociale medier, 

svarende til 28% af internetbrugerne i 
aldersklassen.

skræppebladet på facebook
Med en så overvældende brug af 
Facebook er det naturligt, at Skræp-
pebladet også er med på bølgen. 
Du kan nu finde Skræppebladets 
særlige side på Facebook: Følg link 
fra Skræppebladets hjemmeside i en 
boks til højre med overskriften ”Face-
book”. Her er også link til at anbefale 
Skræppebladets hjemmeside til dine 
Facebook-venner.

synes godt om
Internettet vrimler med sider, der har 
en lille Facebook-knap. På engelsk 
”Like” eller på dansk ”Synes godt 
om” står der sammen med et lille bil-
lede af en hånd, der vender tommel-
fingeren op.
Er du på Facebook, vil et klik på knap-
pen straks oprette en lille besked på 
din personlige Facebook-side og for-
tælle, at du godt kan lide en bestemt 
side. Samtidig vises et link, så andre 
straks kan komme hen og se og læse 
det, du anbefaler.

”stem” på en artikel
Ved alle Skræppebladets artikler og 
blogindlæg på hjemmesiden kan du 

klikke på ”Synes godt om”. Er der al-
lerede andre, som har klikket, kan du 
se, hvor mange der i forvejen har an-
befalet netop denne artikel.
Skræppebladets redaktion har ad-
gang til en statistik over, hvilke sider 
der bliver anbefalet, og det vil redak-
tionen forsøge at bruge, når der skal 
prioriteres stof og skrives historier. 
Du er altså med til at påvirke indhol-
det i Skræppebladet med et enkelt 
klik.

giv en kommenter
Uanset om du anbefaler på Facebook 
eller ej, har du stadig mulighed for at 
skrive kommentarer til alle nyere ar-
tikler og blogindlæg. Kommentarerne 
vises kun på Skræppebladets hjem-
meside, og hvis du stiller et spørgs-
mål, vil Skræppebladets webredak-
tion sørge for, at der hurtigt kommer 
en kommentar med et svar. Du får en 
e-mail, når andre skriver kommen-
tarer til det indlæg, du har skrevet 
kommentar(er) til.

læs mere
Find links til statistik i online-udga-
ven af denne artikel.
Kommentarer til hjemmesiden kan 
sendes til redaktionen eller webma-
ster@skraeppebladet.dk.

synes godt om skræppebladet
anbefal skræppebladet til dine venner på facebook, 
og lav HUrtige Henvisninger til artikler, dU kan lide

af webmaster Ulrik Ricco Hansen

følg også med på vores blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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jorden har kun en drabant eller 
måne. 
I forhold til sin størrelse er Jorden 
den planet, som har langt den største 
måne. Jorden og Månen burde nok 
kaldes en dobbeltplanet. Månens dia-
meter er knap 3.500 km. Den bevæ-
ger sig rundt om Jorden i en elliptisk 
bane, hvor afstanden varierer mellem 
356.400 km og 406.700 km. Månens 
bane hælder hen ved 6 grader i for-
hold til Ekliptika.
Månen bruger godt 27,3 døgn til at 
bevæge sig rundt om Jorden. Månens 
cyklus er tæt ved 19 år, så det va-
rer 19 år, inden der er fuldmåne 
på samme tidspunkt igen. I må-
neder med to fuldmåner kaldes 
den sidste A Blue Moon.
Så vidt så godt. Omløbstiden 
på 27,3 døgn er den faktiske 
omløbstid og kaldes også den 
sideriske omløbstid. Problemet 
er bare, at i løbet af den tid be-
væger Jorden sig i forhold til 
Solen. Derfor vil der gå mellem 
29 og 30 døgn, mellem at hver 
nymåne eller fuldmåne kan ses. 
Det kaldes en synodisk måned.
Da menneskene begyndte at 
skabe sig begreber om tid ved 
hjælp af himmellegemerne, var 
det nærliggende og fristende at 
tage udgangspunkt i Månens 
bevægelser med den uundgåeli-
ge konsekvens, at det på længere sigt 
skabte forvirring.

den romerske kalender
I det gamle Rom havde man oprinde-
ligt en kalender på 10 måneder. Nogle 
af navnene går stadig igen i vor ka-
lender. September betyder stadig den 
syvende måned, oktober den ottende, 
november den niende og december 
den tiende. 153 f. Kr. blev månederne 
januar og februar lagt til, men der var 

stadig vild forvirring. Julius Cæsar 
skabte imidlertid rimelig orden ved at 
tage udgangspunkt i et solår på 365 ¼ 
døgn. Året blev på 365 døgn med en 
skuddag hvert fjerde år.

den kristne kalender
Det viste sig, at året knap nok er 365 ¼ 
døgn. Derfor blev kalenderen ændret 
under pave Gregor 12 i 1582. Antal-
let af skudår blev formindsket. For at 
et århundredskifte kan være skudår, 
skal de to første cifre kunne deles med 
fire. Det vil sige år 1700, 1800 og 1900 

ikke var skudår, mens år 2000 var det.
Nogle helligdage i vor kalender som 
f.eks. julen ligger fast på en bestemt 
dato, mens andre følger Månen. De 
forskydelige helligdage følger for så 
vidt Månen, idet de bestemmes af 
Påskedag. Det er første søndag efter 
første fuldmåne efter forårsjævn-
døgn. Påsken kan derfor falde på 19 
forskellige datoer. Den bestemmes af 
Gyldentallet. Det er det antal dage, 
der går inden første nytænding efter 

Nytår. Ved at lægge Gyldentallet til 
datoen for forårsjævndøgn kom man 
frem til den pågældende fuldmåne, 
der bestemer Påsken.

den islamiske kalender
Vel vidende, at en imman vil kunne 
give en langt fyldigere forklaring, skal 
her kun gives nogle grundprincipper. 
Problemet er, at den islamiske kalen-
der varierer, efter hvor man befinder 
sig på Jorden, efter brug af astrono-
miske beregninger eller direkte ob-
servationer og forskellige traditioner. 

Vanskelighederne skyldes, 
at den følger den synodiske 
måned. En synodisk måned 
er i gennemsnit 29,5 døgn, 
men det kan svinge meget. 
En måned begynder med 
nymåne, og det forudsæt-
ter principielt, at nymånens 
fremkomst er bekræftet af 
to troværdige vidner. Den 
islamiske kalender følger 
Månen og er inddelt i 12 
måneder, som går fra ny-
måne til nymåne. Derved 
blive årets længde 354 dage, 
8 timer, 48 minutter og 36 se-
kunder. Cirka hvert tredje år 
er der en skuddag, således 
at der i en cyklus på 33 år 
er 11 skuddage. Månederne 
skubber sig cirka 11 døgn 

om året i forhold til den gregorianske 
kalenders datoer, og Ramadanen er 
den niende måned. 
Den islamiske kalender tager ud-
gangspunkt i Muhammeds udvan-
dring fra Mekka år 622 efter den 
kristne kalender. Der findes ikke en 
omregningsfaktor, så datoer og årstal 
i den islamiske kalender umiddelbart 
kan regnes om til den kristne.

en måned er ikke en måned
al mUlig grUnd til forvirring

af Jens Skriver
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Gellerupparken og Toveshøj er de 
første afdelinger, der har taget imod 
tilbuddet om at lave egne indstik i 
Skræppebladet. 
Det betyder, at hvis du bor i Gellerup-
parken eller Toveshøj, så kan du be-
væge dig til midten af dette beboer-
blad og se det første nummer af lokal-
bladet. Bydelsportalen Gellerup,nu 
og Skræppebladets skribenter fra afd. 
4 og 5. har skrevet stoffet til indstik-
ket, som er på 16 sider. Det vil ud-
komme tre gange her i efteråret. 
Omvendt må du undvære artiklerne 
fra afdeling 4 og 5, hvis du bor i en af 
de andre afdelinger. 
Det er en balancegang, for Gellerup 
har traditionelt fyldt meget i Skræp-
pebladet, og vi vil nødig risikere, at 
det giver chokbølger hos beboerne, 
når de nu må undvære stoffet (mens 
andre beboere muligvis glædes over, 

at nu opdeles stoffet afhængig af hvor 
du bor. 
Helt undvære stof fra afd. 4 og 5. be-
høver I dog ikke. I kan gå på www.
skraeppebladet.dk og læse artiklerne 
fra det lokale indstik, og de vil være 
at finde på bydelsportalen www.gel-
leup.nu.
I det første nummer af lokal-indstik-
ket kan du blandt andet læse om:
• Nyt musiksted i Gellerup indvies af 
sangeren Thomas Buttenschøn (bille-
det) 
• Toveshøj klager over bus-mangel til 
Midttrafik
• Sansespil i Sigrids Stue – om det 
nye kunstprojekt med internationale 
kunstnere.
• Den palæstinensiske forening Rabe-
tah
• På bustur med Unge 4 Unge 
• Foto-kavalkade om sommerens 
mange aktiviteter

gellerUp og tovesHøj 
nU med lokalblad og mUsiksted

afdeling 4 og 5 først med indstik i skræppebladet

af Birger Agergaard, tovholder på gellerup.nu

Thomas Buttenschøn indvier Musikcafe-
ens satellit på Gellerupscenen 9. eller 10. 
september - hold øje med kalenderen på 
www.gellerup.nu!

Lektiecaféen er åben hver tirsdag  fra kl.17 – 19

fra 3.klasse – 9.klasse
Underviser er Mohamed og undervisningen er gratis.
For mere info  tlf. 86259158

Sted: 
TousgårdsLADEN, Edwin  Rahrsvej 6b,  1. sal ( Indgangen ved broen)

Lektiehjælp er et samarbejde mellem 
Videnscenter, Familienetværk i Toveshøj og Laden.

lektiecafé
der er nU lektieHjælp i matematik og engelsk til alle børn
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Det er med et vist vemod, at vi må 
konstatere, at sommeren er ved at 
være forbi, og de lyse aftener er over-
stået for denne gang.
Heldigvis har de fleste forstået at ud-
nytte solskinstimerne på fornuftig vis 
og efter individuelle behov og ønsker, 
hvad solbrune arme og ben er gode 
udtryk for. Ferierejser, besøg i som-

merhuset har giver masser af stof til 
samtaler ved en stille kop kaffe i tirs-
dags- eller fredags-caféen, ligesom 
fællesskabet ved grill-aftenerne har 
styrket sammenholdet og de positive 
vibrationer.
Jo, vi kommer styrkede ud af som-
mertiden!!

Og så står årets vigtigste begivenhed 
lige for døren: AFDELINGSMØDET!
Med spænding ser vi alle frem til mø-
det med boligforeningens repræsen-
tanter og medlemmerne af forenings-
bestyrelsen, der alle elegante og mø-
devante kan give fyldestgørende for-
klaringer på vore små problemer, så 
kloaksager, byggesjusk o. a. pludselig 

fremstår som bagateller, der absolut 
ingenting betyder, men kun tages op 
af enkelte beboere for at forstyrre det 
seriøse arbejde, som boligforeningen 
udfører til gavn for almenvellet!
Ligeledes beundrer vi talkunstnerne, 
der på akrobatisk vis kan jonglere 
med afdelingens regnskab, så over-
skud kan vendes til underskud – eller 

omvendt. I hvert fald belæres vi om, 
at 2 + 2 ikke nødvendigvis SKAL give 
4. Tallene svirrer rundt i hovederne, 
og pludselig er vi blevet overbeviste 
om, at de mange millioner, der svæ-
ver rundt et eller andet sted i bolig-
foreningens store og gavmilde kasse, 
giver os sikkerhed for, at alle vore 
småproblemer løses i et snuptag.
Således opmuntrede og veltilpasse – 
og efter bestyrelsens grundige beret-
ning om og fra året, der nu er gået – er 
vi alle parate til at fremkomme med 
gode og konstruktive forslag til det 
videre arbejde i afdelingen. 
Mødet er heldigvis placeret som af-
tenmøde, så der er håb om, at vi und-
går støj og møg fra vor flinke nabo, 

DSB, der er i gang med en mindre 
tilbygning, ligesom vi kan håbe, at 
vore gæster kan få deres nypudsede 
limousiner uskadte gennem områdets 
velplanlagte vejarbejde.
I hvert fald: Vi krydser fingre!

Tiden fra nu til afdelingsmødet kan 
vi så bruge til at fundere over, hvil-
ke geniale forslag der vil blive bragt 
frem på mødet. Idéen om at ændre 
petanque-banen til svømmebassin er 
på forhånd nedstemt efter de gode re-
sultater, som vore atleter hjembringer, 
men måske kunne der vindes gehør 
for, at vi anskaffer en mindre udgave 
af ”Store Robert” – blot for at vise vor 
taknemmelighed over for vor inspek-
tør! Rygter fortæller, at der var flere 
ekspeditioner til ”Sculpture By The 
Sea” , der alle hjembragte gode for-
slag til skulpturer, som kunne være 
passende som investeringsobjekter, 
men disse forslag må vist nok siges at 
være blevet udkonkurreret af ”Store 
Robert”! Dog - fra virkelig kompetent 
side har der været udtrykt ønske om, 
at figuren af den generte røde dreng 
kunne anbringes bag en af vore bu-
ske, som påmindelse og advarsel mod 
overdreven soldyrkelse!
Jeg er ikke i tvivl om, at der vil kom-
me mange og velmente forslag, som 
naturligvis alle vil blive behandlet på 
behørig vis af vor altid overvågne be-
styrelse – eller måske oven i købet af 
vore ansvarsbevidste foreningsbesty-
relsesmedlemmer, hvis vor dirigent 
altså giver dem taletid!
Jo, sommeren går på hæld, men det 
er tydeligt, at vi stadigvæk har mange 
gode timer at se frem til!

Ingeting er så alvorligt, 
at man ikke kan tage gas på det.

Uffe rUmler lidt med rytmeboksen 
om afskeden med de lyse nætter

af Uffe Adelørn beboer Sonnesgården
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Selv om arbejdet med omsætningen 
af den vedtagne helhedsplan for gel-
lerupområdet nu er gået i gang, bli-
ver der stadig meget at orientere og 
snakke om. Som en, der ikke har støt-
tet helhedsplanen, fordi jeg ønsker en 
anden dagsorden, men selvfølgelig 
som bestyrelsesmedlem er forpligtet 
på det nu engang vedtagne – til dø-
den os skiller, havde jeg nær skrevet! 
– vil jeg kort opsummere min position 
uden at komme ret meget ind på min 
ønskede, ændrede dagsorden. Det har 
jeg skrevet og snakket udførligt om 
op til nu, og det er der ikke kommet 
noget ud af.

grundlaget 
Det undrer mig stadig, at Venstre, 
Konservative og Dansk Folkepartis 
ghettoplan så let kan omsættes af vo-
res drivende kræfter, som er en frem-
trædende socialdemokrat og en fra 
Enhedslisten, som i det mindste tid-
ligere også har været fremtrædende. 
Politisk har vi, der ikke har støttet hel-
hedsplanen, et vedgået noget skrøbe-
ligt grundlag over for dette politiske 
sammenrend.

Lokalt hos os i Gellerupparken og 
Toveshøj ser det ganske anderledes 
ud. 101 husstande fra Gelleruppar-
ken deltog i afgørelsen, og i Toveshøj 
deltog 46 husstande. Ud af de samlet 
2400 husstande er det 6%. 84% af del-
tagerne støttede så projektet, og 16% 
var imod. Opgjort i husstande var 5% 
altså for projektet og 1% var imod. 
Klar afgørelse, men men…
Det ovennævnte politiske sammen-
rend finder nok, at de omkring 10 
mio. kr., der er brugt på ”oplysning” 
for at nå dette meget, meget magre 
resultat, er givet godt ud. Borgerind-

dragelse med 94% i lænestolen siger 
noget om projekt og projektmagere.

det lange forløb
Vi har været i gang i boligforeningen 
i 5 år med dette projekt, der som sagt 
er dikteret af den nuværende regering 
med dets støtteparti. I disse 5 år er der 
godt nok sket et og andet, som er en 
grundig overvejelse værd, men som 
slet ikke er kommet ind i overvejel-
serne angående helhedsplanen.. De 
sociale og økonomiske segregations-
mekanismer i Danmark (reelt global 
tendens) fortsætter og har yderligere 
skærpet modsætningen mellem ejer- 
og lejerboliger, så forholdene er ble-
vet endnu vanskeligere hos os. Den 
spekulerende finanskapital har bragt 
den globale økonomi på randen af 
sammenbrud samtidig med, at det er 
blevet klart, at rige mennesker gæld-
sætter sig i en sådan grad, at bankerot 
truer veletablerede statsdannelser. Vi 
har med det famøse klimatopmøde i 
København både fået status i klima-
debatten og viden om den manglende 
vilje til at gøre noget. Gøre noget er at 
bremse CO2-udslip i rige lande, for at 
de fattige kan få et råderum for brug 
af fossile brændstoffer, samtidig med 
at det totale udslip halveres på et årti 
eller to. Helt modsat stiger det totale 
udslip for tiden voldsomt, så 4-6°C er 
den sandsynlige stigning i den globa-
le snittemperatur i dette århundrede. 
Det er et rædselsscenarie, der kører 
inde i den allerede omfattende mil-
jøødelæggelse.

Alt det her er som sagt foregået gen-
nem de fem år, vi hidtil har rodet med 
helhedsplanen. Set i disse omfattende 
og yderst presserende sammenhænge 
er helhedsplanen et fortvivlet forsøg 
på fra politisk hold at få den gamle 

verden til at køre videre, selv om det 
netop er denne gamle verden med 
dens manglende grundlag i de eksi-
sterende livsbetingelser, der nu truer 
med at ødelægge så meget. Bogtitler 
som ”Du må ændre dit liv”, ”Norma-
litetens ophør”, ”Nekrolog over vort 
liv, som det hidtil har været” og ”Op-
hør af verden, som vi hidtil kendte 
den” henviser modsat til tankegange, 
der prøver at matche nutidens udfor-
dringer til bæredygtighed som er et 
ordentligt eksistensgrundlag for alle 
mennesker nu uden at sætte forhol-
dene over styr for kommende gene-
rationer. Den første problemstilling, 
nok til alle nu, har vi i årtier negligeret 
til fordel for egen bekvemmelighed 
og pengerigdom, og den anden pro-
blemstilling, menneskeligt anstæn-
dige livsforhold for efterkommerne, 
arbejder vi os mere og mere uhjælpe-
ligt væk fra.

Det er på tide, at vi tager vores alme-
ne viden alvorligt, og med det sigte 
må alle flosklerne i helhedsplanen 
langsomt løbe linen ud, og de barske 
realiteter melde sig. Mennesker, der 
kan lide at leve, må tillade andre det 
samme og arbejde for at opretholde 
tålelige og menneskelige tilstande. 
Det kræver skånende omgang med 
knappe ressourcer og ikke denne 
stadigt kørende gældsætning, som 
helhedsplanen som projekt også er et 
udtryk for.

De mennesker, som er blevet hoved-
rige under de nuværende betingelse 
og / eller har vænnet sig til hele tiden 
at være i sensationsmedier, kan nok 
forstå nutidens problemer; men næp-
pe yde et bidrag til ændring i gunstig 
retning. Vi andre, der kun er rige med 
en indtægt på omkring 1/10 af de ho-

den HelHedsplan, den HelHedsplan…
politisk Usikker grUnd for HelHedsplan

af Herman Nielsen
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køreplanen
Mon ikke den mest læste bog i Aar-
hus for tiden er den ny køreplan for 
bybusserne?
Det føles mærkeligt og uoverskueligt, 
at alle numre og ruter er ændret, og 
man kan næsten ikke forestille sig, at 
det kan blive godt, når der er nedlagt 
så mange ruter og sparet så mange 
penge.
Men altså: Det nytter ikke at hænge 
med hovedet! Vi er jo nødt til at finde 
ud af, hvilke muligheder vi har frem-
over hver især – og her kommer den 
ny køreplan ind i billedet.
En god ting ved den er de mange kort 
med indtegnede ruter – de gør det 
nemmere at finde ud af, hvordan vi 
kommer fra A til B.
Når man kigger i planen, viser det sig 
hurtigt, at nogle af de busruter, man 
hidtil har benyttet nu er væk – og at 
man i flere tilfælde må vænne sig til, 
at man skal skifte bus, hvor man hid-
til har kunnet undgå det; nu må vi så 
bare håbe, at busserne kører præcist, 
så man ikke bliver Sorteper, når man 
skal skifte.

Hvad betyder de ny ruter for dig?
Den enkelte kigger nok først på sit lo-
kalområde, og her i Brabrand Vest har 
vi mistet linie 18; ”vores” bus hedder 
nu linie 15, og den kører ikke til City 
Vest, så hvis vi vil dertil, må vi så en-
ten gå længere (til Silkeborgvej, linie 

11) eller køre – først med linie 15 – og 
så skifte til linie 4A undervejs.
Skal man til Skejby Sygehus herfra, 
er det nok bedst at skifte bus i Park 
Alle; her skifter man så til 2A, som 
kommer efter fire minutter. Det ser jo 
godt ud, men da de pågældende bus-
ser har stoppested på hver sin side af 
Park Alle, er fire minutter ikke så me-
get, hvis man ikke kan gå så hurtigt. I 
sådan et tilfælde må man nok tage af 
sted tidligere og så sluge den længere 
ventetid, der kommer.
Personligt har jeg tænkt mig en dag at 
tage ind til Park Alle og der give mig 
tid til at finde ud af, hvor de forskel-
lige busser egentlig har stoppested for 
senere at undgå ubehagelige overra-
skelser i forbindelse med eventuelle 
skift.

se andre bydele
Jeg har også tænkt mig at tage på ud-
flugt – altså at prøve nogle busruter 
gennem nogle bydele, jeg slet ikke er 
vant til at komme i – det kunne måske 
være meget sjovt!
I min grønne ungdom (jeg boede på 
Amager) cyklede jeg rundt i Køben-
havn – alle mulige steder.
På den måde lærte jeg byen at kende 
som min egen bukselomme, og jeg 
lagde da også mærke til, hvilke spor-
vogne der kørte hvor.

I skrivende stund har den ny køre-
plan kun været i kraft i 4 dage – så 
måske har vi allerede vænnet os til de 
fleste forandringer i Aarhus’ busnet, 
når I læser dette!

det ny bUsnet i aarHUs
kan vi vænne os til det?

af Inger Bloch
arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

vedriges; men immervæk det dobbel-
te af den globale snitindkomst – det 
hedder hos os relativ fattigdom – kan 
bruge vores stadig privilegerede po-
sition bedre, end det for nærværende 
er sket i gellerupområdet. Der vil hele 

tiden komme muligheder men på sta-
dig ringere konditioner.
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renovering
søvangen

I Skræppebladet for juli læser man i 
et indlæg fra Marianne Stenberg, at 
boligforeningsformand Jesper Peder-
sen og Hans Esmann fra foreningsbe-
styrelsen peger på, at nye boliger (I 
Søvangen) skulle give flere indtægter 
til afdelingen i form af flere husleje-
kroner.

Men flere boliger medfører vel også 
flere udgifter til prioritering og drift. 
Så vidt jeg er orienteret, er vore bolig-
afgifter omkostningsbestemte, men 
selvom  afgifterne er steget pænt med 
tiden, har de formentlig ikke nået 
udgifterne på etablering af nye bo-
liger endnu, så jeg har svært ved at 
se, hvordan de skulle være med til at 
nedbringe vore boligafgifter, men de 

eksisterende boliger må tværtimod 
være med til at finansiere nybyggeri.
 

Niels Schjeldahl
Birgittevej 6

8220 Brabrand

Kære Niels Schjeldahl
Tak for dit læserbrev til Skræppebladet. 
Det er dejligt at se, at du som Brabrand 
Boligforenings første forretningsfører sta-
dig interesserer dig levende for forenin-
gens arbejde med at forbedre og renovere 
vores afdelinger.
Det spørgsmål, du rejser, er ikke enkelt 
at svare på, men vi skal prøve at gøre det 
enkelt …

Omkostninger ved at bygge og drive nye 
lejligheder
Hvis der bygges nye boliger i Søvangen, 
skal der kun betales for den nye bygning 
og det tilhørende jordarbejde, men ikke for 

den grund, bygningen ligger på. Dermed 
bliver lejlighederne ca. 20% billigere end 
tilsvarende nybyggerier. Det er den soli-
darisk model, hvor besparelsen på grun-
den er med til at nedbringe begyndelses-
lejen for de nye boliger. Dermed er man 
med til at løfte foreningens opgave med 
at skabe billige boliger til boligsøgende i 
Århus.
De variable omkostninger ved drive Sø-
vangen med lidt flere boliger bliver næ-
sten den samme. Som blot et par enkle 
eksempler kan nævnes. Der kommer ikke 
flere græsplæner eller mere snerydning. 
Afdelingens likviditet vil blive forøget og 
dermed også renteafkastet. Det betyder, at 
omkostningerne pr. lejemål bliver mindre.

Med venlig hilsen
Jesper Pedersen 

Formand Brabrand Boligforening

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk

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

åbningstider:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00

Pia Brændstrup fortalte, at pen-
sionistkortet sørger for masser af 
rabatter og fordele til pensionister 
med Pensionistkort. Deltagerne 
var meget nysgerrige efter at 
vide, hvilke steder der giver ra-
bat. Pia Brændstrup har selv ar-
bejdet som sygeplejerske i Århus 

og har mange kontakter her, der-
for er Århus den by, der har flest 
tilbud på bl.a. på restauranter, 
højskolekurser, musikevents og 
høreapparater.

Har du lyst til at få et Pensio-
nistkort, eller kender du en,  
der gerne vil? 
Kom forbi Tousgårdsladen, så 
hjælper vi dig med at lave et kort. 
Meld dig til hos Anja Raithel/La-
den på 86259158

gratis rabatkort for pensionister 65+
  torsdag d. 18. aUgUst kl. 12-13 vejledte direktør pia brændstrUp om, 

Hvordan man kUnne få et gratis pensionistkort.
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ordinære afdelingsmøder i efteråret 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 for de afdelinger, der kUn Har bUdget til godkendelse på 
dagsordenen om efteråret: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2012 til godkendelse
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling IV, Gellerupparken  tirsdag, den 20. september kl. 19.00  i Foreningernes Hus
Afdeling V, Toveshøj   tirsdag, den 13. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
Afdeling VI, Holmstrup   torsdag, den 22. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også Har valg til afdelingsbestyrelsen 
m.m. om efteråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2012 til godkendelse og årsregnskab for 2010 til forelæggelse
4. Evt. forslag 
5. Valg:
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b.Repræsentant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
  c. Medlem + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med ulige numre)
  d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling I, Hans Brogesparken:  mandag, den 12. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling II, Søvangen   tirsdag, den 13. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling III, Skovgårdsparken  onsdag, den 14. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling VII, Hasselhøj    torsdag, den 15. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling VIII, Drejergården:  torsdag den 8. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
Afdeling X, Rødlundparken  tirsdag, den 13. september kl. 19.00  på Lokalcenter Næshøj
Afdeling XI, Odinsgården  mandag, den 5. september  kl. 19.00  i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling XII, Thorsbjerg   onsdag, den 7. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling XIV, Borumtoften  mandag, den 19. september kl. 19.00  i afdelingens fælleslokale
Afdeling XV, Hasselengen   torsdag, den 22. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling XVI, Voldbækhave  onsdag, den 21. september kl. 16.00  i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVII, Højriisparken  mandag, den 5. september kl. 19.00  i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling XVIII, Lyngby   mandag, den 19. september kl. 17.00  i afdelingens fællesrum
Afdeling XIX, Bronzealdervænget mandag, den 12. september kl. 19.00  i afdelingen
Afdeling XXI, Hasselager  onsdag, den 21. september kl. 19.00  i fælleshuset Skovhøj 225
Afdeling XXII, Sonnesgården (årsregnskab 2010 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
     tirsdag, den 6. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIII, Skovhøj   tirsdag, den 20. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIV, Skovhøj   onsdag, den 7. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Ikke bolighavende medlemmer  torsdag, den 15. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler

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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2 - Søvangen

følg med i, hvad der rør sig i gellerup 
- læs nyheder og få overblik på borgerportalen

www.gellerup.nu

t

afdelingsmødet
HUSK afdelingsmødet mandag d. 12. 
september kl. 19 i Skovgårdsparkens 
selskabslokale.
Regnskabet for 2010 bliver forelagt, 
og budgettet for 2012 skal godkendes; 
der bliver lejlighed til at stille spørgs-
mål til begge dele.
Nogle af medlemmerne i afdelingsbe-
styrelsen er på valg, og der vil være 
emner på dagsordenen, der angår os 
alle.
Det er vigtigt at være med – både for 
at blive orienteret og for at få indfly-
delse på vores hverdag i afdelingen.

brand
Søndag d.19. juni var der brandbi-
ler på Hans Brogesvej; det brændte i 
blok B! I starten så det dramatisk ud 
med store røgskyer, der væltede ud 
af 2 opgange og kældervinduerne – 
og de travle brandmænd, der rullede 
slanger ud. Det viste sig, at det var 
tørretumbleren, der var ild i – angive-

ligt på grund af en kortslutning. Tør-
retumbleren udbrændte helt, så kun 
”skelettet” stod tilbage, og tøjet, der 
havde været i den, blev selvfølgelig 
helt ødelagt.
Vaskekælderen blev sodet til, men 
heldigvis bredte branden sig ikke – 
det kunne jo ellers være gået gruelig 
galt!
Nu er vaskekælderen malet, og en ny 
tørretumbler er stillet op!

vasketider
I vore fire vaskerier har vi ikke helt 
enslydende regler med hensyn til re-
servation af vasketider. 
Jeg vil lige fortælle, hvad vi er blevet 
enige om i blok C: 
Vi reserverer vaskekælderen ved at 
placere vaskenøglen på tavlen på den 
ønskede tid, ligesom de øvrige vaske-
huse i afdelingen. Tavlen er inddelt i 
tre faste vasketider: kl. 7-11, kl.11-15 
og  kl. 15-19. Derudover kan man va-
ske kl. 19-22 efter ”først til mølle-prin-

cippet”; denne sidste mulighed ind-
førte vi for nogle år siden – primært 
af hensyn til børnefamilierne, der let 
kan få brug for en ekstra vasketid.
Systemet fungerer  – men vi skal na-
turligvis respektere de reserverede 
tider, således at man trygt kan regne 
med, at man kan disponere over sin 
vasketid – også hvis man af en eller 
anden grund kommer senere end 
starttidspunktet.
MEN det skal altså også være sådan, 
at man benytter sin tid og vasker, når 
man har reserveret  – og ikke blokerer 
vaskekælderen, hvis man slet ikke vil 
vaske.
Husk lige det!

afdelingsmøde og ”kUltUr i vaskeHUset”
det er nemt at Hjælpe Hinanden i vaskeriet

af Inger Bloch
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Festen, der blev afholdt på Beboerhu-
sets tagterasse, blev som de tidligere 
år en rigtig hyggelig aften, med man-
ge glade gæster, og hvor nye ansigter 
dukkede op.
Musikken blev leveret af Jes og Birgit, 
som trofast har spillet til alle sommer-
fester. 
Maden var herlig, og da festen foregik 
i et opstillet telt, så undgik man en af 
de mange byger, som sommeren  har 
været så rig på i år.

2 - Søvangen

sommerfesten  i søvangen 
lørdag den 13. aUgUst

blev afHoldt for 5. år i træk

tekst og foto: Michael og Maibritt Jørgensen

Mandag den 5. september kl. 19.00 – 
Fællesgymnastik
der fortsætter den 1. mandag i hver 
måned
Søndagscafé den 18. september
kl. 14.00-16.30
Kaffe/thé med brød  – pris kr. 20,-
Alle er velkomne

Der er tilmelding til fællesspisningen 
den følgende tirsdag
Tirsdag den 20. september kl. 18.00 
Fællesspisning
Menu: Stegt flæsk med persillesovs
Frugtgrød
Kaffe eller thé
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år kr. 30,-

HUSK - I september måned begynder 
onsdags-aktiviteterne, og der er åben 
i beboerhuset hver onsdag eftermid-
dag og aften.
Du kan lave træsløjd, keramik, slibe 
sten, strikke eller væve.

Vandreturene om mandagen fortsæt-
ter.

beboerHUset søvangen
arrangementer i september 2011

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Hygge i teltet

En af de mange glade gæster

Det var vist den ældste deltager

Fotografen foreviget af fotografen
es og Birgit, et par, der har stået for mu-
sikken for 5. år i træk 
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3 - Skovgårdsparken

Kære Beboere i Skovgårdsparken. 
Der er selvfølgelig en masse spørgs-
mål i forbindelse med vores renove-
ring, og jeg vil derfor fremover opda-
terer jer her i Skræppebladet, når der 
bliver taget endelige beslutninger i 
forbindelse hermed. Det er beboernes 
renovering, og derfor skal I selvfølge-
lig også føle, at I har en idé om, hvad 
der foregår i jeres afdeling.
Indtil videre er dette blevet endeligt 
besluttet:

Vinduesudformning: 3 oplukkelige 
vinduer i hvert rum bortset fra stu-
en, hvor der vil være 2 faste vinduer. 

3-lagsruder i stedet for nuværende 
2-lags. Farven er endnu ikke bestemt. 
Parabolbøjler. Disse skal bruge til op-
sætning af paraboler på taget, da det 
efter renoveringen ikke bliver tilladt 
at sætte paraboler op på altanerne. 
Dette må man ikke gøre selv, der skal 
tilkaldes en installatør. Pris på dette er 
endnu ikke besluttet.

Tomrør, både foran og bagpå blokke-
ne. Tomrør bruges til at føre ledninger 
o.lign. op til taget bl.a. i forbindelse 
med de førnævnte parabolbøjler. 
Det er også blevet besluttet, at der 
som isolering skal bruges papir-uld 

i facaderne i henhold til idéen om en 
miljøvenlig renovering.
Fælleslokalerne på Sigridsvej er ble-
vet afskaffet, da det på grund af 
brandsikkerheden ikke er muligt at 
imødekomme brandmyndighedernes 
højdekrav. 

Da vi får den nye isolering, vil lejlig-
hederne blive så tætte, at der er behov 
for udsugning, og der skal derfor fø-
res rør i lejlighederne. I den forbindel-
se vil der bl.a. komme en ”kasse” bag 
ved døren i det lille værelse tættest 
ved køkkenet, hvor rørene i vil blive 
skjult.

Til næste gang.

løbende information om renoveringen
vindUer, isoleringsmaterialer m.v.

af Mette Krogh Nilson, beboer i Skovgårdssparken

6 - Holmstrup

fotos af Jens Skriver

sommerfest HolmstrUp
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21 - Hasselager

Afdeling XXI i Hasselager er en af de 
små afdelinger i Brabrand Boligfor-
ening på 19 lejligheder. Afdelingen 
ligger midt i et villakvarter i Hassel-
ager og består af nogle rækkehuse 
med små lejligheder og nogle få store 
lejligheder i villaer.

ekstraordinært afdelingsmøde
Brabrand boligforening har haft inge-
niørfirmaet Viggo Madsen til at gen-
nemgå afdelingen, for at finde ud af, 
hvad der burde gøres. Et møde blev 
indkaldt for at informere beboerne, 
og for at få tilsagn om fortsat projek-
tering af renoveringen.

velholdt afdeling med energipro-
blemer
Afdelingen var blevet renoveret i 
1990, og er samlet set velholdt. Men 

flere af husene har dårlige terrasse-
partier. Det medførte træk og dårlig 
energiøkonomi. Flere af køkkenerne 
er utidssvarende, og der er en række 
småproblemer.
En samlet renovering vil komme til 
at koste 2,6 mill.kr. inkl. køkkenreno-
veringer og moms eller ca. 125.000 pr. 
lejlighed.

køkkenerne holdt udenfor
Debatten på mødet viste. at flere af 
beboerne selv havde fået renoveret 
køkkener som en del af råderetten. 
Det er naturligt, at de beboere ikke 
ville være med til at betale for andres 
køkkener. Derfor blev det besluttet at 
undlade køkkenrenoveringerne i pro-
jektet og overlade det til den enkelte 
beboer.

mindre huslejestigning
Torben Overgård gennemgik finan-
sieringsmulighederne, som primært 
vil ske ved optagelse af normale lån 
og ikke med støtte fra Landsbygge-
fonden. Det sker, fordi der er tale om 
vedligeholdelse. Der er enkelte andre 
muligheder, men de vil blive under-
søgt som en del af den videre projek-
tering. Torben Overgård vurderede, 
at den beskrevne renovering ville 
komme til at koste en huslejestigning 
på 60-75 kr/kvm/år. 
Forslaget om renovering blev enstem-
migt vedtaget

renoveringen af Hasselager, afd. XXi
køkkenrenovering bliver ikke en del af projektet.

af Hans Esmann Eriksen

Har I lyst til at gå tur i Hasle Bak-
kers smukke og varierede natur 
sammen med andre mænd og en 
instruktør, så har I chancen nu. 

Sundhedscaféerne har nemlig i 
samarbejde med Tousgårdsla-
den og foreningen Hasle Bakker 
oprettet et nyt motionstilbud for 

mænd, der omfatter fælles gåtur i 
Hasle Bakkers natur. 

Vær med, få motion og oplev den 
skønne natur med vand og bak-
ker.  

Første gang er tirsdag den 6. sep-
tember kl. 11.30-12.30

Det er gratis at deltage på gåtu-
ren, og alle interesserede er vel-
komne. 

Vi starter i Tousgårdsladen, Ed-
win Rahrsvej 6 B. 

Hvis du har spørgsmål kan du 
ringe til Anja på 86 25 91 58.

gør klar til motion og natUroplevelse, mænd! 
køkkenrenovering bliver ikke en del af projektet.
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Gratis festuge-workshop for børn fra 
8-12 år i Århus Kunstbygnings satel-
lit, Sigrids Stue, i Foreningernes hus 
i Gellerup.

Se verden gennem bevægelser, bille-
der og ord. Er du mellem 8-12 år og 
bor i Gellerupområdet, kan du tage 
dine venner under armen og møde 
kunstneren Sandra Johnston lørdag d. 
27. august kl. 13. 
I løbet af festugen kan I selv skabe 
store kunstværker med maling på 

træplader. Vi arbejder med temaer 
som kulturmøder, borgerrettigheder 
og forskellighed.
Alle malerierne udstilles i festugen 
i lokaler omkring Sigrids stue, efter-
hånden som de bliver lavet. Alle er 
velkomne til at komme og se udstil-
lingen i åbningstiden – der er gratis 
adgang!

Åbningstider: 
Lørdag d. 27. august kl. 13-16. Fra 
mandag d. 29. august til fredag d. 2.

september kl. 10-16. Torsdag desuden 
åbent kl. 19-21 for unge mellem 13-16 
år.

Festuge-workshoppen i Sigrids Stue 
er blevet til i samarbejde med Aarhus 
Billed- og
Medieskole. Det er gratis for børn, 
skoleklasser og institutioner at del-
tage i ferieværkstedet.

www.aarhuskunstbygning.dk
www.aarhusbilledogmedieskole.dk

sæt farver og bevægelse på gellerUp i festUgen!
– kom og mød en kUnstner og mal store billeder af dig selv og dine venner.

af Sidse Camilla Sørensen, koordinator, Aarhus billed- og medieskole

KVINDER I GANG
Afgang fra Laden torsdage kl. 12.30

– gåture i Hasle Bakker og omegn. 
Nyd naturen: søer, åer, små skove, udendørs motionsred-
skaber, legepladser og et rigt varieret dyre- og planteliv.

Bagefter kan the og frugt nydes i beboerhuset Tousgårdsla-
den.
Arr. i samarbejde med Hasle Bakker og frivillig Inga Bech.
 
MÆND PÅ TUR
Afgang fra Laden hver tirsdag i september kl. 11.30
Arr. af sundhedscaféerne, Hasle Bakker og Tousgårdsladen

Husk, at sundhedscaféen har åbent hver onsdag 
fra kl. 13 til 15.30
Her kan du få målt din indvendige alder... og meget mere 

UNDERVISNING I turist-TYRKISK 
hver torsdag kl. 13.30-14.30 

beboerHUset 
toUsgårdsladen 
motion for kvinder og mænd 

& sUndHedscafé for alle
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Den 17. september bliver Gellerup-
parken og Toveshøj oversvømmet af 
en flok frivillige fra resten af byen, 
som har en brændende lyst til at gøre 
noget for andre. Sammen med Bra-
brand boligforening har teamet bag 
Godhedsdag indsamlet en række op-
gaver, som vil blive løst denne dag, 
og du kan endnu nå at få din opgave 
med.

Hvem kommer?
De 4 i styregruppen har alle en kristen 
baggrund, og kommer fra nogle af 
Århus´ kirkelige miljøer, men hverv-
ningen af de frivillige kommer til at 
foregå over hele byen, fra kirker, ud-
dannelser og biblioteker, så alle, der 
har en lyst til at gøre noget for de-
res medmennesker, er inviteret til at 
komme og være med. Desuden håber 
vi også, at en del af Gellerupparkens 
beboere har lyst til at deltage i arbej-
det.

Hvorfor gør i det – og så endda 
gratis!?
Hver eneste person, som kommer, 
har sit eget motiv for at ville bruge en 

dag på dette projekt. Nogle vil bruge 
en kristen terminologi og kalde det 
næstekærlighed, andre vil kalde det 
medmenneskelighed, og nogle vil 
bruge ord som integration eller ”mø-
det med en anden”. Der er ingen, som 
får penge for at være med, og der er 
ingen, som skal betale for at få en op-
gave løst.

kan i også komme hjem til mig?
Hvis du har en opgave, du godt 
kunne bruge hjælp til at få løst. En 
kælder som skal ryddes op, en cykel 

som skal lappes, en computer som 
skal sættes op eller noget helt andet, 
vil vi gøre, hvad vi kan for at hjæl-
pe. Alle husstande vil få en seddel i 
postkassen, hvorpå de kan læse lidt 
om Godhedsdag og tilmelde en op-
gave. Du skal selv stille redskaber og 
materialer til rådighed, og vi leverer 
arbejdskraften. Hvis du ikke har fået 
tilmeldingssedlen, kan du også bare 
tilmelde din opgave på e-mail god-
hedsdag@gmail.com Du skal skrive, 
hvad opgaven går ud på, hvor mange, 
du tror, der ca. skal til at løse den, og 
et telefonnummer, du kan kontaktes 
på, samt selvfølgelig adressen, hvor 
opgaven skal udføres. Hvis du er i 
tvivl om noget, kan du altid kontakte 
boligforeningen eller teamet bag God-
hedsdag.
Du er selvfølgelig også velkommen til 
selv at deltage i Godhedsdag og hjæl-
pe din nabo, i så fald skal du gå ind på 
hjemmesiden http://www.godheds-
dag.dk/ og tilmelde dig dagen.

godHedsdag 2011
igen i år samler brabrand boligforening og godHedsdags-teamet 

en række frivillige til løsning af praktiske opgaver.

af Matilde Madsen, styregruppen bag Godhedsdag 2011

Du kan få tjekket blodtryk, blodsuk-
ker, vægt, fedtprocent og kroppens 
alder. Du kan også snakke med syge-
plejersken om din sundhed og få mo-
tivation og værktøjer til at styrke den. 
Savner du bestemte aktiviteter, kan 
du også henvende dig i sundhedsca-

féen, da vi måske kan hjælpe med at 
få det oprettet eller finde lignende ak-
tiviteter i Gellerup og Toveshøj. 
Sundhedstilbuddet er for alle i Gel-
lerup-Toveshøj – mænd og kvinder, 
yngre og ældre og alle nationaliteter. 

Hvis du har brug for tolk, skal du selv 
medbringe en. 
Sundhedscafeen er åben hver onsdag 
kl. 13:00-15:30 i Laden på første sal.
Vi glæder os til at se dig. 

sUndHedscafe i toUsgårdsladen
få et gratis og anonymt sUndHedstjek i sUndHedscaféen i toUsgårdsladen.
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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.

MEDIcIN PÅ HolMSTRUP MARK
Sig til din læge, at din medicin skal ringes ind til 
City Vest apotek og sendes videre til Brugsen Jern-
aldervej.
Telefonrecepter og håndkøbsmedicin bestilt før kl. 
12 kan afhentes i Brugsen fra ca. kl. 13.30.LokalBrugsen Jernaldervej 215 har åbent alle dage 
fra 8 til 20.
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ladens folkekøkken

Madplan september 2011

Torsdag   1 Hamburgerryg m. asparges, blomkål 
    og kartofl er

Mandag 5 Iranskinspireret gryderet med ris
Tirsdag 6 Culottesteg med kartofl er
Onsdag 7 Dansk hakkebøf med bløde løg, 
    sovs og kartofl er
Torsdag 8 Kylling Gordon Bleu med
    brasekartofl er

Mandag 12 Roastbeef, kartoffelbåde og 
    cremefraichedressing
Tirsdag 13 Kokken holder fridag : )
Onsdag 14 Nakkekoteletter i paprikasovs 
    med ris/kartofl er
Torsdag 15 Farserede porrer med kartofl er

Mandag 19 Kylling med tzatziki og ris
Tirsdag 20 Ugens overraskelse
Onsdag 21 Grøntsagsgryde med kød og kartofl er
Torsdag 22 Minestronesuppe

Mandag 26 Arabiskinspireret laks
    med kartoffelmos/ris
Tirsdag 27 Medister med kartofl er
Onsdag 28 Farsbrød med bacon og kartofl er
Torsdag 29 Svinekoteletter med kartofl er
    og rødkål

Maden bliver severet  fra
 kl. 17.00 til kl. 18.00

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

Du bedes bestille mad dagen før - 
Du bedes tilmelde dig spisning til 
mandag, senest fredag

Tousgårdsladen, 
Edwin Rahrs Vej 6 B
Tlf. 86 25 91 58
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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 fa-
milien. I det opvarmede varmvandsbassin kan babyer og 
de yngste børn få en behagelig oplevelse i vandet sammen 
med mor og far. I børnebassinet er der mange legemulig-
hed er for både store og små, og svømmebassinet indbyder 
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, senior-
svøm ning eller prøve badets AquaPunkt-redskaber.
Læs mere på Gellerupbadets hjemmeside
http://www.gellerupbadet.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 juli nummer: 
”DRÅbEN”. Vinderne blev:

cecilie Sørensen
Udsigten 40
8220 Brabrand
 

Sille bruun Nielsen
Rødlundvej 258
8462 Harlev 

Umar butt
Lenesvej 13, 1. tv.
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 15. september kl. 16

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	



Lø

afdelingsformænd
Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:
Margit Nørhave, tlf.40743687 / eldal@stofanet.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Jesper Fræer Nielsen, tlf. 86 25 68 25 /mobil 40 87 07 75 
jesperiiv@gmail.com

Afdeling 4, Gellerupparken:
Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
hellehm@gmail.com 

Afdeling 5, Toveshøj: 
Anett S. Christiansen , tlf. 25 33 17 30
nettanac@yahoo.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 / fl oes@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, tlf. 30 31 97 30 /
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.

lokalpolitiet årHUs vest
Tlf. 86 25 14 48 / ojyl@politi.dk 
City Vest, Gudrunsvej 7
Mandag-fredag kl. 10.00-12.00

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 august
Lø. 27. 13.00: Festuge workshop for børn    side  31

aktiviteter i september
Ma. 5. 19.00: Fællesgymnastik i Beboerhuset Søvangen  side  27
Ti. 6. 11.00: Motion for mænd      side  29
Fr. 9. : Thomas Buttenschøn indvier Musikcafe  side  20
To. 15. : Ansøgningsfrist på medhjælperjob   side  17
Sø. 18. 14.00: Søndagscafé i Beboerhuset Søvangen   side  27
Ti. 20. 18.00: Fællesspisning i Beboerhuset Søvangen

Se efterårets afdelingsmøder side  25


