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10 spændende år

af Sebatian Adorján Dyhr

skræppebladet udvikler sig

Om ganske kort tid skal vi igen vende kalenderen og tage hul på 
endnu et år. Det er tid til at se tilbage på året, som er gået og lidt 
frem på det næste år, for måske at spå om, hvad det kunne bringe.

I det sidste år er der sket en del med Skræppebladet.
Vi har bragt et indstik om Helhedsplanen for Gellerup og Toves-
høj, som kun er uddelt til beboer i disse afdelinger, og vi er be-
gyndt på at bringe flere indstik til kun disse afdelinger, som er 
skrevet delvist af en gruppe mennesker, der ikke direkte har 
været valgt på beboermøderne, og som ikke har siddet med i 
Skræppebladets redaktion.
Det har givet nogle udfordringer for produktionen af Skræp pe-
bladet; men det skulle med tiden gerne resultere i, at du som beboer 
i højere grad får et Skræppeblad med stof, der er vedrørende for 
dig. Der har jo gennem flere år været snak om, at det ikke var så 
interessant at læse afdelingsstof fra de andre afdelinger, og at det 
også måtte være muligt at gøre bladet billigere på den måde.

Der er to ting i det:
Dels har det været vigtigt for mig, at Skræppebladet har en 
samlende rolle for alle beboere i Brabrand Boligforening, og derfor 
har stof fra ”perifære” afdelinger relevans; man kunne inspireres 
af hinanden og føle sig som en del af et hele.
Dels er det mere besværligt at fremstille et blad i flere udgaver, så 
det er ikke blot penge sparet på at få et mindre blad i en afdeling, 
når man ikke skal have stof fra alle andre afdelinger; men en be-
sparelse vil der blive for andre, når en afdeling betaler sit eget stof.

Redaktionen, bestyrelsen og afdelingsbestyrelserne arbejder vi-
dere med indstik i Skræppebladet, og der bliver løbende evalueret 
på erfaringerne. Som læser er du jo naturligvis også meget vel-
kommen til at sende dine kommentarer til os.

Med dette nummer af Skræppebladet har jeg nu været medlem af 
redaktionen i omkring ti år og redaktør i de fleste. Det har været 
nogle spændende år med et stort antal andre frivillige redaktions-
medlemmer, hvoraf nogle blot har været en del af redaktionen for 
en kort periode, mens en del faktisk har været der længere end 
mig. Det har været spændende, sjovt og til tider hårdt at arbejde 
med jer alle. Ikke alle vores artikler er blevet modtaget lige godt; 
men sådan vil det være, når man prøver at skrive vedrørende.

Der er valg til redaktørposten på Skræppebladets decemberredak-
tionsmøde, og jeg vil gerne benytte lejligheden her til at sige alle, 
der har støttet Skræppebladet som frivillig, ansat, læser eller på 
anden vis, en stor tak for jeres støtte og engagement.

Jeg ser frem til, at Skræppebladet også de 
næste 10 år stadig vil være et spændende 
og interessant magasin, der skrives for og af 
alle beboere i Brabrand Boligforening.

Med ønske om glædelig jul og et godt nytår.
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De fem billeder herover er blevet gemt flere steder i dette blad.
Find hvor mange, der er i alt.

Husk at tælle alle dem på denne side med.
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på jagt efter 
julemandens skæg

af  Ulrik Ricco Hansen

Med kulden kommer også mange 
nye sanseindtryk, blandt andet 
smukke iskrystaller.

indHold

4
sociale medier som
bindeled

af Dorit Strandgaard

I oktober holdt den nye afdeling 
30, Pilevangen,  sit første 
afdelingsmøde.

  5 produktionsplan 2012
    Se deadlines og udgivelse af bladet næste år.

  7 kommunen: riv nordgårdskolen ned!
    Et paradoks i Helhedsplanen.

  8 beboerrådgivningen
    Blandt andet om forskudsopgørelse og økonomi.

  9 forskere i Columbus’ fodspor
    Epokegørende opdagelser.

 12 Højskolernes dannelse
    Historisk eller naturvidenskabelig.

 13 klummerne
    Ønskededler og gaveidéer og lidt rumlen 
 med rytmeboksen.

 16 kommentaren
    Kritik af håndtering af afstemning.

17 foreningen
    Administrationen flytter, helhedsplan mm.

23 aktiviteter
    Syværksted, gåture for mænd mm.

10
Med gellerup kirke 
i libanon

af Peter Kjellerup Hansen,

En varieret og alsidig 
oplevelsesrejse til sammenholds 
styrke.

Forside: På vintertur på Holmstrup Mark
foto af Ulrik Ricco Hansen

2 - Søvangen    side  21 
1 - Hans Broges Parken   side  22
11 - Odinsgård    side  22

5
seniorer i sonnesgården 
vil redde sig selv

af Hans Esmann Eriksen

Beboerne i Sonnesgården besluttede 
sig for at købe en hjertestarter, som
er ophængt i fælleslokalerne.
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Den 10. oktober 2011 fik Pilevangens 
beboere mulighed for at deltage i det 
første afdelingsmøde med Brabrand 
Boligforenings ansatte, hvor man 
kunne se, hvem der har hvilke funk-
tioner i forhold til Pilevangen. Dags-
ordenen på mødet var lang, og mange 
af beboerne kom for at stemme om, 
hvorvidt der måtte holdes hund og 
kat og campingvogne, og en besty-
relse blev etableret med stor interesse.
 

facebook som kommunikation
På trods af at afdelingen er lille og 
helt ny, så har mange af beboerne via 
to vejfester allerede formået at få ca. 
tredjedel af beboerne ind på Face-
book, så man sammen kan debattere 
om alle mulige ting, og planen er så, 
at Pilevangen med den nye bestyrel-
se skal have en hjemmeside op, som 
vil hedde: http://www.pilevangen.
blogspot.com/.

Derudover vil Pilevangen gerne have 
et beboerhus, men udsigterne til dette 
er ikke til stede, da afdelingen er for 
lille. Om få år vil der dog være et fæl-
les beboerhus, som vil blive placeret 
på Pilevangens ulige side, som ejes af 
Århus Omegn og Alboa. Her det vil 
være oplagt at kunne leje sig ind.

vinteren over pilevangen
Da der er en ny type varmesystem 
med solceller i Pilevangen, er man 
spændt på varmeprisen, idet der ikke 
er nogen radiatorer, men kun gulv-
varme. Det kan være svært at vænne 
sig til den nye energikilde og vide, 
om solcellerne har bidraget godt, da 
solcellerne trods diffus lys stadig er 
funktionelle.
Vinteren er begyndt, og sociale aktivi-
teter holdes ikke ret meget før til for-
året, idet der ikke er noget fælles sted 
at mødes, men en ting er sikker: bebo-
erne vil gøre alt for at holde sammen.
I næste nummer af Skræppebladet vil 
der blive fortalt noget mere om var-
mesystemet på Pilevangen.

soCiale Medier soM bindeled
den nye afdeling 30 Har Holdt sit første afdelingsMøde 

tekst og foto af Dorit Strandgaard
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Hvis et hjertestop rammer, skal der 
gribes hurtigt ind, hvis personen skal 
overleve. Det har beboerne i Sonnes-
gården forholdt sig til ved at indkøbe 
en hjertestarter, der er ophængt i fæl-
leslokalerne.

I Danmark rammes ca. 3.500 årligt af 
hjertestop uden for hospitalerne. Om-

kring halvdelen af dem, der rammes, 
er seniorer og pensionister.
Når et hjertestop rammer, kan man i 
dag overleve uden mén, hvis der sæt-
tes ind inden for 6 minutter. På offent-
lige steder er der flere steder opsat en 
hjertestarter, så der kan sættes ind, før 
ambulancen når frem. Det kan redde 
mangeliv.
”Den nærmeste hjertestarter for Son-
nesgården er opsat i Musikhuset. 
Derfor har beboerne besluttet selv at 
få opsat en hjertestarter,” siger Gert 
Brügge fra pensionistforeningen i 
Sonnesgården.

I Sonnesgården er der en aktiv pen-
sionistforening, hvor praktisk taget 
alle beboere er medlemmer. Ud over 
tilskud fra FAS financierer pensio-
nistforeningen sine aktiviteter med 
tilskud fra kommunen og fonde samt 
overskud fra fællesaktiviteter som for 
eksempel café-eftermiddagene. Pen-
sionistforeningen støtter mange små 
og store initiativer i afdelingen.
Efter en længere debat i foråret blev 
det besluttet at indkøbe en hjertestar-
ter. Det var ikke en enkelt beslutning, 

for hvordan kan man afveje værdien 
af, at man måske kan redde et liv 
imod for eksempel indkøb af flere 
motionsmaskiner eller forbedring af 
køkkenforholdene.

Indkøbet af hjertestarteren samt kur-
sus for 28 af beboerne I, hvordan den 
anvendes kostede omkring 25.000 kr. 
Det er mange penge i et lille budget. 
“Det er en lille forsikringspræmie at 
betale på én gang i forhold i forhold 
til værdien af og glæden over, hvis en 
af vore beboere bliver reddet” siger 
Gert Brügge, der er initiativtager og 
ankermand i projektet.

seniorer i sonnesgården vil redde sig selv
Hjertestarter indkøbt og installereret

tekst og foto Hans Esmann Eriksen

Hjertestarter. Kirsten og Finn træner i 
brug af hjertestarteren

Gert Brügge viser hjertestarteren

produktionsplan 2012
januar februar marts april maj juni

Møde (ons) 4/1 1/2 7/3 4/4 9/5 6/6
Deadline (tor) 12/1 9/2 15/3 12/4 17/5 14/6
Udkommer (tor) 26/1 23/2 29/3 26/4 31/5 28/6

juli august september oktober november december
Møde (ons) 4/7 8/8 5/9 3/10 7/11 5/12
Deadline (tor) 16/8 13/9 11/10 15/11
Udkommer (tor) 30/8 27/9 25/10 29/11
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I vinterens kulde er der ikke mange 
kulørte blomster at finde udendørs. 
Men derfor kan man sagtens tage på 
oplevelse alligevel. Med kulden kom-
mer også mange nye sanseindtryk, 
ikke mindst når Kong Frost får vandet 
til at stivne i smukke iskrystaller. 

vat i skovbunden
Hvis vinteren ikke er fyldt med flere 
måneders sne som sidste år, er der 
også gode muligheder for, at du kan 
finde ”julemandens skæg”. Det lig-
ner en dusk vat, der springer ud af en 
gren på skovbunden eller fra et lille 
dødt træ. 
Måske er det en svamp, tænker de fle-
ste i første omgang. Men det er næ-
sten lige så skrøbeligt som nyfaldet 
sne. 
Fænomenet optræder kun om vinte-
ren, og da mange især går tur i julefe-
rien, har fænomenet fået navnet jule-
mandens skæg fordi is-trådene ligner 
skæg. De hvide tråde kaldes også fe-

hår, og tyskerne kalder det ”Haareis”, 
dvs. hår-is.

Mystikken breder sig
Der er delte meninger om, hvorvidt 
der er svampe involveret i fænome-
net. Men måske kan julemandens 
skæg kun vokse frem, når der også 

er vis mængde svampehyfer (de små 
tråde der udgør svampens ikke-synli-
ge del inde i et træ eller nede i jorden). 
Istrådene ses kun på vandholdige 
grene, og kun når der har været frost. 
Efterhånden som vandet fryser el-
ler afkøles til nær frysepunktet øges 
trykket inde i træet. Da is fylder mere 

på jagt efter juleMandens skæg
tag på vintertur i krystalskoven

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Julemandens skæg set i skovområdet syd 
for Odinsgård og Thorsbjerg.

Græsstrå af eng-rottehale dækket af is-pigge.

Der vokser skove af iskrystaller i Holmstrup Haver.

SAD11-2011

Før
S

1

2 3

4

5

6

7

+E
-s -e

+e

+

A

A

Et lille
ryk =
et ...

+1 + e

+N

De fem billeder herover er blevet gemt flere steder i dette blad.
Find hvor mange, der er i alt.

Husk at tælle alle dem på denne side med.



Skræppebladet december 2011 - 7

end vand, bliver vand og is trykket ud 
gennem træets fine porrer, lyder den 
forklaring, som de fleste hælder til.

skove og pigge
Dage med snefald efterfulgt af tåge 
kan få snekrystaller på grene og and-
re overflader til at vokse sig større og 
større. Nogle gange bliver iskrystal-
lerne så store, at de ligner en hel skov 
af små juletræer. 
Mere almindeligt er det dog, at veks-
lende temperaturer får iskrystallerne 
til at smelte lidt til små is-pigge, der 
stritter som tjørnetorne på fx grene og 
græsstrå.

blomster og tapper
Hjemme fra din lejlighed kan du også 
opleve isens magt. Når varme fra hu-
sene får sneen til at smelte en smule, 
og der stadig er frost, dannes istapper. 
Sidste vinter var der store istapper 
mange steder efter en lang periode 
med sne og konstant frost.

Isblomster kan du se på ruden på fx 
en overdækket altan, og de helt store 
iskrystaller kan du se på vandpytter 
eller langs søer og vandløb, når fro-
sten kun bider kortvarigt.

Tag kamera eller dit indre legebarn 
med ud i kulden – der er både flotte 
og sjove oplevelser, der ligger og ven-
ter.

Endnu et paradoks er dukket op i 
forbindelse med helhedsplanen. I 
Skræppebladets indstik, som omde-
les i Gellerup og Toveshøj, fortæller vi 
om, at kommunen vil rive Nordgård-
skolen ned. Dette er ikke uventet i sig 
selv, men det paradoksale er, at kom-
munen derved risikerer at smadre 
foreningslivet – og dermed de bebo-
ere, som gerne skulle være glade for 
at bo i området.
Om tre-fire år står et nyt beboerhus 
klar til at byde Foreningernes Hus 
indenfor, men måske vil kommunen 
ikke vente så længe med at rive sko-
len ned. Måske skal foreningshuset 
genhuses midlertidigt i et eller to år.

Brabrand Boligforening har udtrykt 
sin bekymring over for kommunen, 
fordi løsningen er meget uhensigts-
mæssig for foreningerne og særdeles 
dyr. Boligsocial leder Rune Utoft si-
ger til Gellerup.nu, at man spiller ud 
med et kompromisforslag: nemlig, 
at den bygning, hvor Foreningernes 
Hus ligger, kan blive stående i et par 
år ekstra, mens de øvrige rives ned 
for at gøre plads til børnepasningen i 
Gellerup. 
Vi ved endnu ikke, hvad kommunen 
siger til den mulighed.
Vi har før beskrevet kommunale para-
dokser – nedlæggelse af Gellerupsce-
nen og af Familieskolen, og besparel-

ser på bibliotek og Tousgårdsladen. 
Nogle gange virker det som, om 
helhedsplanen kører i ét spor – mens 
kommunens politik kører i et helt 
and et spor. 
Indstikket Gellerup.nu handler om 
mere end det – du kan læse artiklerne 
på portalen www.gellerup.nu eller 
som PDF på www.skraeppebladet.dk.
Vi skriver om tyrkisk bayramfest, om 
progressive unge i paneldebat, om 
den somaliske forening Familienet-
værk, om at få styr på sin økonomi i 
Livsværkstedernes gældsrådgivning, 
og om, at gammel-danskerne måske 
er den NÆSTstørste befolkningsgrup-
pe i Gellerup.

koMMunen: riv nordgårdskolen ned
Magasinet gellerup.nu beskriver i dette nuMMer endnu et paradoks 
i HelHedsplanen - og skriver desuden oM ungdoMMen, soM vil freM 

og oM Månedens forening, faMilienetværk

af Birger Agergaard, Gellerup.nu

Et helt kunstværk ved vadestenene øst for Grimhøj Sø
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Så er det blevet den tid på året, der 
for mange familier er traditionernes 
tid, og hvor mørket forsøges oplyst 
med levende lys på adventssøndage; 
på sankt Luciadagen og selvfølgelig i 
selve juledagene.

er det en tradition – skat?
Men i andre sammenhænge kan man 
også tale om traditioner. På denne her 
tid af året er det nemlig  også en god 
idé, at interesserer sig for, hvad Skats 
gæt til dit skattekort for det næste år 
er – forskudsopgørelsen.
For en del mennesker sker der ikke de 
store ændringer fra det ene år til det 
næste, hvorfor Skats gæt ikke vil give 
anledning til, at noget skal ændres. 
Dette er f.eks. tilfældet, hvis du har 
været og fortsat er på kontanthjælp, 
(førtids-)pension eller er i fast arbejde. 
Du skal dog være opmærksom på, at 
Skat bygger sit gæt på dine økonomi-
ske forhold sidste år og ikke i år. 
Et eksempel på, at der kan være 
grund til at ændre, er, hvis man er 
blevet separeret eller skilt, og man på 
baggrund af en afgørelse på Statsfor-
valtningen er begyndt at betale bør-
nebidrag. Du vil så have mulighed 
for at få skatte-fradrag for betaling af 
normalbidraget og dermed få et høje-
re månedsfradrag, hvilket betyder, at 
du får lidt mere udbetalt hver måned.

nemid
Tidligere modtog vi alle et brev med 
forskudsopgørelsen fra Skat og kunne 
dermed checke, om de oplysninger 
Skat havde var rigtige. Men her i den 
moderne tidsalder opfordres vi nu 
alle til selv at gå ind på Skats hjemme-
side for at checke vores forskudsop-
gørelse i vores skattemappe og even-
tuelt ændre forkerte oplysninger.
Dette kan du gøre med en tast-selv-
kode til Skat, men endnu bedre er det 

at benytte NemID. En del beboere har 
allerede fået NemID og bruger det 
både til Skat, Netbank m.m.; men for 
dig, der endnu ikke har anskaffet det, 
så opfordrer vi kraftigt til, at du an-
skaffer dig det, da der fremover bliver 
flere og flere gange, hvor det er prak-
tisk at have NemID. 

ændringer på vej
Desværre oplever vi også i Beboer-
rådgivningen, at verdenskrisen har 
betydning lokalt. Det er tydeligt for 
os, at det er blevet svære at finde ar-
bejde, ligesom en del beboere, der un-
der opsvinget kom i arbejde, igen står 
uden beskæftigelse.

I den forbindelse vil nogle familier 
have glæde af, at den nye regering 

har besluttet at afskaffe starthjælpen 
og kontanthjælpsloftet. Samtidigt er 
det blevet besluttet ikke fremover at 
begrænse børnefamilieydelserne i fa-
milier med 3+ børn. Vi håber, at dette 
vil komme både børn og voksne til 
gavn i de berørte familier. 

Når vi snakker om børn, så sker der 
en anden vigtig ændring næste år, 
da kommunerne ikke længere pr. 
automatik vil have forsikringer, der 

dækker børnene, når de er i skole og 
institution. Det kan derfor være en 
god idé, hvis du som forælder over-
veje dine forsikringer. En almindelig 
husstandsforsikring vil ofte dække, 
hvis dit barn laver tings-skader f.eks. 
ødelægger en rude under boldspil, 
men hvis dit barn selv skulle komme 
til skade - personskade - så kan det 
være  af betydning, at du har tegnet 
en ulykkesforsikring. Vi vil derfor op-
fordre til, at du overvejer dine forsik-
ringsmæssige forhold.

sommerferie – nu?!
Nej… nu skal julen først nydes, men 
vi kan oplyse, at vi igen i år forven-
ter at få penge til den mangeårige 
tradition for sommerferiehjælp. Husk 
derfor at se Skræppebladet i februar, 

da vi der vil have nyt omkring ansøg-
ningsfrister mv.

Med ønsket til alle beboere om en 
glædelig jul og et godt nytår

Med venlig hilsen Jens Høgh, 
Abelone Asingh og Maryam Feriedanian

NemID kan bestilles på:

 www.nemid.nu

fra beboerrådgivningen
forskudsopgørelse, neMid, forsikringer og økonoMi

af Beboerrådgiverne
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Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!

Opdagelsen af exoplaneter, som en 
stor del af den astronomiske forsk-
ning for tiden er fokuseret på, er lige 
så epokegørende som Columbus’ op-
dagelse af Amerika, eller da det lyk-
kedes Magellan og hans folk at sejle 
rundt om Jorden.

en ny verden 
Det har vist sig, at 
mange andre stjerner 
end Solen har planeter 
i kredsløb om sig. Nu 
nærmer antallet af re-
gistrerede såkaldte exo-
planeter sig 700, og flere 
af dem er kun nogle 
få gange tungere end 
Jord en. De nyopdagede 
exoplaneter afslører en 
overraskende mangfol-
dighed og helt nye ver-
dener. Således viser det 
sig, at en dobbeltstjerne 
har en planet. Det dre-
jer sig om en dobbelt-
stjerne, hvis to stjerner 
er mindre end Solen, og 

som befinder sig omkring 200 lysår 
borte. Planeten er en gasplanet no-
genlunde på størrelse med Saturn.

forskningsmetoder
Jagten foregår især fra rumteleskoper 
og det europæiske observatorium i 
Chile, hvor det er muligt at opdage 
soles rokkebevægelser. Bevægelser 

som skyldes, at planeter trækker i 
dem. Rumteleskoper registrerer lyset 
fra stjerner. Ændringer i lysstyrken 
skyldes ofte, at en planet bevæger sig 
forbi stjernen.

planetsystemers dannelse
Jagten på exoplaneter hænger sam-
men med eftersøgningen af flydende 

vand og dermed mulighe-
derne for liv. Det europæi-
ske Herschel-rumteleskop, 
har undersøgt en nydannet 
stjerne med en alder på ca. 
5-10 millioner år. Den lig-
ger 176 lysår borte. Stjer-
nen er omgivet af en skive 
af gas og støv, hvor plane-
ter måske kan blive født. 
Rumteleskopet har afsløret, 
at der kommer vanddamp 
fra is som sidder på støv-
korn i skiven. Måske kan 
dette vand havne på plane-
ter. Det er i hvert fald den 
måde, det antages, at Solens 
planetsystem med Jorden er 
dannet.  

forskere i ColuMbus’ fodspor
opdagelsen af exoplaneter afslører en Helt ny verden

af Jens Skriver
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fra kastrup til beirut
Det var en gruppe på 20 deltagere - 18 
damer, 1 ledsagende ægtemand og så 
mig - som sidst på eftermiddagen den 
14. oktober 2011 samledes i Kastrup 
Lufthavn omkring den nye sogne-
medhjælper i Gellerup Kirke, Bit Boel 
Buhl. Som rejseleder og planlægger 
skulle hun forestå en længe planlagt 
ekskursionsrejse til Libanon. 

verdens ældste by
Udhvilede, sådan da - skulle vi tidligt 
næste dag til vores første ekskursi-
onsdestination Byblos - på libanesisk 
”Jbail” - en i allerhøjeste grad sam-
mensat by. Den ligger 35 km. nord for 
Beirut, ud til Middelhavet, og er helt 
og aldeles fantastisk. Bykernen dæk-
ker verdens ældste, stadig beboede 
område, grundlagt af fønikerne for 
mere end 5000 år siden , og omtalt i 
Det gamle Testamente. Den indehol-
der en skatkiste af bygningsarkitektur 
i alle former og stilarter, fra oprindel-
sen og frem til i dag. En oplevelse af 
de sjældne. 

Hjertegribende
Fra Byblos gik turen videre til et bør-
nehjem ”Fuglereden” lidt uden for By-
blos. Det blev en anderledes og stærk 
medrivende oplevelse, da hjemmets 
klientel blandt andet var forældreløse 

børn fra de krige og den nød, der de 
sidste mange år har præget Libanon , 
og det i alle aldre fra 0 til 16, hvis for-
ældre ikke kunne tage vare på dem. 
”Fuglereden” blev stiftet i l926 af en 
dansk kvinde Marie Jacobsen - født 
i Horsens i 1882 og død i tjenesten i 
”Jbail”/Byblos 1960. Hun havde op-

levet 1. Verdenskrigs gru, mens hun 
gjorde tjeneste med humanitært ar-
bejde på armenske hospitaler, og her 
så de rædsler, tyrkerne iværksatte 
med deres forfølgelser af den armen-
ske befolkning. Over for disse rædsler 

gik Marie Jacobsen helhjertet i gang 
med et enormt hjælpeprojekt . Hun 
fik fat på så mange udsatte børn, det 
var muligt, og bragte dem i sikkerhed 
under sin kærlighed og omsorg. Med 
hjælp fra nogle amerikanske mis-
sionærer og donationer fra Danmark 
blev hendes påbegyndte børnehjem 

”Fuglereden” snart en stationær insti-
tution. 
Vi besøgte de alleryngste af de ca. 160 
børn og unge som var ”Fugleredens” 
klientel, og det var hjertegribende for 
dem, som virkelig holder af børn. 

Med gellerup kirke i libanon
en varieret og alsidig oplevelsesrejse til saMMenHolds styrke

tekst & foto af Peter Kjellerup Hansen, beboer, Søvangen

Sidon - korsridderborg

Beit-EddineBaalbeck (Jupitertemplet) Fuglereden
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på besøg i børnehavelejre
På 4.-dagen skulle vi så besøge bør-
nehavelejre og det fra tidlig morgen. 
Vi delte os op i to mindre grupper, og 
besøgte børnehaverne på skift. Det 
er utrolig veltilpassede og tillidsful-
de børn, som både får undervisning 
i musik, kunst, kreativitet, og som 
forstadie til skolen undervisning i at 
læse og skrive, samt hvordan de skal 

være over for hinanden, da børnene 
er repræsenteret ved flygtninge, han-
dicappede og raske, fastboende. Vi så 
dem udfolde sig kreativt med meget 
fine, kunstneriske resultater, og der 
blev sunget for os. Disse lejre - sam-
men med 10 andre fordelt rundt i 
Libanon med væsentligste placering 
opad flygtningelejre - drives økono-
misk som selvstændige enheder un-
der Ghassan Kanafanis Kulturfond, 
der blev oprettet af den libanesiske 
stat i 1974.

Dagen efter besøgte vi ”Johann Lud-
wig Schneller Schule” og gjorde et op-
hold i den gamle by Baalbeck.

tyrus og sidon
Her gjaldt det noget helt andet: Flygt-
ningelejre i ”Hizbollah”-regionen. 
En lille familie, Elkaatib, i vores rej-
segruppe havde familie i den lejr, vi 
besøgte, ellers var vi aldrig kommet 

derind. Her åbnede en ny verden sig 
for os. Hvilke forhold de mennesker 
dog levede under. Vi var tilbage i tid-
lig Middelalder. Der var rækker af 
klinede, interimistisk opførte boliger, 
som ikke var værd at kalde menne-
skeboliger, bygget op på meget lidt 
plads. Men i husene - indenfor - var 
det helt anderledes. Vi besøgte den 
derboende Elkaatib-familie, og spi-
ste hos dem på deres tagterrasse. De 
boede tæt, men syntes ikke at mangle 
noget, heller ikke, hvad angik det ind-
retningsmæssige. 

afsked
Tiden var ved at være udløbet, og 
ved landingen i Kastrup skiltes grup-
pen, som en uge tidligere var rejst 
ud, ukendte med hinanden. Med de 
oplevelser, turen gav, nu dus og på 
fornavn, som havde man kendt hin-
anden betydeligt længere end varig-
heden af den oplevelsestur, vi havde 
haft.

Underholdning i flytningelejren i Tyrus Børnehave i Mat Elias-lejren

Maria Jacobsen

følg også med på vores blog

http://blog.skraeppebladet.dk



12 - Skræppebladet december 2011

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

www.gellerup.nu

Som den eneste højskole i Danmark 
har Gellerup Højskole valgt et natur-
videnskabeligt dannelsesideal, men 
det er gammelt på den grundtvigske 
højskole. Skellet går snarere til Lars 
Bjørnbaks højskole i Viby. Han var 
socialt bevidst og mente, at læring af 
konkrete færdigheder gav eleverne 
mulighed for at klare sig bedre, og 
gymnastik var bandlyst, for det kun-
ne give lyst til militærtræning.

1800-tallets dilemma
I begyndelsen af 1800-tallet tog de fle-
ste bibelen bogstaveligt. Ikke mindst i 
England var den ganske simpelt The 
Book. Alt inden for historie, arkæo-
logi og naturvidenskab skulle stem-
me overens med biblens beretninger. 
Derfor satte Darwins bog om arternes 
oprindelse i den grad følelserne på 
højkant og vakte en splid, vi har svært 
ved at forestille os. 
Herhjemme var overgangen gliden-
de ikke mindst takket være N.F.S. 
Grundtvigs forfatterskab. Han svin-
gede længe mellem et historisk og et 
kristent ideal. I sine unge år interes-
serede han sig udelukkende for histo-
rie og fik en alvorlig depression, fordi 
han følte, han havde svigtet Gud. Ef-

ter mange overvejelser og sjælelige 
spændinger nåede han frem til, at 
tro på de fundamentale dele af kri-
stendommen var nok, og at bibelen 
derudover ikke nødvendigvis burde 
tages bogstaveligt. Han var afvisende 
såvel over for den sorte skole med la-
tin og udenadslæren som naturviden-
skab og ville skabe en folkehøjskole, 
som hvilede på historisk dannelse. 
Hans planer om at indrette en folkelig 
højskole i Sorø Akademis bygninger 
blev imidlertid aldrig til noget.

naturvidenskab på højskolen
Den første grundtvigske højskole blev 
derfor oprettet af Chr. Floor, der var 
professor i Kiel, men en af danskhe-
dens stærkeste fortalere. Den blev 
derfor naturligt nok anlagt i Rødding i 
Sønderjylland, men efter krigen i 1864 
blev den flyttet en halv kilometer til 
Askov lige nord for den nye grænse. I 
de følgende år blev den toneangiven-
de for de grundtvigske højskoler. Her 
blev den estimerede fysiker Poul la 
Cour ansat som lærer. Hans mål var at 
gøre naturvidenskab til dannelsesfag, 
men vel at mærke som en del af den 
historiske dannelse. Naturvidenska-
ben kunne yde bidrag til menneske-

hedens udvikling. Til gengæld skulle 
naturvidenskaben forklares historisk, 
og han udgav bøger om historisk ma-
tematik og fysik. Han stillede sig for 
øvrigt afvisende over for Darwin og 
mente, at naturlovene formodentlig 
var senere end syndfloden.
Endvidere var han aktiv forsker og 
en af banebryderne for indførelse af 
elektricitet herhjemme. På den tid 
havde mange gårde egen vindmølle, 
som leverede kraft til tærskeværk, 
kværn osv. På Askov blev vindmøl-
len også anvendt til fremstille elek-
tricitet. la Cour fik imidlertid ingen 
arvtagere og forsøgene på at gøre na-
turvidenskaben til en integreret del af 
højskolernes dannelse døde ud. Men 
højskolerne har altså tidligere kunnet 
rumme den.

Litteratur: 
Hans Henrik Hjermitslev: ”Brødrene la 
Cours kamp for naturvidenskab på de 
danske højskoler 1867-1908”
Holger Begtrup: ”Det danske Folks Hi-
storie i det 19. Aarhundrede”.
Helge Holst: ”Poul la Cour”. Dansk bio-
grafisk Haandleksikon.      

Højskolernes dannelse: 
Historisk eller naturvidenskabelig

uMiddelbart viser der sig flere ligHeder end forskelle

af Jens Skriver
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at skrive ønskeseddel
Julen nærmer sig, og dermed er tiden 
inde til, at vi beder om ønskesedler 
fra vore nærmeste og tiden, hvor man 
selv afkræves juleønsker.
Det er nu ikke altid så ligetil at skri-
ve ønsker ned – de fleste af os har jo, 
hvad vi behøver (og det skal vi selv-
følgelig være rigtig glade for).

Gæt, hvem ønskesedlen kommer fra
Hvis man forestiller sig, at man har 
en bunke forskellige anonyme ønske-
sedler foran sig – altså uden navn på 
– vil man alligevel hurtigt kunne ind-
kredse, hvilke personer, de forskellige 
ønsker kommer fra:
Børnene ønsker sig næsten altid lege-
tøj – de lidt større børn kan have øn-
sker som skateboard, computerspil, 
en ny sportstaske, ny mobiltelefon – 
og de større piger ønsker sig måske 
nyt tøj og makeup.
Hvis der står en smart rød sports-
vogn på ønskesedlen, kommer ønsket 
sandsynligvis fra en rig ung kvinde.
Ønsker om lækkert værktøj kan kom-
me fra ”manden i huset” – (han øn-
sker sig ikke en ny pibe – det er helt 
yt).
Et ønske om en hel nats søvn  kan 
komme fra moderen til en baby, der 
er ved at få tænder.
I den alvorligere ende af ønskeræk-
ken er der den hjemløses ønske om 
en bolig eller den fattige Mor i Afrika, 
der mest af alt ønsker sig mad til sine 
børn. – Og fra den ensomme er der 
måske bare ønsker om telefonopring-
ninger eller besøg.

ingen gaver til de voksne 
I mange familier aftaler man, at de 
voksne ikke giver gaver til hinanden, 
men kun til børnene.

Da jeg var ung og boede i København, 
gik jeg til rytmisk gymnastik. En af 
mine holdkammerater var en pige fra 
Fyn; hun var meget tilbageholdende 
og stilfærdig og så lidt gammeldags 
ud med sine fletninger og hjemme-
strikkede muffedisser; – og for resten 
hed hun Inger ligesom jeg selv.
I sommeren 1959 skulle vores gymna-
stikhold deltage i opvisninger i for-
bindelse med Dansk Gymnastikfor-
bunds 60-årsjubilæum, der blev mar-
keret med et stort stævne i Odense.
Da vi diskuterede, hvordan vil kunne 
indkvarteres derovre, sagde Inger 
pludselig, at ”hvis vi ville tage til tak-
ke med at sove på loftet i hendes for-
ældres gård”, kunne vi sagtens for lov 
til det; vi syntes, at det lød sjovt – så 
den var vi med på – og gården lå ved 
en lille by i nærheden af Odense.

Vi kom af sted – og stor var vores 
overraskelse, da vi nåede frem og så 
stedet, hvor vi skulle bo de næste tre 
dage. Vi havde nok forestillet os et 
høloft eller sådan noget lignende i et 
mindre husmandssted, men det viste 
sig, at Inger kom fra en firlænget gård, 
hvor hovedbygningen var en stor rød 
murstensbygning, der lå helt frit, og 
hvor staldbygningerne var stråtækte 
og hvide med smukt bindingsværk.
Vi var 14 gymnaster plus instruktøren 
og holdets pianist, og vi blev alle ind-
kvarteret i værelser på øverste etage 
i hovedbygningen, hvor der var redt 
op til os med hvidt sengetøj, der duf-
tede af sol og sommer.
Vi fik nu nogle herlige dage der, hvor 
vi blev forkælede af Ingers familie og 
pigerne i huset, når vi ikke var inde 
i Odense til stævnet; f.eks. var der 
dækket op til os med frugtgrød, når 
vi ”kom hjem” om aftenen.

Tilbage i København talte vi om, at vi 
ville give Ingers familie en opmærk-
somhed – eventuelt en julegave – som 
tak for opholdet. Men Inger fortalte os 
nu, at de ganske vist fejrede jul i hen-
des familie, men at de slet ikke brugte 
at give gaver. 
Heldigvis fik en af gymnasterne den 
idé, at vi kunne splejse til stof, møn-
ster og sygarn til en dug og så hver 
især brodere et stykke af mønsteret. 
Vi førte nu idéen ud i livet, og gen-
nem hele efteråret   lykkedes det os at 
brodere en køn dug med lys og stjer-
ner på.
Inger fik dugen med hjem, da hun 
tog på juleferie – og den blev heldig-
vis godt modtaget og brugt flittigt i 
hendes hjem i juledagene –  og til jul i 
flere år derefter. 

ønskesedler og gaveidéer
Hvad ønskesedler kan afsløre

af Inger Bloch
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Det er svært at tro…men sandheden 
er: Julen nærmer sig!
I en kold tid med regn, slud, sne, frost 
og stadig tiltagende mørke, der påvir-
ker os langt mere, end vi umiddelbart 
vil erkende, har vi alle brug for at 
varme os ved fællesskabet og de gode 
oplevelser sammen med gode venner 
og familie, og derfor kan vi allerede 
nu begynde at glæde os til julen. 

julepyntningen er begyndt
Forretningslivet har for længst gjort 
os godt og grundigt opmærksom på, 
at vi har mange udækkede behov, 
som de – mod rimelig betaling – sik-
kert kan gøre noget ved, og vi forbru-
gere klapper i vore frostblå hænder 
og opdager, at vi faktisk slet ikke kan 
leve uden de flotte ting, som rekla-
merne smagfuldt og smukt præsente-
rer for os. 

Enkelte (sur)”mulere” skal bestemt 
ikke ødelægge vores julestemning 
med deres negative og humørforladte 
holdning, når de forsøger at overgå 
hinanden i mishagsytringer, hvor det 
eneste, de kan blive enige om, er, at 
det hele faktisk ikke er til at holde ud. 
Så skal vi altså ikke komme med blot 
en smule godt humør, før vi bliver ud-
råbt som naive forbrugsslaver!

uffe ruMler lidt Med rytMeboksen
oM julens glæder!

af Uffe Adelørn, beboer Sonnesgården
tegning af Jesper Ankjær
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sonnesgården har ingen “mulere”
Men heldigvis kender vi i vor afdeling 
slet ingen ”mulere”. Hos os gnistrer 
det gode humør allerede fra morgen-
stunden, og der hilses med smil og 
gode bemærkninger. Fælleshuset op-
leves som det summende midtpunkt, 
hvor viddet sprudler og luften fyldes 
af konstruktive og fremadrettede idé-
er. Der er plads, tid og overskud til at 
lytte til hinanden, udveksle erfaringer 
og støtte og opmuntre den enkelte, 
der måtte have et eller andet problem!
Skulle en eller anden have en anden 
opfattelse, skyldes det sikkert, at 
han/hun har misforstået den speciel-
le humor, som kræves for at bo i en af 
Brabrand Boligforenings afdelinger!
Jo, vi er meget heldige at bo i en af-
deling, der strutter af tilfredshed, op-
timisme og glæde, og hvor beboerne 
står i kø for at få lov at være med i 
bestyrelsesarbejdet til glæde for fæl-
lesskabet. Mange taknemmelige tan-
ker sendes til vores administration for 
deres altid beredvillige og velmente 
råd og vejledning. 
Og så kommer julen med alle de gode 
gamle lege, som vi nu kan gå i gang 
med, for slet ikke at tale om de mange 
veldækkede borde, som vi nu i jule-
måneden kan samles om.

sct. lucie profetierne og juleøllet
Allerede den 13. december kan spe-
cielt pigerne glæde sig, for ifølge 
gammel overtro – eller er det nu også 
overtro? – er det på denne nat (der 
tidligere blev opfattet som årets læng-
ste og farligste!!), at vi kan få et blik 
ind i fremtiden. For pigerne er denne 
aften/nat nok mest spændende, idet 
de kan stille sig foran et spejl og frem-
sige følgende remse:
”Lucie, Du blide/skal fly mig at vide/
hvis dug jeg skal brede, hvis seng jeg 
skal rede/hvis kæreste jeg skal være/
hvis barn jeg skal bære/hvis arm jeg 
skal sove i”
Hvis remsen er fremsagt korrekt, og 
ønsket er oprigtigt ment, skulle den 
fremtidige mands ansigt vise sig for 

hende. (Det siges, at nogle piger har 
set op til 10-15 ansigter i spejlet!). Men 
det vil naturligvis ikke være tilfældet 
for nogen af DAMERNE, hverken i af-
delingen eller i administrationen!
Samtidig er denne dato også tids-
punktet, hvor juleøllet skal være fær-
digbrygget. Med et gammelt udtryk: 
det er nu, JULETØNDEN skal lægges 
ind, altså den særlig gode bevært-
ning, det specielt stærke øl. Men det 
bør ikke friste nogen over evne, for at 
få smagt juletønden, kan være farligt, 
idet julefreden meget snart indfinder 
sig.

julefreden starter
I Norge blev JULEFREDEN ligefrem 
optaget i de verdslige love, idet den 
21. december – Sct. Thomas Dag –  var 
den første dag i en 3 ugers periode 
med julefred, hvor al voldsomhed 
blev straffet med dobbelt bøde! Man 
gik så langt, at man indsatte ekstra 
julevagter på gaderne i de lidt større 
byer. I Bergen beskrives et gæstebud 
i Julen 1563 med de meget rammende 
ord:” Der kom og(så) julevagten ind. 
De fik nok!”
Samtidig var i øvrigt Sct. Thomas Dag 
den dag, hvor man opsagde lejere el-
ler jordbrugere – og rotter. Det sidste 
blev gjort med megen alvor, idet man 
gik rundt om huset/gården og høfligt 
fortalte rotterne, at de nu måtte finde 
sig et andet sted at bo!  Det var måske 
en idé til efterfølgelse for vor inspek-
tør! Vi vil i hvert fald se efter ham den 
21. december!

i julestuen leges julebuk
En meget yndet leg i Julestuen var JU-
LEBUK – en leg som varmt kan anbe-
fales vor foreningsbestyrelse, idet det 
simpelthen drejer sig om, at man ud-
klæder husfaderen som gedebuk. Alle 
slutter så op bag ham og foretager sig 
nøjagtig de samme ting som bukken, 
der ofte lægger sig ”død” for plud-
selig at springe op og foretage sig de 
mest vanvittige spring! 

Det skal lige nævnes, at denne leg ofte 
blev drevet så lang ud, at regeringen 
greb ind og forbød legen!
Som en sidste og væsentlig ting om-
kring den tilstundende Jul skal selv-
følgelig nævnes JULEBAG! Allerede i 
en forordning fra 1399 blev det pålagt, 
at man sørgede for rigelig bagværk og 
juleøl!
Jeg har ikke kunne finde noget sted el-
ler tidspunkt, hvor denne forordning 
er blevet ophævet!
Så lad os så komme i gang !

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

t
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For nogle år siden, da budgettet for 
næste år blev forkastet, skrev jeg en 
side i Skræppebladet om, hvordan vi 
så i bestyrelsen kun kunne fastholde 
det oprindelige budgetforslag. Sådan 
som det i øvrigt er sket i Toveshøj i år. 
Havde der været ændringer og med 
disse ændringer vedtaget et andet 
budget, havde vi haft noget at snak-
ke om i bestyrelsen. Måske havde vi 
støttet ændringerne, og havde vi ikke, 
skulle sagen til det kommunale tilsyn 
til afgørelse.

I år er det forløbet ganske anderledes 
og yderst mystisk. Budgetmødet ved-
tager ændringer, som så bliver tilside-
sat af en ansat, der sender varsel ud 
og end ikke omtaler ændringerne. Ja, 
han lyver ved at skrive, at ”husleje-
stigningen er begrundet i det tidligere 
udsendte budget” (som altså var et 
forslag, der blev ændret).

I Almenboligloven står der § 36. Af-
delingsbestyrelsen forelægger drifts-
budget for afdelingsmødet til god-
kendelse. Da vi ikke har tilstande 

som i den gamle østblok, betyder 
det netop ikke, at det fremlagte skal, 
skal godkendes. Det kan justeres og 
så godkendes. Sådan foregik det, og i 
første omgang så færdigt. Dette skal 
så være varslet – men blev det ikke!

Er bestyrelsen ikke enig i varslet, kan 
den debattere sagen og ved uenighed 
med varslet som ovenfor skrevet ind-
bringe sagen for det kommunale til-
syn til afgørelse. Det er sket langt inde 
i oktober og længe efter, at der i min 
forståelse er handlet lovstridigt i for-
eningen ved ovennævnte varsel. Der-
for har jeg også indbragt sagen om 
varslet som forespørgsel for tilsynet. 

Det her er alvorligt. Samme medar-
bejder, der har udsendt varslet, skri-
ver også til det kommunale tilsyn i 
navn af bestyrelsen, som ikke kender 
til sagen og altså ikke har bedt om det. 
Det hedder vel dokumentfalsk.

På et bestyrelsesmøde i oktober bliver 
varslet accepteret (jeg er eneste imod). 
Det finder jeg er brud på almenbolig-

loven. Direktør Torben Overgaard, 
der er det offentliges repræsentant i 
boligforeningen til sikring af lovmed-
holdelighed, accepterer det her. Det 
ser mildest talt ikke godt ud.

Samlet vil jeg ikke være så ond at sige, 
at beboerne har den bestyrelse, de for-
tjener. Men repræsentantskabet har 
den, det har valgt. Det står fast. Om 
nogle flere tænkte selv, fastholdt re-
sultatet af deres tankevirksomhed og 
påtog sig en anelse besvær, så kunne 
det her gøres meget bedre, så vi ef-
terhånden kunne nå frem til de reelle 
problemer i vores almene sektor.

gellerupparkens budgetMøde
kritik af Håndtering af afsteMning oM budget

af Herman Nielsen

følg også med på vores blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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Det blev projekt ”Havnehusene”, der 
vandt konkurrencen om Brabrand Bo-
ligforenings nye boliger på havnen. I 
alt har vi fået kvote til 83 almene fa-
milieboliger og 155 ungdomsboliger.

Vinderprojektet blev d. 2. november 
afsløret ved en reception på Rådhuset, 
hvor rådmand Laura Hay udnævnte 
vinderen blandt de fem teams, der 
havde udarbejdet projektforslag til 
boligforeningens kvote af boliger på 
Nordhavnen.

Teamet der vandt er: Luplau & Poul-
sen, Adept (det er de to arkitektfir-
maer) samt Dansk Boligbyg og Niras. 

Brabrand Boligforening har i forhold 
til vores byggeri på havnen valgt at gå 
langt i forhold til opfyldelse af ener-
gikrav. Det er lidt teknisk – men man 
har her valgt at bygge boliger, der 
opfylder energikravene 2025, som er 
en energistandard, der endnu ikke er 
formuleret. Dermed stræber vi læn-

gere end de mål, som både byråd og 
folketing har opstillet. 

Byggeriet bliver dermed energineu-
tralt med hensyn til:
- energi til opvarmning
- ventilation
- køling og varmt brugsvand

Samtidig er det lykkedes at skabe et 
byggeri, der kan opfylde disse energi-
krav inden for rammebeløbet, hvilket 
betyder, at vi kan udleje boligerne til 
en meget konkurrencedygtig husleje. 

Et eksempel kunne være: En 90 m2 
bolig til 7600 kr/måned - eneste ud-
gift herudover er forbrug af el og vand

På Brabrand Boligforenings hjem-
meside www.bbbo.dk ligger konkur-
rencemappen med billeder, tegninger 
og tekst. Her er Havnehusene beskre-
vet mere detaljeret. På hjemmesiden 
kan interesserede også skrive sig på 
en liste til nyhedsbrev om byggeriet 
og materiale, når udlejningen går i 
gang. Allerede nu er over 400 skrevet 
på interesselisten til Havnehusene. 

bb på Havnen
brabrand boligforening ind på nordHavnen Med 238 lejeboliger

af journalist Marianne Stenberg Brabrand Boligforening

Lejlighederne er fra 78-115 m2 – 2-, 3-, 4- og 5-rums.
Familieboligerne fra 2-5 værelser. Ungdomsboligerne fra 1-2 værelser. 
Alle gennemlyste.
Underjordisk parkeringskælder
Byggeriet opføres som en karré med ni boligtårne og ét samlende gårdrum. På tagene 
kommer ca. 1300 m2 solpaneler. Der bliver dog også plads til både drivhuse og køk-
kenhaver på nogle af tagene. 

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk

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

åbningstider:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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En hovedgade med lysende kunst og 
arkitektur. Frugt og grønt på tagene. 
Delejerskab mellem iværksættere og 
etablerede virksomheder og nye in-
teraktive kommunikationskanaler.
Sådan skaber man økonomisk vækst i 
Gellerup ifølge de fem unge, der i no-
vember vandt COWI RETHINK.
Fire døgn med sjovt samvær og mas-
ser af hårdt hjernearbejde kulmine-
rede den 14. november for de fem 
teams, der har arbejdet på at udar-
bejde hver deres idé til at skabe øko-
nomisk vækst i Gellerup. De 27 delta-
gere med vidt forskellige faglige bag-
grunde har i fire døgn boet og arbej-
det i Globus 1 i Gellerup. Her har de 
talt med mange af beboerne om deres 
ønsker og drømme for bydelen.

Hele verden på 10 minutter
Trods det stærke sammenhold var 
der kun plads til én vinder af COWI 
RETHINK, og det blev Team nr. 1, der 
præsenterede deres idé under over-
skriften «Gellerup og Aarhus forenet 
i 2025» og med det tilhørende slogan: 
«Hele verden på 10 minutter». Grup-
pens vision er at eliminere den fysiske 
og mentale barriere mellem Gellerup 
og resten af Aarhus. Det skal ifølge 
vinderholdet ske ved at sætte fire vidt 
forskellige initiativer i gang:
SpinGroupGellerup, Street of Light, 
The Cooperative model og Gellerup 
Farming.
Første initiativ - SpinGroupGellerup - 
er et medie- og kommunikationsmæs-
sigt net, hvor en kerne af kommunika-
tionsfolk, og -specialister sørger for, at 
nyheder, begivenheder og aktiviteter i 
Gellerup ‘skubbes’ ud via mange plat-
forme - bl.a. en særlig Gellerup App. 
Det andet initiativ i vinderforslaget 
tager udgangspunkt i den hovedgade, 

der allerede er planlagt i Helhedsplan 
for Gellerup. Under navnet Street of 
Light skal gaden fungere som Gel-
lerups nye vartegn i kraft af lysende 
kunst og arkitektur skabt af interna-
tionale kunstnere, arkitekter og lo-
kale kræfter. Lyset symboliserer en ny 
start og skaber tryghed. Energien skal 
komme fra bæredygtige energikilder.
The Cooperative Model er vinderfor-
slagets tredje redskab og er et slags 
betalingsfællesskab, der giver mulig-
hed for at investorer kan købe dele-
jerskaber af iværksættervirksomhe-
der. En del af indtjeningen går tilbage 
til fællesskabet. Idéen skal skabe et 
stærkt incitament til at fremme vækst 
og udvikling i Gellerup. 
Fjerde og sidste element er initiativet 
Gellerup Farming. På toppen af Gelle-
rups blokke, skal der nemlig være ha-
ver, som beboerne kan dyrke og nyde. 
Haverne kan desuden give afgrøder, 
der kan sælges fra små boder. Idéen 
tager udgangspunkt, i at egne haver 
er et ønske blandt flere af de kvin-
der, som de unge talte med i løbet af 
RETHINK-weekenden. 
 Udviklingsdirektør i Brabrand Bolig-
forening, Flemming Kristensen, siger 
om arrangementet:
”Jeg vil gerne rose COWI for at indgå 
som en aktiv partner med inspiration 
og indspark til helhedsplanen. Vi ta-
ler om Nordeuropas største byudvik-
lingsplan. Hvis den skal lykkes, er det 
vigtigt, at alle bakker op – det gælder 
både byens borgere, institutioner og 
erhvervsliv. Derudover er det spæn-
dende, at der nu er nogen, der tager 
den økonomiske vinkel op. Vi håber, 
at der ud af COWI RETHINK kan op-
stå idéer, der kan realiseres som pro-
jekter inden for de næste 5-10 år, hvor 
omdannelsen af området er mere end 

godt i gang. Og måske er de stude-
rende, der møder området nu – og ser 
de muligheder og potentialer, der er 
herude – de nye beboere i Gellerup 
om 5-10 år. Til den tid vil vi se et om-
råde ikke alene i økonomisk vækst; 
men også et bæredygtigt bymiljø for 
så vidt angår miljø, natur, urban far-
ming og energi,” siger Flemming Kri-
stensen.
Bedømmelsesudvalget, der bestod af 
beboerrepræsentanter fra Gellerup, 
de medvirkende uddannelsesinstitu-
tioner og COWI, var imponeret over 
de unges idérigdom. Fra Brabrand 
Boligforening deltog afdelingsfor-
mand Helle Hansen, Gellerup, og 
Troels Bo Knudsen, Toveshøj, sam-
men med Flemming K. Kristensen i 
bedømmelsesudvalget.
De fem vindere, som kan se frem til en 
studietur til Oman/Dubai, er:
Jens Gæmelke Birk fra Ingeniørhøj-
skolen i Aarhus, Katrine Steenbach fra 
COWI, Nana Juul Hansen fra Aarhus 
Universitet, Karolina Nilsson fra Ar-
kitektskolen Aarhus og Morten Bæk 
Jørgensen fra Aarhus Universitet.

Hele verden på ti Minutter
5 teaM konkurerede Med forslag til at skabe økonoMisk vækst i gellerup

af Annemette Gravgaard Larsen, kommunikationsmedarbejder Cowi og journalist Marianne Stenberg, Brabrand Boligforening
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Torsdag d. 22. december 2011 åbner 
Brabrand Boligforening i nye admi-
nistrationslokaler på Rymarken 2 kun 
1500 meter fra den ”gamle” admini-
stration
Fra den dag er Brabrand Boligfor-
ening flyttet fra lokalerne i den hvide 
gård Tousgården på Gudrunsvej 10 til 
Rymarken 2. Boligforeningen har for 
en 4-årig periode lejet sig ind i NCC´s 
tidligere domicil på Rymarken. Det er 
den mørke bygning, der er placeret i 
krydset Åby Ringvej, Rymarken og 
Jernaldervej. 
Administrationen holder i forbindel-
se med flytningen lukket tirsdag d. 
20. december og onsdag d. 21. decem-
ber. I de dage vil et flyttefirma pakke 
al kontorinventar ned og flytte det til 
Rymarken, hvorefter administratio-
nen åbner igen torsdag d. 22. decem-
ber kl. 09.30. Åbningstiderne vil her-
efter være som de plejer. Adressen er 
nu blot Rymarken 2,  8210 Aarhus V.
Telefonnummer er fortsat det samme. 
Ved at taste 89 31 71 71 får man fat på 
receptionen og derfra videre til ud-

lejningen, bogholderiet, driften eller 
sekretariatet.
De nye administrationslokaler omfat-
ter 1500 m2 fordelt på 3 etager. Det er 
ønske om mere plads, der gør, at Bra-
brand Boligforening indgår en mid-
lertidig lejeaftale i nye lokaler. Det 
fysiske arbejdsmiljø i administratio-
nen på Tousgården har længe været 
åbenbart utilfredsstillende for både 
medarbejdere, kunder og beboere. Be-
styrelsen og ledelsen har derfor været 
gennem et forløb, hvor forskellige 
muligheder er analyseret. Da det ikke 
er hensigtsmæssigt at ændre på de ek-
sisterende bygninger på Tousgården, 
valgte bestyrelsen at indgå et lejemål, 
der sikrer bedre fysiske forhold.
Det er en midlertidig aftale for 4 år, 
da vi har som mål ”at vende tilbage 
igen”. I forbindelse med Helhedspla-
nen projekteres flere kontorbygninger 
i Gellerup, hvor det vil være oplagt at 
Brabrand Boligforenings administra-
tion flytter ind, siger Torben Over-
gaard, administrerende direktør.
Det er aftalt, at afdeling 4 Gellerup-
parken overtager Tousgården og en 

del af betalingen kommer fra forsik-
ringsmidler tilgået afdelingen i for-
bindelse med den nedbrændte børne-
have Viben. Det er besluttet som følge 
af Helhedsplanen ikke at genopføre 
denne institution, hvorfor afdeling 4 
har valgt at anvende disse midler til 
at overtage Tousgården og dermed 
sikre brug af arealerne i tilknytning 
til gården. Efter ønske fra afdeling 4 
forventes det, at det fremover bliver 
foreningen, der forestår administrati-
on og udlejning af lokalerne på Tous-
gården på lige fod med vores øvrige 
erhvervslejemål i foreningen.
I næste nummer af Skræppebladet vil 
der være billeder fra de nye admini-
strationslokaler.

bb i nye adMinistrationslokaler
adMinistationen flytter til ryMarken d. 22/12-2011

af journalist Marianne Stenberg, Brabrand Boligforening

Brabrand Boligforening
Ny adresse fra 22. december

Rymarken 2
8210 Aarhus V.
Tlf. 89 31 71 71

Aarhus Byråd vedtog på byrådsmø-
det i november at give en kommunal 
garanti på den finansiering, som Bra-
brand Boligforening og Aarhus Kom-
mune søger om hos Landsbyggefon-
den til Helhedsplanen.

Uden en kommunal garanti ville 
Landsbyggefonden ikke kunne be-
handle Skema A-ansøgningen om 
midler til gennemførelse af den om-
fattende helhedsplan. Ansøgningen 

– som hedder Skema A er p.t. til be-
handling i Landsbyggefonden. 
Lånene og støtten fra Landsbygge-
fonden er en forudsætning for, at Hel-
hedsplanen kan gennemføres i over-

byråd gav garanti
HelHedsplanen fik koMMunal garanti

af journalist Marianne Stenberg Brabrand Boligforening
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Frokoststuen blev hurtigt fyldt op 
med nye og gamle kollegaer samt 
samarbejdspartnere, som ønskede at 
være med til at markere assistent Ben-
te Ryolfs 25-årsjubilæum i Brabrand 
Boligforening. Receptionen foregik 
fredag d. 14. oktober. Bente Ryolf er 
i dag tilknyttet ledelsessekretariatet, 
hvor hun varetager personaledelen 
fra modtagelse og registrering af an-
søgninger, ansættelseskontrakter, 
kursustilmeldinger, arbejdsskader, 

APV m.m. Hun er kendt og respek-
teret af alle 170 medarbejdere i bo-
ligforeningen. Nøgleordene er: vid, 
erfaring, engagement og så en fast 
rygrad, når der er behov for det. Hun 
giver ikke op; men bider godt fast, 
hvis en sag kræver ekstra ihærdighed 
for at lykkes. Bente er uddannet kon-
torassistent i 1973 hos Niels Ander-
sen Automobilhuset, hvorefter hun 
blev ansat hos Lehmann Junior. Hun 
sagde dog karrieren fra for at tage sig 

af børnene Jesper og Rikke, mens de 
var små, og først i 1986 kom Bente til 
Brabrand Boligforening som ½-dags-
sekretær. I 1987 gik hun på fuldtid 
som afdelingssekretær og fik her gen-
nem en årrække et godt og grundigt 
kendskab til beboerdemokratiet. I 
1990 blev Bente tilknyttet ledelses-
sekretariatet, hvor hun frem til 2005 
var sekretær for teknisk chef og vare-
tog opgaver vedrørende byggesager. 
Herefter blev personaledelen den pri-
mære arbejdsopgave. 
Bente Ryolf her i flere år været til-
lidsmand for HK-personalet og sik-
kerhedsrepræsentant siden 1988. Hun 
har i fritiden gennem de seneste 38 år 
lagt et stort engagement i Dansk Røde 
Kors. I de første år som instruktør i 
udvidet førstehjælp. Bente Ryolf er 
kendt blandt kollegaerne som hjælp-
som og tjenstvillig. Hun ser ikke på 
klokken, hvis der er arbejde, der skal 
gøres færdigt. Men mest kendt er hun 
nok som en ildsjæl hvad angår med-
arbejdernes ve og vel. Derfor siger 
kollegaerne også: Stort tillykke.

en respekteret jubilar
bente ryolf ønsket tillykke Med 25 år

af journalist Marianne Stenberg, Brabrand Boligforening

ensstemmelse med de aftaler, Aarhus 
Byråd og boligforeningen har indgået. 
Gellerupparken og Toveshøj har hos 
Landsbyggefonden fået forhåndstil-
sagn om støtte til gennemførelsen af 
Helhedsplanen. Garantien er på ca. 
302 mio. kroner i form af støttede lån, 
hertil kommer ustøttede lån for ca. 65 
mio. kr. Brabrand Boligforening ag-
ter imidlertid at søge ca. 814 mio. kr. 
i støtte, hvoraf ca. 447 mio kr. søges 
i støtte til infrastruktur, som gives i 
form af egentligt tilskud. 

I hovedtræk bliver midlerne fra 
Landsbyggefonden anvendt til etab-
lering af infrastruktur herunder en ny 
bygade, opførelse af to beboerhuse, 
sammenlægning af 1 værelses lejlig-
heder, nedrivning af 3 blokke, om-
dannelse af 3 blokke og en ny bypark. 
Når Skema A er færdigbehandlet hos 
Landsbyggefonden, og det ligger 
klart, hvor mange midler der går til 
Helhedsplanen, vil der blive informe-
ret i et større omfang til jer beboere. 
Med midlerne på plads betyder det 

også et ”go” til realisering aktivite-
terne i Helhedsplanen.
Salg af jord til erhverv på eksempelvis 
motorvejsarealet vil fortsat indgå som 
finansiering af Helhedsplanen. Der 
foregår p.t. et større arbejde med at 
trække potentielle investorer til. 
Når Landsbyggefonden har godkendt 
Skema A-ansøgningen, vil trygheds-
garantien træde i kraft.

Bente Ryolf får et tillykke til 25-årsjubilæet af receptionist Jonna Wind
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2 - Søvangen

Søndag den 4. december kl. 14.00 
julemarked.
Der serveres gløgg, æbleskiver og 
brunkager.
Øl og vand kan købes.
I lighed med sidste år vil der være 
salg af fine hjemmelavede ting.
Der vil også være marmelade, syltetøj 
og gelé, samt fine juledekorationer.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul 
og et godt nytår 2012

Mandag den 9. januar kl. 19.00 
lægger vi ud med Seniordans

Søndagscafé den 15. januar  
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 17. januar  kl. 18.00 
Fællesspisning
Menu: Gule ærter med flæsk, medi-
ster og hjemmelavede rødbeder
 Frugtsalat med råcreme
 Kaffe/thé
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år kr. 30,-

Derudover er der 
Onsdags-aktivitets-dagene eftermid-
dag 14.00-16.30, aften 19.00-21.30

beboerHuset søvangen
arrangeMenter i deCeMber og januar 2011/12

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Hver onsdag eftermiddag og aften er 
der aktivitet i Beboerhuset.
Der er især gang i fremstillingen  af 
keramik, og nu hvor man har fået en 
ovn, der kan brænde keramikken, er 
det er spændende at se, når tingene 
bliver taget ud af ovnen.
Andre sysler med syning, vævning, 
træsløjd, bogbinding og stenslibning.
Hvis du er interesseret i nogle af disse 
aktiviteter, vil der være nogen, der 
kan hjælp dig med at komme i gang. 
Der er  også mulighed for at se hvor-
dan, man kan lave smukke postkort 
til eget brug.

En del af de ting, der laves om onsda-
gen, bliver solgt på julemarked  den 4. 
december. Kom og se, og køb en jule-
gave eller måske en mandelgave.

Der er en dejlig stemning, og man 
samles altid på tværs, og har en hyg-
gestund med en kop kaffe.
Vi opfordrer til, at endnu flere kik-
ker forbi. Der er altid plads til dig, 
der gerne vil se, hvad der laves og 
fornemme stemningen. Du skal være 
meget velkommen, også hvis du har 
lyst  til helt andre aktiviteter, end det 
der foregår nu. Vi venter på beboere 
med gode idéer.

kreativiteten bloMstrer i beboerHuset
og der er gang i Mange aktiviteter oM onsdagen

tekst og foto af Kirsten Hermansen
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1 - Hans Broges Parken

de ny postkasser
Postkasserne er bestilt og skal opstil-
les ved stierne ud for de enkelte huse 
på Udsigten her i løbet af december 
måned.

renoveringen
Når dette blad udkommer, har der d. 
25. oktober og d. 21. november været 
afholdt møder med interessegruppen, 

inspektørerne og Kim Skjelmose fra 
TriConsult.
Der er fremkommet mange ønsker og 
stillet mange spørgsmål, men vi skal 
nå frem til en konklusion på vore øn-
sker, således at der kan indsendes en 
projektbeskrivelse til Landsbyggefon-
den.
Der vil blive indkaldt til et afdelings-
møde for alle beboere i afdelingen her 

i december måned, da ansøgningen 
(A-skema og projektbeskrivelse) skal 
godkendes af beboerne og indsendes 
til Landsbyggefonden inden årsskif-
tet!  

postkasser og renovering
travlHed i deCeMber

af Inger Bloch

11 - Odinsgård

Nisselegen starter 1. december, når reg-
lerne ligger i postkasserne – legen slut-
ter den 24. december kl. 12.00

Juletræs-klippe-fest i Valhalla søndag 
den 4. december kl. 13.30
 
De bedste jule hilsener
Afdelingsbestyrelsen i Odinsgården 

juleaktiviteter
nisseleg i deCeMber

af afdelingsbestyrelsen i Odinsgården
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11 - Odinsgård

Igen i år er der gang i juldrillerierne, 
når beboere stjæler nisser fra hinand-
en. Afdelingens juleleg, der startede i 
2008, er en både populær og hyggelig 
juletradition.

goddag, jeg stjæler lige din nisse
Havenisselegen går i sin enkelhed ud 
på, at man gerne må stjæle en af de 
havenisser (som tilhører afdelingen) 
og sætte den ved sin egen hoveddør. 
Den eneste spilleregel, der er forbund-
et med at stjæle nissen, er, at man skal 
have banket på hos den beboer, der 
har nissen og sagt hej, fortalt hvem 
man er, og hvor man bor, samt givet 
en lille gave. Det kan være et hjemme-

lavet julehjerte, kræmmerhus eller et 
lille stykke chokolade, intet dyrt, for 
alle skal kunne være med.
Nisselegen starter 1. december og va-
rer til juleaftensdag den 24. december 
kl. 12. De fire beboere, der er så hel-
dige at have nissen den 24. december, 
vil modtage en lille julegave fra afde-
lingen

juletræsfest
Den 4. december tændes andet lys 
i adventskransen, og både børn og 
voksne inviteres til at blive juleaktive 
i afdelingen, hvor der venter forskel-
lige juleoplevelser. Der klippes jule-
pynt, spises æbleskiver og juleslik, og 

mon ikke også julemanden kommer 
på besøg efter en sang rundt om ju-
letræet. 
Se nærmere information i din post-
kasse.

julesteMning Med nissetyveri
så stjæl dog Min Havenisse! og andre populære juletraditioner i odinsgård

tekst og arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen
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Beboerhuset Tousgårdsladen tilbyder sammen med sund-
hedscaféerne og Hasle Bakker en række udendørsmotions-
tilbud – Gåture for mænd – er bl.a. kommet i stand, fordi 
vi i en periode har fokuseret på tilbud målrettet kvinder. 
Men både beboerhusets mandlige gæster og sundhedsca-
féens mandlige brugere begyndte at efterlyse aktiviteter til 
mænd. Det var en opfordring, som vi selvfølgelig greb med 
det samme. 
Det at gå ture sammen i naturen er både godt for fysikken, 
men også en mulighed for at få adspredelse fra en hverdag, 
som hurtig kan blive lang og ensformig, hvis man fx er le-
dig eller pensioneret. Vi har en række brugere, som bl.a. er 
begyndt at bruge huset efter deres ægtefælde er gået bort 
eller efter en skilsmisse – mennesker der søger et sted/et 
fællesskab. Det er ved mange af vore aktiviteter også en si-
degevinst, at der samtidig etableres et socialt netværk.

gåtur for Mænd
tirsdage kl. 16 Med afgang fra 

tousgårdsladen, edwin raHrsvej 6 b

Hver torsdag kl. 10 - 13
på Edwin Rahrsvej 6 B
 
Frivillig ansvarlig: Fahmo Ismail 
Syning i hånden eller med symaskine. 
Hjælp-til-selvhjælp dvs. de personer, 
som melder sig til aktiviteten, må 
hjælpe hinanden med råd og vejled-
ning.
Medbring selv dine materialer.
Tilmelding ved Anja på tlf.: 86259158  
Sted: Edwin Rahrsvej 6B

syværksted i tousgårdsladen
Hjælp til selvHjælp

Fahmo Ismail rådgiver hver tors-
dag de damer, som dukker op for 
at sy. Nogle syr kjoler, andre re-
parerer børnetøj. Mange kommer 
hjem til hende og får hjælp, det 
var faktisk der, ideen til syværk-
stedet opstod. ”Hvorfor ikke lære 
dem at sy selv i stedet for, at jeg 
hver gang skal gøre arbejdet?”. 
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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)

VI MØdeS I LadeN

Lektiehjælp
lektiehjælp i matematik og engelsk til alle børn

fra 3.klasse – 9.klasse kl. 17 hver tirsdag

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.

Syværksted 
Hver torsdag fra 10.00 - 13.00

Kvinder i gang
Gåture med afgang fra Laden torsdage 13.30

Bagefter kan gratis the og frugt nydes i beboerhuset 

Tousgårdsladen.
Arr. i samarbejde med Hasle Bakker og frivillig Inga 

Bech.

Sundhedscafé
Husk at sundhedscaféen har åbent hver onsdag fra 

kl. 13 til 15.30
Her kan du få målt din indvendige alder...og meget 

mere

Hver dag er der åbent i Laden fra kl. 9 til 18, hvor 

der altid er kaffe på kanden, aviser i holderen og 

plads til hyggeligt samvær.

Fra mandag til torsdag er der Folkekøkken. Til-

meldning i Laden senest samme dag kl. 12.

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

kommen til at komme og tage en snak med hus-

manden om det.

Frivillig hjælp er altid velkommen.

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,

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 9 til 21.

MadPLaN
For de næste måneders madplaner, henvises til Tousgårdsladens hjemmeside:

www.tousgaardsladen.dk/
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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 varmtvandsbassin 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 november nummer: 
”uRKaSSe”. Vinderne blev:

Shaista Rana
Lenesvej 13, 1. th.
8220 Brabrand
 

alaa chahrour
Lenesvej 13, 1. tv.
8220 Brabrand

Lara ashraf Mohamad
Gudrunsvej 30, 5. th.
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 12. januar. kl. 16

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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Lø

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

Afdeling 2, Søvangen:
Per Bo Ravnå, e-mail:perravnaa@hotmail.com

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Jesper Fræer Nielsen, tlf. 31 40 70 90
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:
kontaktperson Leif Jensen tlf. 26 63 68 90

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. 42177977
otagra@stofanet.dk

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

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

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

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Rasmus Danielsen, rasmus_danielsen@hotmail.dk 

Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Leth (kontakt)

Afdeling 22, Sonnesgården:
Finn Kaiser, e-mail: finnkaiser@gmail.com

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

Afdeling 30, Pilevangen
Marc Andresen, maandresen@hotmail.com

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 december
Sø. 4. 14.00: Julemarked, beboerhuset Søvangen  side  22

aktiviteter i januar 2012
Ma. 9. 19.00:Seniordans, beboerhuset Søvangen  side  22 
Sø. 15. 14.00:Søndagscafé, beboerhuset Søvangen  side  22
Ti. 17. 14.00:Fællesspisning, beboerhuset Søvangen  side  22


