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lederen

Af Elsebeth Frederiksen

der bliver lyttet til os

Vi ved alle, hvor irriterende det er, når vi ikke kan låse os 
selv ind, fordi nøglen ikke virker , og så heller ikke kan få 
fat på driften, selv i åbningstiden. Jeg har selv været ude 
for, at nøglen lige pludselig ikke virkede. Jeg måtte ringe 
til Totalservice, som ikke kunne hjælpe mig, fordi de ikke 
har A-nøgler mere. Når man har problemer i sin lejlighed, 
skal man kunne få fat på driften med det samme, hvis det 
er akut. 

Her på Skræppebladet fik vi i sidste nummer et læserbrev 
fra Kristiana Stoyanova, som klagede sin nød over, at man 
ikke kunne komme igennem til Totalservice om morgenen, 
selv når driftskontoret ikke var åbnet endnu. Hun havde 
et sprængt vandrør, som ikke kunne vente til kl. 9.30, hvor 
driften åbnede.  

Det er på Skræppebladet dejligt, når vi får den slags breve, 
selvom anledningen selvfølgelig ikke er den bedste. Det 
betyder, at folk bruger bladet, og når man så også ser, at 
herrerne i den sorte bygning i Rymarken tager beboerne 
seriøst og svarer på deres henvendelse, så ved man, at 
beboerne er i gode hænder. 

Niels Hosie, som er teknisk chef i BB, svarede først lidt 
vagt, at ”man ville kigge på procedurerne”, og det kom der 
endnu et læserbrev ud af fra Gert Brügge i Sonnesgaarden. 
Han er bange for, at sagen bliver syltet, men den 
glædelige nyhed er, at Niels Hosie allerede har svaret, at 
arbejdsgangene allerede er blevet ændret. Nu kan man få 
fat på Totalservice på de tidspunkter, hvor driften ikke har 
åbent. Dejligt, at det går hurtigt at ændre tingene, og at der 
bliver lyttet til os beboere.  Det er helt klart en forbedring 
hos den nye ledelse og en, vi her bifalder.

Her på Skræppebladet er vi selvfølgelig glade for, at vi som 
blad fungerer som talerør for beboerne. Så har I noget på 
hjertet, skriv ind til os. Kom med et læserbrev, debatindlæg 
eller spørgsmål til ledelsen, og vi vil forsøge at finde et svar. 
Det er vores opgave, og det bliver mere spændende for os, 
når både vi og I får svar på spørgsmål og bekymringer.
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Udsolgt af midlertidige værelser i gellerUp 
til nye stUderende

startUp HoUsing i gellerUp er popUlært Hos stUderende, der kommer til ÅrHUs Uden et sted at bo. 
boligforeningen oplever desUden stor interesse for delelejligHeder 

Af Helle Hansen, foto Martin Krabbe

Studenterhus Aarhus har de første 
fire uger i august kunnet melde alt 
udsolgt i Gellerupparken, som i år for 
første gang er med i Startup Housing-
projektet, der sikrer midlertidige væ-
relser til de mange studerende, som 
kommer til byen for at begynde på 
uddannelse.
”Vi har fået 10 4-værelses lejligheder 
med plads til 40 unge stillet til rådig-
hed fra august og indtil midten af ok-
tober. De værelser kan de unge leje for 
650 kroner om ugen,” fortæller Stine 
Larsen, der er økonomiansvarlig hos 
Studenterhus Aarhus. 
”Mange af de unge har valgt at leje 
et værelse i fire måneder for at være 
sikker på at have et sted at bo. Hvis 
den unge finder et fast sted at bo efter 
tre uger, får han eller hun den sidste 
uges leje retur, og så kan en anden 
ung rykke ind i værelset i stedet for,” 
forklarer Stine Larsen.
Startup Housing Aarhus begyndte 
sidste sommer med midlertidige væ-
relser i nogle containere ved Godsba-
nen. I år er projektet udbygget med 20 
værelser på Brandskolen i Skejby og 
de 40 lejemål i Gellerupparken.

Hjælp til permanent bolig
Stine Larsen fortæller, at værelserne i 
Gellerupparken har været populære. 
Og at flere unge har henvendt sig for 

at få en lejlighed stillet til rådighed, så 
de kunne flytte sammen med deres 
venner til Århus.
”I de tilfælde har vi henvist de unge 
direkte til Brabrand Boligforening, 
som kan hjælpe de unge med at få fat 
i en permanent lejlighed, hvis det har 
interesse. Og det tror jeg, det har for 
flere,” siger Stine Larsen

mange henvendelser
I boligforeningens udlejning har de i 
år oplevet en ekstra stor interesse fra 
unge studerende, der gerne vil leje en 
delelejlighed i Gellerup.

”Lige for tiden er der op til to – tre 
henvendelser dagligt fra unge, som 
møder op for at bede om at få lov at se 
vores tomme lejligheder. Og foreløbig 
har vi lavet fem lejeaftaler, ” fortæller 
administrationschef Susanne Witting. 
Hun oplyser, at boligforeningen op til 
studiestart har lavet en speciel Face-
bookside, der gør opmærksom på mu-
ligheden for at leje fælleslejligheder i 
Gellerup, ligesom der også er blevet 
fremstillet postkort, der er blevet lagt 
rundt på cafeer og studiesteder i År-
hus. Postkortene gør opmærksom på, 
at det er muligt at leje en lejlighed i 
Gellerup.

Altanen på en af de 10 studenter-lejligheder.
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ib er vild med de gamle rUssere 
mÅnedens nørd er ib skøt. Han elsker de gamle rUssiske forfattere, 

ogsÅ selvom bøgerne er 800 sider lange

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Martin Krabbe

Jeg må indrømme, at jeg ikke selv er 
fan af Dostojevskij. Faktisk har jeg altid 
fundet de gamle russiske forfattere 
en smule kedelige, og de gange på 
studiet, hvor vi skulle igennem dem, 
har jeg ledt efter filmudgaven. 
Ib Skøt, som bor i Holmstrup, er 
helt anderledes. Han elsker og er 
fascineret af russiske forfattere, har 
skrevet artikler om dem og holder 
foredrag om bøgerne.  Ib Skøt viser 
mig en gammel udgave af Samvirke 

fra ’86, hvor han har en artikel om 
Dostojevskij i. Den hed ”Glem ikke de 
gamle russiske mestre” og handlede 
hovedsageligt om Dostojevskij. Han 
har også fået udgivet artikler om 
russisk litteratur i magasinet ”Bogens 
Verden” og har oversat avisartikler, 
som er blevet brugt til undervisning 
i russisk. Men hvad er det ved 
disse russiske forfattere, som er så 
fascinerende? 
Ib Skøt forklarer, at en forfatter som 

Dostojevskij, som levede i 1800-tallet, 
beskriver den russiske folkesjæl. 
Han sad i en årrække i fængsel for 
kontrarevolutionær virksomhed, 
og der begyndte han at studere 
medfanger. På den måde lærte han 
meget om psykologi og var derfor 
rigtig god til at analysere folk og 
udvikle forskellige karakterer.  Ib Skøt 
mener faktisk, at Dostojevskij kan 
betragtes som forgængeren til Freud. 
Det kan man se via hans bøger og de 

Skræppebladets artikelserie ”Månedens nørd” handler om beboere, som har 
en hobby, en passion eller et stort engagement, der er ud over det sædvanlige. 
Noget, personen virkelig brænder for og går op i.mÅnedens nørd

Er din nabo en sådan nørd, er du selv, eller kender du andre i boligforeningen, som laver noget specielt?
Så giv Skræppebladets redaktion et tip – og du vil få en lille belønning, hvis vi vælger din nørd.
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analyser, han laver af personerne i 
bøgerne.  
Det, der afskrækker nogle læsere, er 
nok længden af bøgerne. Forbrydelse 
og straf, Brødrene Karamazov 
og Idioten, som betragtes som 
Dostojevskijs hovedværker, er alle 
over 700 sider lange, så det kræver tid 
at pløje sig igennem. Ib Skøt mener, 
at man på Dostojevskijs tid havde 
god tid til at skrive bøger, der var jo 
ikke ting, som kunne distrahere en. 
Der var ikke internettet, Facebook og 
tv, så man havde mange lange dage, 
hvor man havde tid til at fordybe sig i 
at skrive bøger.

ib er ikke en nørd
”En kvinde sagde engang, at jeg 
gravede mig dybt ind i bøgerne,” 
siger Ib Skøt.
”Det blev jeg lidt fornærmet over, 
for jeg synes, jeg læser bøgerne på en 
normal måde.” 
Derfor er han også lidt imod at blive 
kaldt en nørd, da han ikke mener, at 
han kun har den ene interesse, og ikke 
læser bøgerne så grundigt og går op i 
alle detaljer. 
En rigtig nørd er han altså ikke, for 
han læser jo ikke kun russiske bøger. 
Lige for øjeblikket er han således i 
gang med en walisisk bog af Richard 
Llewellyn, Grøn var min barndoms 
dal.

fik interessen fra sin mor
Interessen for de russiske forfattere 
fik Ib fra sin mor, som også var fan 
af de gamle forfattere. Familien 
kommer fra Aalestrup, og selvom 
moderen prøvede ihærdigt at få sine 
veninder i den lokale bogklub til at 
læse de russiske forfattere, lykkedes 
det hende aldrig rigtigt. Men sønnen 
bed på.  Han startede egentligt på 
danskstudiet på Århus Universitet i 
1960’erne, men skiftede efter et år til 
russisk som sidefag. Han endte dog 
med at tage en hel uddannelse som 
bibliotekar, og det er også det, han 
har beskæftiget sig med, indtil han i 
1996 blev førtidspensionist pga. en 
nyresygdom. Det medfører, at han 
skal i dialyse tre gange om ugen. 
Han ærgrer sig over, at han aldrig har 
kunnet slå helt rod på arbejdsmarkedet 
og kun har haft længere vikariater. De 
mest spændende har dog været fire 
perioder på slavisk instituts bibliotek, 
hvor han lærte meget og kunne dyrke 
sin interesse.  

er aktiv i venskabsforening
Der findes en dansk-russisk 
venskabsforening, og den er Ib 
Skøt også aktiv i. I dag dog mindre 
end dengang han stadig var på 
arbejdsmarkedet.  Her arrangerer 
de foredrag og temaaftener, men det 
kniber lidt med fremmødet. Ib er lidt 
skuffet over, at der ikke kommer flere 

studerende til disse arrangementer, 
da det ville være nærliggende at 
komme til. 
”Men unge i dag er måske lidt mere 
dovne, end de var, da jeg studerede,” 
siger Ib Skøt.
Mange år efter Ib Skøt stoppede 
på universitetet, kan han stadig 
russisk.  Sproget har altid interesseret 
ham, og han synes, at grammatik er 
spændende. At russisk har et andet 
alfabet, skræmmer ham ikke. Det 
er blot en god udfordring for ham. 
Han har ambitioner om at oversætte 
russiske tekster og få dem udgivet, 
for selvom Dostojevskijs tekster 
alle er oversat, så vil Ib Skøt gerne 
lave en nyere version, som er mere 
tidssvarende.  Det er en af de ting, 
han går og sysler med derhjemme 
nu, hvor han ikke længere er på 
arbejdsmarkedet og har god tid til 
det.
Hvis man vil høre mere om 
Dostojevskijs Idioten, holder Ib Skøt 
et foredrag om denne bog på Århus 
Hovedbibliotek den 18.9 kl. 14.30 – 
16.00. Denne gang må vi håbe, at der 
dukker flere op.

Kyrilliske krummelurer pryder bogreolen.
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beboerne dropper anken og er flyttet
nedrivning er i gang

Tekst og fotos af Elsebeth Frederiksen

I første omgang havde de beboere, 
som havde tabt sagen om fraflytning 
af boliger i forbindelse med 
Helhedsplanen, valgt at anke sagen 
til Vestre Landsret. De har nu trukket 
anken tilbage og er flyttet.
Det har været et langtrukkent forløb 
for Brabrand Boligforening og 
beboerne i Gellerupparken. To 
blokke var stadig beboet, fordi 
boligforeningen skulle afvente, 
at boligretten gav medhold i, at 
opsigelsen af beboerne var berettiget. 
Boligforeningen kunne derfor ikke 
påbegynde nedrivningen af de to 
blokke. 
I boligforeningen har man måttet 
væbne sig med tålmodighed.
”Vi lever i et retssamfund, og alle har 
lov til at prøve deres sag ved retten,” 
siger Keld Laursen, administrerende 
direktør for Brabrand Boligforening.
Han understreger, at Brabrand 
Boligforening fik medhold ved 
Boligretten, og det har beboerne nu 
taget til efterretning. 
Keld Laursen forklarer, at da han kom 

tilbage fra ferie, ville beboerne have 
et møde, og de havde besluttet, at 
det var bedst for alle parter at droppe 
anken. Beboerne fik tilbudt de samme 
vilkår som dem, der var omfattet af 
tryghedsgarantien, og det besluttede 

familierne sig for at tage imod.  Den 
ene familie har taget imod en bolig i 
Gellerupparken, mens den anden er 
flyttet helt fra Brabrand Boligforening.

Hvad skal der ske nu?
Nu, hvor de sidste beboere er flyttet, 
kan nedrivningsarbejdet komme 
i gang.  Bygningerne er blevet 
tømt for ting, der kan genbruges, 
og boligforeningen har nu et 
større ”reservedelslager” af døre, 
køkkenlåger, vaskemaskiner m.v. 
P. Olesen og Sønner, som har vundet 
licitationen, står for nedrivningen. 
Der er allerede kommet hegn op om 
området, og firmaet er ved at gøre 
klar til den egentlige nedrivning. 
Nedrivning sker på den måde, at 
bygningerne bliver skilt ad i elementer, 
som så bliver kørt væk, knust og 
genbrugt til f.eks. underlægning til 
veje.
Hele nedrivningen forventes at være 
færdig omkring jul.
”Vi har valgt at gøre det på denne 
måde for at undgå for mange gener 
i form af støj og svineri. Der er 
selvfølgelig lidt støj og lastbiler, der 
kører frem og tilbage, men vi håber, 
at det bliver minimalt,” slutter Keld 
Laursen.

Arbejdet er allerede godt i gang, og svalegangene og trappepartier er allerede fjernet.

Små naboer inspicerer arbejdet. Foto af Lene Christensen
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Havefest blev til en tradition
danmarks grimmeste festival ser frem til 20-Års-jUbilæUm

Af Jens Skriver

Grimfest er netop afholdt for 11. gang 
med omkring 4700 besøgende. 
”Og det er så hyggeligt,” siger 
hovedbagmanden Aage Stockholm, 
”så der er ingen grund til at stoppe.”  
Selv bor han i Grimhøjgård, 
som lægger plads til festivalen. 
Gården har i mange år huset et 
hippiekollektiv, men nu bor her 
kun ham og hans kone og to børn.  
Festivalen startede for 11 år siden. 
Aage og bofællen Theis Smedegaard 
havde arbejdet på hoteller i Norge, 
og her tjente de faktisk så godt, at de 
ikke behøvede at arbejde et stykke 
tid og endda havde penge til overs. 
De besluttede derfor at afholde en 
”velkommen hjem-fest”. De begyndte 
at bygge scener og inviterede 320 
gæster, men der kom 500.

”Det var meget hyggeligt,” siger 
Aage, ”så der gik sport i det. Vi var 
blevet momsregistrerede, og der 
var blevet lagt fundament for et fast 
arrangement, som er blevet til en 
tradition.” 
Theis Smedegaard flyttede et par 
år efter, men er stadig med til at 
arrangere festivalen. 

det praktiske
Boderne på pladsen er faste, men 
scener og telte bliver stillet op 
hvert år. Vi sidder i lydtårnet, hvor 

mixerpultene står. Aage viser, at 
kabler herfra kan trækkes gennem et 
kloakrør op til scenen. 
”Alt har to funktioner,” siger han. 
Han fortæller også, at han har planer 
om at bygge en permanent scene, 
der skal ligne mixertårnet. Aage står 
for byggeri og pladsen. Der er også 
mange frivillige som fx Ragnhild 
fra Holmstrup, der har stillet 
blomsterkummer op.

koncept
Konceptet bag festivalen er nogle få 
større bands og ”up comings”. 
”De store bands synes godt om den 
idé,” siger Aage.
”Hvis der i år er mange lokale bands, 
er det lidt tilfældigt. Vi har et specielt 
koncept og et specielt publikum. Vi 
ville egentlig helst have et publikum 
på 25+, men da det er billigt, kommer 
her mange unge,” fortæller Aage. 
”Vi lejer en mark 
af kommunen til 
campingplads. Hvis man 
vil bo her, skal man betale 
noget mere. Det vælger 
især unge, der tager billigt 
øl med, mens de noget 
ældre foretrækker at kunne 
købe velskænket fadøl. 
Det kniber noget med at 
få ryddet op efter sig på 
campingpladsen. Jeg har 
planer om at leje den ud 
i parceller, som der skal 
betales depositum for, og 
som lejeren er ansvarlig 

for at få ryddet op på; så får de 
lært ansvarlighed. Her er vagter og 
farvede armbånd for folk under 18, så 
de ikke kan købe alkohol. 17-årige kan 
også få en god oplevelse og lære at gå 
til festival. For os er det hygge på flere 
niveauer både familiemæssigt og ved 
arrangementet. Sidste år solgte min 
9-årige datter is fra en bod og tjente 
nok til en ny cykel. Børnene hjælper 
også til med at rydde op, så lærer de 
ansvarlighed på den måde.” 

nytten af at arrangere musik
Til daglig er Aage lærer på 
Egebakkeskolen, hvor han underviser 
i matematik, fysik, kemi og biologi.
”Men det er sandelig nyttige fag, når 
man arrangerer koncerter,” siger han.
”8. klasse plejer at arrangere en 
koncert, og så kommer man ikke uden 
om ting som at kunne lægge et budget 
og bruge Excel.”  

Indgangen til Danmarks grimmeste festival.

Aage Stockholm

Ikke mange har en kæmpemæssig scene i baghaven.
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pÅ jagt efter ny cHef 
til kommUnikationen i boligforeningen

81 kandidater Har søgt om at blive kommUnikationscHef i brabrand boligforening

Af Helle Hansen 

Hen over sommeren har 
Brabrand Boligforening søgt 
efter en kommunikationschef, 
der skal stå i spidsen for en ny 
kommunikationsenhed. Den nye 
stilling blev slået op, fordi den  
hidtidige kommunikationsmed-
arbejder, Pernille Benzon, kort før 
ferien opsagde sin stilling for at søge 
nye græsgange.
I annoncen stod der, at der forventes 
ansat yderligere en medarbejder 
i 2014, men direktør Keld 
Laursen siger til Skræppebladet:  

”Hvorvidt der er behov for yderligere 
en medarbejder og i givet fald, 
hvilke kompetencer vedkommende 
skal have, vil afhænge af, hvilken 
kommunikationschef vi ansætter.”

boligforening og Helhedsplan
Den nye kommunikationschef skal 
være med til at indfri to overordnede 
strategiske mål gennem en række 
kommunikationsindsatser. 
Det drejer sig om den daglige løbende 
kommunikation med boligforeningens 
beboere, medarbejdere og andre 
interessenter, som skal styrkes og 
sikres både gennem den webbaserede 
kommunikation, sociale medier, 
pressemeddelelser, events, trykt 
materiale ol. 
Og så er der hele den omfattende 
kommunikationsopgave, som 
er knyttet til realisering af 
Helhedsplanen for Gellerup og 
Toveshøj. Den indsats spænder fra 
en langsigtet strategisk målsætning 
om at ændre Gellerups renommé 
til en spændende international 

bydel i Århus til at have en løbende 
kommunikationsindsats rettet mod 
beboere og andre interesserede.

ingen konsulenthjælp
Det er administrationen selv, der 
står for ansættelsen af den nye 
kommunikationschef. 
Samtalerne vil blive holdt i løbet 
af august med et udvalg af de 81 
ansøgere. 
”Vi regner med, at den nye 
kommunikationschef vil kunne 
tiltræde pr. 1. oktober,” siger 
Keld Laursen, der slår fast, at 
der ikke er tale om en udvidelse 
af kommunikationsområdet 
i boligforeningen. Det er 
nemlig begge de to nuværende 
kommunikationsmedarbejdere, der  
har forladt deres opgave, idet 
Marianne Stenberg, der tidligere 
var boligforeningens journalist, i 
dag har fået ny jobbeskrivelse som 
projektsekretær for Helhedsplan 
Gellerup-Toveshøj.

kUltUrUge i brabrand med vifte af tilbUd
mUsical, kUnstUdstillinger, koncerter, kaffebord og wHiskymiddag 

pÅ programmet i kUltUrUgen

Af Helle Hansen

En 3-retters delikat menu, hvor 
whisky indgår i tilberedningen af alle 
retterne og serveres til maden, mens 
der lyder skøn irsk folkemusik. Sådan 
lyder et af de spændende indslag i 
Brabrand Kulturuge, som løber af 
stablen fra fredag den 12. september 
og varer til søndag den 21. september.
Vestre Gasværk lægger traditionen 
tro ud med premiere på årets 
forestilling allerede fredag. I år er det 
musicalen The Night the Music Died, 
der spiller seks gange i ugens løb på 
det gamle gasværk. Og derudover er 

der udstillinger både på gasværket og 
i sognegården og i Victors Værksted.
Det østlige Brabrand er også med i 
kulturugen via Gellerup Museum, 
som holder ekstra åbent begge 
søndage og om tirsdagen.
Det er en lang række foreninger, 
idrætsforeninger, fællesråd og 
kulturinstitutioner i Brabrand, som 
står bag kulturugen, der officielt 
bliver åbnet med fælles kaffebord på 
Hovedgaden lørdag formiddag.
Læs mere om Brabrand Kulturuge på 
Facebook.
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1. etape af vejprojektet er godt i gang
bUssen mÅ køre Udenom

Tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Der er ved at blive lavet støttemur ved Gudrunsvej i forbindelse 
med 1. etape af vejprojektet.

På grund af vejprojektet kører bussen nu ude på Aaby Ringvej og 
drejer ved Edwin Rahrs Vej.

Gellerup.nu er en selvstændig del af 
Skræppebladet, og den omdeles til 

beboerne i Gellerupparken og Toves-
høj. Du kan også finde alle udgaver 
på www.skraeppebladet.dk
Gellerup er stærk i foreningslivet – 
over 65 foreninger er registreret lo-
kalt! Vi fortæller, at den boligsociale 
helhedsplan gerne vil understøtte 
foreninger, der har behov for kurser, 
hjælp til styring og økonomi og så vi-
dere. 
I samme åndedrag fortæller vi om det 
nye projekt ”Tryghedsvandringer”, 
der handler om at udpege steder i 
Gellerupparken og Toveshøj, hvor 
der godt kan gøres mere for at skabe 
tryghed.
Vi har interviewet en tidligere khat-
misbruger, som på grund af sit mis-
brug mistede sin familie. Men histo-

rien ender godt, fordi han nu er i fast 
job og har gode chancer for at vende 
hjem til familien.
Moskeforeningen har i mange år øn-
sket at bygge en moske tæt på eller i 
Gellerup, men Venstre og De Konser-
vative i byrådet spænder nu ben for 
ønsket med et politisk spil, som kan 
ende med, at de to partier forlader 
helhedsplanen. 
Både Gellerupparken og Toveshøj 
har afdelingsmøder i september. Men 
mens beboerne i Gellerupparken kan 
slippe for huslejestigninger, ser det 
ud til, at beboerne på Toveshøj skal af 
med op til fire procent mere fra 1. ja-
nuar, på grund af ekstra udgifter.

Gellerup.nu og her
det fortæller vi om i magasinet, som beboerne i gellerUpparken og tovesHøj 

fÅr sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard
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ordinære afdelingsmøder i efterÅret 2014
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 2015 til godkendelse 
4. Eventuelle forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 4, Gellerupparken torsdag den 18. september kl. 19.00  i Globus1
Afdeling 5, Toveshøj  tirsdag den 9. september kl. 19.00  i Tousgårdsladen
Afdeling 6, Holmstrup  onsdag den 17. 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 2015 til godkendelse og årsregnskab for 2013 til forelæggelse
4. Evt. forslag 
5. Valg:
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b. Medlem + suppleant til FAS (i afdelinger med lige numre)
  c. Medlem + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre)
  d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 1, Hans Brogesparken tirsdag den 16. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling 2, Søvangen  mandag den 8. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling 3, Skovgårdsparken onsdag den 10. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling 7, Hasselhøj  torsdag den 11. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 8, Drejergården torsdag den 4. september kl. 17.00  i afdelingens selskabslokale
Afdeling 10, Rødlundparken mandag den 8. september kl. 19.00  på Lokalcenter Næshøj
Afdeling 11, Odinsgården mandag den 1. september kl. 17.00  i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling 12, Thorsbjerg  onsdag den 3. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling 14, Borumtoften mandag den 15. september kl. 19.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling 15, Hasselengen torsdag den 18. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 16, Voldbækhave onsdag den 17. september kl. 16.00  i afdelingens fælleslokale
Afdeling 17, Højriisparken mandag den 1. september kl. 19.00  i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling 18, Lyngby  mandag den 15. september kl. 17.00  i afdelingens fællesrum
Afdeling 19, Bronzealdervænget  tirsdag den 9. september kl. 19.00  i afdelingen
Afdeling 21, Hasselager  onsdag den 17. september kl. 19.00  på boligforeningens kontor, Rymarken 2, Aarhus V
Afdeling 22, Sonnesgården  (årsregnskab 2013 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
    tirsdag den 2. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 23, Skovhøj  tirsdag den 9. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 24, Skovhøj  onsdag den 3. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 25, Østergårdsparken torsdag den 4. september kl. 19.00  på Søren E, Café & Take Away, Grønlykke Allé 7A, Tranbjerg
Afdeling 26, Kildeagervej  (årsregnskab 2013 udgår) 
    mandag den 15. september kl. 19.00  i fælleshuset, Skovhøj 100
Afdeling 30, Pilevangen  torsdag den 11. september kl. 19.00  i Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 90
Ikke bolighavende medlemmer torsdag den 11. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler, mødelokalet

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

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk

køb og smid væk,

- men gem legoklodserne

Af Inger Bloch

billigere at købe nyt
For nylig strejkede min DVD-afspiller, 
og jeg forhørte mig i familien om, 
hvor jeg bedst kunne få den repareret.
”Det kan slet ikke betale sig at reparere 
– køb en ny,” var svaret.
Kort efter var den røde farvepatron 
i min printer brugt op. Det gik så op 
for mig, at jeg var nødt til at skifte 
både de øvrige farvepatroner og den 
sort/hvide for at få printeren i gang 
igen. Prisen for disse farvepatroner er 
omtrent lige så høj som prisen for en 
splinterny printer!
Igen forhørte jeg mig hos min 
omgangskreds – og igen var svaret: 
”Det kan ikke betale sig – køb dog en 
ny.”

svært at smide væk
Det er svært at kassere ting, når man 
er opdraget til at gøre fornuftige 
indkøb i forventning om, at det, man 
køber, har en god holdbarhed og kan 
repareres, hvis det går i stykker.

legoklodser
Jeg har nu – om end nødtvungent – 
accepteret, at man mange gange må 
købe nyt i stedet for at få repareret.
Dog er der ét område, hvor man ikke 
skal kassere – og det er legoklodserne 
(efter min mening det bedste legetøj 

for børnene – og faktisk også en god 
hobbymulighed for voksne).
De er tidløse og kan gemmes fra 
generation til generation. Jo flere 
klodser man har, jo sjovere bliver det 
at udnytte de utallige muligheder, 
der er. Hele tiden kommer der nye, 
spændende legosæt, som man kan 

supplere med og bygge helt nye 
universer af - og endvidere udnytte 
al den ny teknologi, der udvikles på 
området.

Så altså: Køb og smid væk – men gem 
legoklodserne!
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LÆSERBREVE 
OG KOMMENTARER
TIL SKRÆPPEBLADET

Skræppebladet er beboernes blad, og 
det er derfor vigtigt både at modtage 
og bringe læsernes kommentarer og 
læserbreve. Skræppebladet skal være 
til at forstå for alle, så derfor skal alle 
indleverede tekster være skrevet på 
dansk eller være forsynet med dansk 
oversættelse.

En kommentar skal aftales med re-
daktionen, som eventuelt efterføl-
gende redigerer kommentaren i sam-
arbejde med forfatteren. 

Læserbreve er som udgangspunkt 
korte, og her retter redaktionen kun 
for stave- og forståelsesfejl. Læser-
breve optages u-censurerede, hvis de 
ikke indeholder injurier.

Redaktionen har ret til at forkorte 
læserbreve og kommentarer, hvis de 
overstiger 500 ord/3000 tegn.

Send dit læserbrev eller din kom-
mentar pr. mail til redaktion@skraep-
pebladet.dk 
eller til Skræppebladet, Dortesvej 
35A, 8220 Brabrand.

fas, Hvad er det? - er det 
foreningen af svindlere?
Knap en halv million kroner for en såkaldt 
udflugt til Djurs Sommerland i 2013 med 
FAS (Fritidsforeningens
Aktivitetsstøtte) som den glade giver er i 
hvert fald tæt på svindel med lejernes og 
medlemmernes penge.
 - Og dog herligt alligevel; for mon ikke 
vi er mange, der allerede glæder os til, at 
FAS via Klub Hans Broge i Afd. 1 inviterer 
til julefrokost og fråds på Svostrup Kro 
- med gourmet-retter og årgangsvine 
ad libitum, foruden fri bar, thai-pige-
massage og ophold en uges tid, alt efter 
behag, naturligvis.
For naturligvis; vi skal jo komme 
hinanden ved, uanset omkostningerne - 
eller hvad?
Nej, nedlæg FAS, luk lortet. - FES dèn ind?
 
Efterskrift:   Forresten Helle Hansen: 
Hvorfor ønsker forretningen Djurs 
Sommerland ikke længere FAS` ellers 
“pengestærke” nærværelse?

Med venlig hilsen,
Erling Melgaard Jarsbo

Udsigten 13 - Afd. 1

svar/kommentar 
til erling m. jarsbo
Jeg går ud fra, at du stiller spørgsmål 
til mig pga. at jeg har skrevet artiklen 
om Fritidsforeningen i sidste udgave af 
Skræppebladet. 
Først vil jeg lige korrigere dig: Det var 
en kvart million og ikke en halv million 
kroner, som Fritidsforeningen – og ikke 
FAS - havde i underskud på sidste års 
sommerudflugt. 
Derudover afslører dit læsebrev, at du, 
sikkert ligesom mange andre læsere, ikke 
kender forskellen på Fritidsforeningen og 
FAS (Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte). 
Førstnævnte har en bestyrelse, som 
vælges på en årlig generalforsamling 
blandt medlemmerne (alle BB-lejemål, 
som betaler 10 kroner over huslejen). 
Sidstnævnte bestyrelse består af 
medlemmer valgt på BB-afdelingernes 
beboermøde (jeg er selv nyvalgt medlem 

fra Gellerupparken).
Pensionistklubberne i de enkelte 
afdelinger kan søge om et fast årligt 
tilskud fra FAS. Hvorvidt Klub Hans 
Broges vælger at bruge tilskuddet til 
fine kroophold er helt op til den enkelte 
pensionistforening. 
Artiklen i juli-nummeret nævnte, at der 
var snak om at lave en ny struktur for 
Fritidsforeningen og FAS. Du foreslår, at 
man skal ”lukke lortet”. Det nemmeste 
vil nok være, at du melder dig ud – og 
opfordrer andre til også at gøre det.
Du spørger, hvorfor Djurs Sommerland 
ikke ønsker besøg fra Brabrand 
Boligforening? 
Det er, fordi der var meget uro i forbindelse 
med udflugten sidste sommer. Så de 
ønskede en pause i år.

Helle Hansen
Skræppebladet/afd. 4 repr. i FAS

advarsel til beboerne i 
Hans broges parken
Der stjæles nummerplader fra biler ved 
højlys dag, og der forøves hærværk, 
indbrud og tyveri.
Og i nattemørket går der mystiske 
formummede bøhmænd rundt fra hus til 
hus på Udsigten.
Så husk at lukke og låse og eventuelt have 
en aftale om nabohjælp osv.
Politiet har nr. 114.  Ved grov kriminalitet 
og behov for omgående hjælp, ring 112.
Trist, men sådan er realiteterne i dagens 
Danmark.

Med venlig hilsen,
Erling Melgaard Jarsbo

Udsigten 13 - Afd. 1
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Hvedebrødsdagene 
er snart ovre!
Således skrev Helle Hansen det i lederen 
i Skræppebladet nr. 6, juli 2014, hvor hun 
efterlyste de nye tiltag, som Musmann-
rapporten anviser.
Helle skrev videre, at hun ikke håbede, at 
gassen allerede var gået af ballonen, og at 
alt ville fortsætte i samme rille som hidtil.
Jeg deler Helles opfattelse, men efter at 
have læst Kristiana Stoyanovas læserbrev 
og ”administrationens” svar, så er jeg 
bange for, at alt er ved det gamle.
I læserbrevet blev der gjort opmærksom 
på, at det i tidsrummet 07.00 til 09.30 
ikke er muligt at komme i forbindelse 
med boligforeningen, og det kan jo være 
uheldigt i en nødsituation; f. eks. hvis der 
springer et vandrør, eller at strømmen 
pludselig forsvinder.
I svaret fra ”administrationen” skrives 
der, at det er rigtigt, at det ikke er 
muligt at komme i forbindelse med 
hverken boligforening, totalservice eller 
varmemester i det pågældende tidsrum.
Der skrives i svaret bl.a.: ”…som ny 
ledelse er vi ved at kikke på arbejdsgange 
og procedurer, og denne henvendelse vil 
vi tage med i vore videre drøftelser. ”
Dette svar finder jeg nedladende over for 
en beboer, der påpeger et reelt problem, 
der bør løses her og nu.
I stedet for at løse problemet her og nu, 
så henvises løsning af problemet til 
”syltekrukken”, og det er jo noget, vi som 
beboere ofte har oplevet i de forgangne år.
Svaret til pågældende beboer burde have 
lydt således:
Tak, fordi du gør opmærksom på et 
reelt problem; i næste nummer af 
Skræppebladet vil du og alle andre 
beboere kunne læse, hvorledes man 
kommer i kontakt med boligforeningen i 
tidsrummet 07.00 - 09.30.

Med venlig hilsen,
Gert Brügge

”Sonnesgården” - afd. 22

totalservice er nU total
Det var ikke meningen, at mit svar skulle 
opfattes som nedladende og puttes i en 
syltekrukke. Fra den 15. august tager 
Totalservice telefonen udenfor normal 
arbejdstid, så beboerne kan få fat i en 
medarbejder ved akutte opgaver om 
morgenen – men også om eftermiddagen, 
hvor der også var et problem.
Som jeg svarede tidligere, er vi ved at 
kigge på arbejdsgange og procedurer. 
I den forbindelse er vi ved at kigge på 
den generelle besvarelse af telefonen i 
Boligforeningen – også inden for normal 
åbningstid, så beboerne ikke oplever, 
at telefonen ikke besvares. Vi vil på et 
senere tidspunkt komme med en samlet 
tilbagemelding på vores arbejde med 
telefonien.

Niels Hosie
Teknisk chef, Brabrand Boligforening

trælse beboere?
Hans Broges Parken / Udsigten (Afd. 1):
Maddiker, på grund af uindpakket affald 
i overfyldte fælles skraldespande, og 
henstillet skrammel, foruden madaffald 
og diverse affald og skrald smidt på 
stierne, p-pladserne og omgivne buskads; 
det er blevet standarden i vort fælles 
boligkvartèr.
Foruden kørsel med motorkøretøjer 
på vore fælles stier - og sidst, men ikke 
mindst i denne omgang:  bøvlet med de 
ellers meget enkle regler og ”systemet” i 
vort fælles vaskehus.
En ny «virkelighed», som mange af 
beboerne er godt og grundigt trætte af og 
derfor ønsker at få sat skik på.
Men gid det også snart måtte gælde for de 
såkaldte nydanskere, hvoraf en stor del er 
på vej til at skrotte vort ellers så fredelige 
og velfungerende fælles boligmiljø.
Opråb:
Hvorfor vil I nydanskere ikke bidrage til 
«husfreden», andet end med konflikter, 
møg og uorden?
Svaret blæser allerede i vinden, lige for 
tiden sammen med stanken fra vore 
fælles skraldespande.

Hvoraf kan konkluderes;  at påtvunget 
fællesskab i en boligforening - uden i 
øvrigt at have fælles normer og
værdier og mål for menneskers adfærd - 
stinker.

Med venlig hilsen,
Erling Melgaard Jarsbo

Udsigten 13 - Afd. 1
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1 - Hans Broges Parken

om afdelingsmøde
en opfordring og et HjertesUk

Af Inger Bloch

Nu nærmer tiden sig for det årlige 
afdelingsmøde, som finder sted 
tirsdag d. 16. september kl. 19 i 
Skovgårdsparkens selskabslokaler.
Af en eller anden grund er det næsten 
altid de samme (ca. 40) beboere, der 
møder op. Det ville nu være rart, 
hvis nogle flere vil sætte aftenen af til 
arrangementet. På mødet bliver man 
orienteret om afdelingens forhold – 

og der er også hyggeligt samvær!

igen tyveri af havemøbler
Så skete det igen: En tarvelig tyv har 
fjernet det hvide havemøblement af 
plastik og kurvestolen, som en beboer 
så venligt har stillet ned til fælles brug 
i firkanten ved skoven.
Det er ellers rart at have mulighed for 
at sætte sig der en gang imellem og 

læse eller måske få en sludder med 
andre beboere.
Utroligt, at nogen kan finde på at gøre 
sig til tyv og på den måde spolere 
hyggen for os andre!
Det er meget trist!

vaskekonens fortsatte klagesang
Udsigtens vaskeri

Af Gunhild Weisbjerg

Jeg har på vegne af 14 hustande 
i Udsigten korresponderet med 
afdelingsbestyrelsen vedrørende 
de utilfredsstillende forhold i vores 
vaskeri. Utilfredsheden går på, at man 
ikke er sikret to timers vasketid, trods 
to timers forudgående reservation. 
Når en maskine er standset, kan alle 
og enhver tage ens vasketøj ud og 
benytte maskinerne.  
Det forlyder, at det ikke teknisk er 
muligt at blokere maskinerne to 
timer for en bruger. Hvis det virkelig 
forholder sig sådan, må der gribes til 
”andere  Methoden”. Der må sættes 
tydelige skilte op, hvoraf det fremgår, 
at det ikke er tilladt at tage andre 

beboeres tøj ud af maskinerne, før de 
reserverede to timer er overskredet.   
Det er ikke rimeligt, at man er nødt 
til at opholde sig i vaskeriet for at 
bevare rådigheden over den bookede 
maskine.
 Og så må det gerne fremgå af 
skiltningen, at man som den 
”forurettede” kan henvende sig til 
driftspersonale og søge hjælp der. 
I de gode gamle dage, før 
betalingsautomatikken, kunne man jo 
bare” trykke maskinen frem”, hvis en 
anden bruger af vanvare var kommet 
til at tage ens tid.  Og det skete kun 
af vanvare, ved at man f.eks. havde 
taget fejl af datoen. Vi respekterede 

hinandens vasketider.
Den respekt vil vi have tilbage. Der er 
masser af vasketider, så ingen grund 
til at bryde ind i andres reservationer.

ny Hjemmeside for klUb Hans broge
 
Vores altid hjælpsomme webmaster Carsten Nielsen døde jo som bekendt sidste år. Men nu har en anden god ven af 
huset, nemlig Aage Mikkelsen, lavet en ny hjemmeside. Se www.klubhansbroge.dk
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1 - Hans Broges Parken

2 - Søvangen

mød forebyggelseskonsUlent ida m. Hovgaard

invitation

Onsdag den 3. september kl. 13.00 – 15.00 i Beboerhuset Søvangen, Birgittevej 1A, 8220 Brabrand
Der afsættes ca. 15 min. pr. borger. Er der brug for mere tid, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 87134697/21996941 
eller mail: ih@aarhus.dk

beboerHUset søvangen
arrangementer september  2014

Af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Onsdag den 3. september kl. 14.-17.:
Aktivitetsdage begynder igen.

Søndagscafé 
den 14. september kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød   - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne

Der er tilmelding/betaling til 
fællesspisningen den 24/9.
 
Fællesspisning 
Onsdag den 24. september kl. 18.00: 
Menu: Stegt kalvelever med cham-
pignon,  bacon og hvide kartofler, 

æblekage, kaffe eller te  
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år kr. 30,-

klUb Hans broge, efterÅr 2014
nyt fra ”formandinden”

Af Gunhild Weisbjerg

11. september kl. 19.30:   Banko! Børge 
Nielsen og Kurt Johansen styrer 
løjerne.

9. oktober kl. 19.30: Fra horeunge 
til hoffets førstedame - et portræt af 
Grevinde Danner.
Anna Grethe Bech fortæller (www.
fortaelleriet.dk).

23. oktober kl. 19.30: En aften med 
Evert Taube. Journalist Eric Otting 
Andersen og Lisa Koch Nielsen 
underholder (www.everttaube.dk).

6. november kl. 19.30: Vores lokale 
forfatter Peter Kjeldsen fortæller 

om sit forfatterskab, blandt andet 
om en ”Slutter,” bogen om Ceres-
bryggerierne (www.peterkjeldsen.
dk).

20. november kl. 19.30: Banko med 
Børge Nielsen og Kurt Johansen.

4. december: Julefrokost på Svostrup 
Kro. 

Klubben er en hyggelig beboer-
aktivitet i Hans Broges Parken. Men 
personer uden for afdelingen er også 
meget velkomne som medlemmer 
eller som gæstedeltagere ved vores 
arrangementer.

Vi mødes i selskabslokalet Hans 
Broges vej 17, kælderen. Tilmelding 
ikke nødvendig.
Årligt kontingent: kr. 125,-
Mødeaftener: Entré inklusiv kaffe og 
kage: 
medlemmer kr. 40,- 
ikke-medlemmer kr. 50,- 
Banko: 50 kr. inklusiv 2 plader og 
forfriskning, 
ikke-medlemmer kr. 100. 
Ekstra plader kan tilkøbes.
Bank: 9895   0001288059.

Gunhild Weisbjerg 
(gunhild@weisbjerg.dk) 

tlf. 23 35 55 56.
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brabrand kUltUrUge pÅ brabrand lokalcenter
tirsdag den 16. september kl. 14.00:

Musikeren og entertaineren Anders Errboe - bl.a. kendt fra Østjysk Musikforsyning – kommer og fortæller ud fra emnet:

UNG I AARHUS
En liden beretning om den tid og dens musik – med afstikkere udenfor Aarhus.

Arrangement inkl. kaffe/te og lagkage: 60 kr.

6 - Holmstrup

HolmstrUp pensionistklUb er begyndt pÅ ny sæson
Hygge, samvær, UdflUgter og Handel med brUgte ting

Tekst og foto Jens Skriver

Klubben samles en gang om ugen. 
Den dag, jeg var der, vankede der 
kaffe og æblekage. I stedet for 
hatten gik en skål rundt til betaling. 
”Tøjdamen” Anne-Dorthe var der 
med brugt tøj. Hun kommer en gang 
om måneden. Snakken gik livligt. 
Brugsen savnes, og seneste nyt fra 
lokalområdet diskuteres. Alle er enige 
om, at det, der betyder noget, er det 
sociale samvær. ”Alle har brug for en 
sludder,” siges der.
Det er meget vigtigt for medlemmerne 
at få fortalt, at de meget gerne vil se 
nogle medlemmer fra Thorsbjerg og 
Odinsgården. For øjeblikket er der 
kun ét medlem herfra.
Kontingent koster 110 kr. om året. Det 
er sat op efter krav fra FAS. Der forestår 
en halvdagstur til Industrimuseet i 
Horsens. Bussen betales af Loppen. 
I Loppen sælges brugte genstande. 
Loppen betaler også for Bernard, 
klubbens sponsorbarn, der bor i 
Burkina Faso. Der betales kontingent 
til Børnefonden og lommepenge 
til ham. Klubben får et billede af 
ham mindst fire gange om året, og 
hver gang, han får lommepenge, får 
klubben et brev. Han fortæller bl.a., 
at han har købt sæbe til familien. Det 
er en stor luksus dernede. Nu er han 
20 år, men de må have ham til 2017. 

Grunden til, at de må have 
ham som sponsorbarn, 
når han er så gammel, er, 
at han kom meget sent i 
skole.
Kik forbi klubben i 
åbningstiden.

Hygge.

Tøjdamen Anne-Dorthe viser tøj.
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gellerUp kirke
værested og international aften

international aften
5. september kl. 18.00
De internationale aftener er et 
mødested for udlændinge og 
danskere. De giver mulighed for 
at knytte relationer på tværs af 
nationaliteter og lære hinandens 
kulturer at kende. 
Vi mødes i kirkens underetage, spiser 
sammen og får indblik i kulturer 
rundt om i verden, alt efter aftenens 
tema.
Alle er velkomne!
Pris: voksne 25 kr. – børn 10 kr.
Tilmelding inden kl. 13 dagen før 

festen hos kirke- og kulturmedarbejder 
Bit Boel Buhl på telefon 86250800 eller 
mail bbb@gellerupkirke.dk
 
værestedsaften
11. september kl. 17.00
En torsdag om måneden inviterer 
Gellerup Kirke til Værestedsaften 
i kirkens underetage. Kl. 17 er der 
kaffe/te og småkager og tid til en 
snak. Kl. 18 serveres der varm mad. 
Derefter synger vi sammen og hygger 
os til omkring kl. 19.30. Du behøver 
ikke melde dig til – du kan bare møde 
op.

 

bUs-børn pÅ gellerUp mUseUm 
og besøg fra bUsskolerne

særUdstilling om de gellerUp-børn, der Hver morgen tager med skolebUssen rUndt til skoler i 
Hele kommUnen. nU inviteres deres klassekammerat pÅ besøg i gellerUp

Gellerup Museum vil i løbet 
af efteråret bygge en udstilling 
op omkring de mange børn fra 
Gellerup og Toveshøj, der hver dag 
tager skolebussen til en skole, som 
ligger langt væk fra, hvor de bor. 
I forbindelse med udstillingen har 
busskolerne fået en invitation til at lade 
klasserne, som børnene går i, besøge 
Gellerup, så klassekammeraterne kan 
se museet og få en rundvisning. Og 
så kan bus-eleverne fra Gellerup også 
selv fortælle om det sted, de bor.

busbørnlivet
Bus-udstillingen kan ses af museets 
gæster i særudstillingsrummet. Her 
er rummets vægge blevet beklædt 
med illustrationer af en skolebus, en 
skole, børn og voksne. Derudover vil 
der være lydbilleder med fortællinger 
og betragtninger fra de børn, der tager 
bussen, fra klassekammerater, lærere, 
forældre og kommunen.
Disse fortællinger skal give et 
nuanceret billede på, hvad det vil sige 
at være ”Bus-barn”.

Historisk makeover
I september vil Gellerup Museums 
formidlingsrum også blive genåbnet 
efter en mindre make over, hvor der er 
kommet nye spændende plancher op 
på væggene, som fortæller Gellerups 
historie fra starten for snart 1000 år 
siden op til i dag.
 

En kæmpebus fremstillet af 
områdets børn dekorerer væggen 

i museets særudstillingsrum.

Af Helle Hansen, tegning af Anne Katrine Graah Rasmussen
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Beboerhus • Edwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158

LADENS FOLKEKØKKEN september 2014

Madplan september 2014
Mandag  1. september Kyllingelasagne med salat 
Onsdag 3. september Broccoli-tærte med skinke
Torsdag 4. september Kylling gordon bleu med 
   brasede kartofler
Fredag  5. september Phô xao (pad thai) 

Mandag 8. september Hakket oksekød, hvidkål, ærter, salat,
   pandebrød, yoghurt, blommer
Onsdag 10. september Månedens overraskelse
Torsdag 11. september Gullashsuppe m. brød
Fredag 12. september Oksekød i grøn karry

Mandag 15. september Nudler med wok-grøntsager 
   og sur/sød sovs
Onsdag 17. september  Karbonader m/ persillekartofler
Torsdag 18. september Biksemad m. spejlæg
Fredag 19. september Stegt kylling m. cashewnødder

Mandag 22. september Pasta med tomatsovs og kødboller
Onsdag 24. september Farsbrød m. porre og bacon
Torsdag  25. september Kylling i karry med ris
Fredag 26. september Svensk pølseret (twisted)

Mandag 29. september Karry-ret med græskar, kartofler, ris 
   og creme fraiche

Maden bliver serveret fra kl. 17-18, mandag først fra kl. 17.30.
Ændringer i menuen kan forekomme.
Tilmelding senest dagen før kl. 12 på telefon 8625 9158.
 
Priser:
Voksne 30 kr.     Børn 12 kr.       Rabatkort, 10 gange: 250 kr.

Arrangementer:
BANKO hver onsdag fra kl. 16.30 - ca. 21.15.
KAFFE med brød hver tirsdag og torsdag fra 10-13. 
KVINDER I GANG hver tirsdag kl. 13 + snacks bagefter.
ZUMBA for kvinder i alle aldre hver mandag kl.14-15.
MED UNGE ØJNE børn/unge-projekter og aktiviteter: 
madklub, film, dans, lektiecafe og meget andet.
Følg med på www.facebook.com/med.ungeojne

tOuSgAArDSLADEN

 

TOUSGAARDSLADEN  

Beboerhus ∙  Edwin Rahrs Vej 6B ∙ Brabrand ∙ T: 8625 9158 
 
LADENS FOLKEKØKKEN  april 2013 
Onsdag 3.   Boller i selleri 
Torsdag 4.   Skinkeschnitzel med brasede kartofler 
………………………………………………………………….   
Mandag 8.   Kyllingeret med cashew nødder 
Onsdag 10.   Grøntsagsgryde 
Torsdag 11.   Bøf med løg & kartofler  
…………………………………………………………………. 
Mandag 15.   Pita m. kylling / salat / humus & æblekage  
Onsdag 17.   Flæskesteg med hvide & brune kartofler 
Torsdag 18.   Medister med stuvet hvidkål & kartofler 
…………………………………………………………………. 
Mandag 22.    Pasta med tomatsovs & kødboller 
Onsdag 24.  Stuvet hvidkål med frikadeller 
Torsdag 25.  Månedens overraskelse 
…………………………………………………………………. 
Mandag 29.  Græske bøffer med ovnkartofler & tzatziki 
 
Maden bliver serveret mellem 17-18. Mandage fra 17.30. 
Ændringer i menuen kan forekomme. 
Bestilling senest dagen før kl. 12 på telefon 8625 9158 
 
PRISER 
Voksne 30 kr. • Børn 15 kr. • Rabatkort 10 gange: 200 kr. 
 

AKTIVITETER I APRIL   
BANKO hver onsdag fra 16.30 - ca. 21.15 
KAFFE med brød hver tirsdag og torsdag fra 10-13 
MÆND – gåture tirsdage kl. 11 
KVINDER I GANG tirsdag kl. 13 + snacks bagefter  
MADKLUB for børn 10-12 år – tirsdage kl. 16-19 
SUNDHEDSCAFÉ hver onsdag kl. 13-15.30 på 1. sal 
ZUMBA for kvinder hver mandag kl.14.30-15.30 
BEBOERRÅDGIVNING tirsdag 10-12, torsdag 15-17 
 
 
MED UNGE ØJNE aktiviteter, følg med på Facebook 
FILM • BORDTENNIS • MADKLUB • DANS • LEKTIEHJÆLP  
+ meget mere for 7-14-årige. Kontakt Grete T: 40384890 
 

 

 

 

 

 

 

 WWW.TOUSGAARDSLADEN.DK 
SELSKABS- OG MØDELOKALER UDLEJES 
 

efterÅrsløb i Hasle bakker 
for børn og voksne

Hasle bakkerløbet afHolder for tredje 
År i træk løb og walks i de natUrskønne 

bakker nord for gellerUp

Af Helle Hansen

Har du mod på at udfordre din kondition, og kan du 
lide at løbe eller tage en rask gåtur, så er der mulighed 
for at deltage Hasle Bakkerløbet, som gennemføres for 
tredje gang. Det sker onsdag den 24. september.
Hasle Bakkerløbet bliver arrangeret af Brabrand IF 
Motion og Brabrand parkrun i samarbejde med Den 
Selvejende Institution Hasle Bakker.
Løbet foregår over og omkring de tre store bakker i det 
naturskønne Hasle Bakker-område, der ligger nord for 
Gellerup. Der er indgang fra P-pladsen for enden af 
Lenesvej i Brabrand.

Børneløb, walks og løb
Arrangementet starter med et løb for børn, som foregår 
over to af bakkerne. Der er start kl. 17.00.
Samtidig er der også afgang for både 5 og 10 km walks 
ud i området for alle, der ikke er klar til at løbe. 
Selve Bakkeløbet, som både kan gennemføres som 5 
km (1 omgang) eller 10 km (2 omgange), skydes i gang 
kl. 18. 

Lokal opbakning
Hasle Bakkerløbet 2014 bliver arrangeret af frivillige 
fra BIF Motion og Brabrand parkrun, der året rundt 
hver lørdag arrangerer morgenløb i Hasle Bakker. 
”I forbindelse med Hasle Bakkerløbet er vi glade for 
at kunne samarbejde med de frivillige fra Cafe Perlen, 
der serverer arabiske specialiteter i målområdet ved 
P-pladsen på Lenesvej, mens mændene fra Det Gule 
Hus’ Venner har lovet at gå vagt på parkeringsområdet 
ved Tovshøjskolen, mens løbet finder sted,” siger Jan 
Christensen fra Brabrand parkrun.
Tilmelding til alle løb og walks sker via 
www.sportstiming.dk . 

kirkens korsHær genbrUg

brUgte salgsbare effekter modtages

Vi modtager gode brugte og salgbare effekter i vores 
åbningstid - og vi henter gerne større ting.
Har du besøgt vores butik? Der er et stort udvalg af tøj, 
ting, møbler osv.
Vores åbningstid er hverdage 13.00 til 17.00,
lørdage er der åbent fra 10.00 til 13.00.
Vi er ca. 25 frivillige, men der er plads til flere, så har 
det din interesse, så kom forbi eller ring.
Gl. Stillingvej 456, 8462 Harlev, tlf. 87480787.
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afdelingsformænd
Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17
bestyrelsen.afd.1@gmail.com

Afdeling 2, Søvangen:
Steve Christensen
Steve-christensen@jubii.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Vagn Eriksen, tlf. 30 78 07 70
vagn.eriksen@skovgaardsparken.dk

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, 
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, tlf. 24 84 59 29 
roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:
Lene Olm, tlf. 60 77 58 02, leneom@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. 42 17 79 77
otagra@stofanet.dk

Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave:
Jesper Frølich, tlf. 86 26 06 16, j.frohlich@hostmail.dk

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

Afdeling 18, Lyngby:
Susanne Jars, tlf. 22 14 19 78, s-jars@hotmail.com

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

Afdeling 21, Hasselager:
Malene Tran, tlf 27 97 27 80, malenetran@hotmail.com

Afdeling 22, Sonnesgården:
Uffe Adelørn, tlf 40 40 11 19, adeloern@stofanet.dk 

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Flemming Søgaard Jensen, tlf. 86 24 60 34 
efsj@stofanet.dk

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63, 
 Jan1307@hotmail.com

Afdeling 25, Østergårdsparken:
Heidi Hólmer-Hansen, tlf. 28405250
heidi-8330@hotmail.com

Afdeling 26, Kildeagervej:
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63, 

Afdeling 30, Pilevangen:
Maria Kahr Ovesen, tlf. 40 88 21 60,
maria@kahrshjem.dk

foreningsbestyrelsen
Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90, jp@iecdk.dk

Keld Albrechtsen (næstformand)
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.dk

Jesper Fræer
Karensvej 27, st. th., tlf. 31 40 70 90
jesperiiv@gmail.com

Troels Bo Lund Knudsen
Jernaldervej 255 A, 1. tv., 8210  Aarhus V, 
tlf. 22 88 60 47, troels.bo@gmail.com

Tanja Bergstrøm
Gudrunsvej 50, 7.
tanja@fam-bergstroem.dk

Dega Jama Mohamed
Gudrunsvej 8, 1. th. tlf. 50 53 31 16 
degajama@live.dk

Peter Iversen
Jernaldervej 245, 3., tlf. 25 39 87 28
peter-iversen@live.dk

inspektører
Afdeling 1, 2, 7, 8, 15, 16, 17, 21, 23, 24 & 26:
Carsten Falck, Rymarken 2, tlf. 89 31 71 71

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Peter Sørensen & Ege Høst Hansen
Driftskontoret: Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Afdeling 3, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 22, 25 & 30:
Robert Sørensen, Rymarken 2, tlf. 89 31 71 71

brabrand boligforening
Rymarken 2, 8210 Aarhus V
Tlf. 89 31 71 71
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30-14
Torsdag også til 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 15-17

beboerrÅdgivning tovesHøj
Maryam Fereidanian træffes i Tousgårdsladen 
Tirsdag 10-12 og torsdag 15-17
Tlf. 20 18 54 24

gellerUp retsHjælp
Dortesvej 1, st. th., 8220 Brabrand, tlf 86 25 71 35

fritidsforeningen
Formand Jytte Lausen, tfl 86 92 45 95, 
mobil 23 66 26 95
jyttemargrethe@stofanet.dk

fas
Formand Poul Erik Nielsen, tlf. 42 17 79 77,
otagra@stofanet.dk

antenneservice
Stofa Antenneservice, tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag 08-20
Lørdag 10-14 
Dog med undtagelse af helligdage. 
Uden for almindelig åbningstid: tlf. 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
City Vest, Gudrunsvej 7 
Tlf. 86 25 14 48, ojyl@politi.dk 
Mandag-fredag 10-12

lægevagten Tlf. 70 11 31 31

toUsgÅrdsladen  
Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand, tlf. 86 25 91 58

ladens folkekøkken
Tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage 17-18, tilmelding kl. 12

beboerHUset yggdrasil
Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand, 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. 87 30 16 00 el. 20 55 97 88

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.aarhusbolig.dk

brabrand boligforening
Rymarken 2,  8210 Aarhus V
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

Nyttige telefoNNumre i BraBraNd BoligforeNiNg



GELLERuP BADET
Normale åbningstider:
Mandag  kl. 06.00 - 12.00*
Tirsdag    LUKKET
Onsdag kl. 06.00 - 12.00 + 15.00 -18.00
Torsdag kl. 15.00 - 18.00
Fredag kl. 06.00 - 12.00* + 15.00 -18.00 
  (billig svømning)
Lørdag  kl. 10.00 - 15.00 + 15.00-18.00 
  (kvindesvømning)
Søndag    kl. 10.00 - 15.00 
*  Hver mandag og fredag kl. 10-12 er varmtvands-
bassinet lukket pga. babysvømning.  
 
Se priser på hjemmesiden

Læs mere på gellerupbadet.dk

GELLERuP GuIDE-TuRE 
I FESTuGEN
Bag om blokken-vandringer gentages i Aarhus 
Festuge, hvor gellerupborgere, århusianere og an-
dre nysgerrige igen får mulighed for at få en spæn-
dende rundvisning i Gellerup, krydret med person-
lige historier fra museets guider, der har modtaget 
en pris for deres indsats.
Guide-turene starter altid fra Gellerup Museum i 
lejligheden på sjette sal i Gudrunsvej 16. Herfra kan 
deltagerne se den fantastiske udsigt ud over hele 
Århus Bugt og ned over parken midt i Gellerup.
Der bydes både på korte og lange rundvisninger 
i området, hvor der undervejs fortælles historier 
om fortiden, nutiden og fremtiden for boligområ-
det, der netop har taget hul på Danmarkshistoriens 
største boligområdefornyelse med nedrivning af 
blokke, anlæggelse af nye veje og meget andet på 
programmet.

Guide-ture i Gellerup i Aarhus Festuge:
Mandag 1. september kl. 15.00 - Lille tur - en time.
Onsdag 3. september kl. 16.00 - Lang tur - 1½ time.
Fredag 5. september kl. 15.00 - Lang tur - 1½ time.
Søndag 7. september kl. 13.00 - Lang tur - 1½ time.
Mødested: Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th.
Pris 20 kr.

Skriver du lidt 
i fritiden - eller
fotograferer 
du - så bliv frivillig på Skræppebladet!

Skræppebladet søger frivillige, som har lyst til at 
være aktive på bladet med at tage billeder eller  
skrive artikler.  
Skræppebladet udkommer en gang om måneden, 
10 gange om året, til beboerne i Brabrand Boligfor-
ening. Oplaget er på 5500 eksemplarer, så her er rig 
mulighed for at få dine billeder eller artikler ud til 
mange læsere.
Vi har redaktionsmøde en gang om måneden, hvor 
vi diskuterer kommende artikler og evaluerer sidste 
nummer. Hvis du ikke ønsker at deltage på redak-
tionsmøder, kan du bare bidrage, som du har lyst 
til. Der er ingen krav til dig om, hvor meget du skal 
bidrage med, men vi kan komme med forslag til dig 
om, hvad du kan lave. 
Hvis du bliver frivillig, deltager du selvfølgelig i 
vores kurser og seminarer på lige fod med de øvrige 
redaktionsmedlemmer.

Har du fået lyst til at være med eller vil høre mere, 
så kontakt redaktør for Skræppebladet
Elsebeth Frederiksen på telefon 41428792 eller mail 
elsebeth_frederiksen@skraeppebladet.dk


