
skræppebladet

Holmstrups 40-års jubilæum fejret med maner - side 4

Højt humør i Højriisparken  - side 6

Kunstværket, der forsvandt i Sonnesgården - side 12 

Efterårets ordinære afdelingsmøder - side 19 t

nr.  juli 2015

   4    6    12

  0 6

19

Ny formaNd for boligforeNiNgeN er eN gammel keNdiNg. 

læs iNterview med keld albrechtseN på side 9.



kolofoN
skræppebladet

t
ISSN 0906-267X
Dortesvej 35A., 8220 Brabrand
E-post: redaktion@skraeppebladet.dk 
Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk
Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for 
Brabrand Boligforening. Skræppebladet er ud-
kommet siden 1971.
Redaktionen er valgt på beboermøderne. 
Bladets be styrelse er den til enhver tid valgte 
foreningsbestyrelse.
Bladet udkommer den første uge i hver måned, 
undtagen januar og august.
Oplag: 5500 eksemplarer. 
Abonnement: 175 kr. pr. år, bestil på:
abonnement@skraeppebladet.dk
Skræppebladet trykkes på 
100% dansk genbrugspapir.

ledereN

Af Helle Hansen

Nye traNge tider forude

Sidste uges folketingsvalg varsler nye tider for alle os, der 
bor i de almene boliger. Formentlig bliver de kommende år 
ikke de allersjoveste tider for den almene boliglejer. Men 
hvad vi præcis skal vente os, kan det være svært at spå om 
lige nu og her, kun nogle dage efter valget.

I december 2014 indgik den forhenværende regering 
udenom Venstre og Liberal Alliance den seneste boligaftale 
om anvendelsen af Landsbyggefondens penge. Det skete 
sammen med Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Det 
Konservative Folkeparti. 

Det var den aftale, som afsatte 18 milliarder kroner til 
renovering i den almene sektor, og som forventes at skabe 
beskæftigelse til 18.000 mennesker fordelt over årene frem 
til 2020.
Fordi to af fire partier i den blå blok var med i forliget, må 
vi kunne regne med, at den aftale holder – ellers vil der 
være tale om forligsbrud.

Undervejs i valgkampen har områder som Gelleruppar-
ken og Toveshøj gentagne gange været omtalt som sorte 
huller af flere af højrefløjens politikere. Og flygtninge og 
indvandrer-temaerne var igen højt på listen over emner, 
der blev debatteret. Med Dansk Folkeparti som det største 
parti i den blå blok kan det kun forventes, at der i fremti-
den bliver sat endnu mere fokus på de store boligområder, 
som optræder på den forhadte ghettoliste. Og et krav om 
videoovervågning af alle områderne ligger sikkert ikke 
langt ude i fremtiden.

Når der på et tidspunkt kommer en regeringsdannelse, 
bliver det også spændende at finde ud af, om der fortsat vil 
være noget, som hedder Boligministeriet. Sidste gang der 
kom en borgerlig regering til magten, det var i 2001 med 
Anders Fogh Rasmussen ved roret, blev Boligministeriet 
nedlagt og by- og boligpolitikken kom ind under Erhvervs- 
og Økonomiministeriet, mens enkelte områder blev over-
ført til Socialministeriet. Tiden vil vise, om Lars Løkke og 
Thulesen Dahl vil gentage det skridt. 

Vi finder nok også alle snart ud af, at den almene sektor 
ikke er en blomst, der gror i hverken Venstre, De Konser-
vative eller Liberal Alliances have. I Dansk Folkepartis 
arbejdsprogram fra 2009 står derimod, at partiet ønsker, 
at den almene boligsektor skal styrkes og forbedres, og at 
dette skal ske gennem nybyggeri, renovering samt gen-
nemførelse af tiltag mod den stigende ghettoisering.

Tiden vil vise, om det er pest eller kolera, vi skal leve med.

Skræppebladet ønsker alle en god sommer. 
Vi er tilbage med en nyt nummer af bladet til september.
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iNspiratioNstur til berliN gav gode ideer
eN laNg weekeNd i berliN gav de medvirkeNde god iNspiratioN til iNstaNt city-projektet i gellerup

Tekst og fotos af Elsebeth Frederiksen

Berlin er en by i massiv vækst. Krea-
tive typer kommer med gode ideer, 
og forskellige initiativer dukker 
op overalt. Derfor er Berlin et godt 
sted til at få inspiration til Instant 
City-projektet i Gellerup.  De med-
virkende på turen var repræsentanter 
fra Toveshøj og Gellerupparken, ad-
ministrationen og Aarhus Kommune. 
Tre dage med et tætpakket program, 
hvor der blev kigget på byhaver,  
madmarkeder, renoveringer af belas-
tede boligområder og byplanlæg-
ning. 

Selvom der var mange ting, man kan 
bruge i Gellerup, var der også en del, 
som ikke kan bruges, fordi Gellerup 
er et mindre område, og man ikke 
har store områder som f.eks. den 
nedlagte  lufthavn Tempelhof, som 
i dag bruges som rekreativt område. 
Her var der blandt andet et rundt, 
rødt infotårn, hvor man kan kigge 
rundt i hele området, og boldbaner 
side om side, som godt kan bruges i 
Gellerup.

billige ting, 
som hurtigt kan laves
Helle Hansen, som også var med på 
turen, mente, der var gode ting ved 

turen, og hun fik god inspiration med 
hjem.
”Der var mange kreative ting, som 
man fik lyst til at lave selv, og som 
ikke kostede ret meget,” mener hun. 
Det kunne f.eks. være et stativ til at 
have jordbærplanter i, som var lavet 
af nedløbsrør, eller omvendte paller 
brugt som potter. 

Så selvom ikke alt kunne bruges som 
inspiration, var det alligevel en god 
tur for de deltagende, som også fik 
lidt tid til at se byen som turister.

Næsten hele flokken samlet på vej på rundvisning.



4 - Skræppebladet juli 2015

holmstrups 40-års jubilæum fejret med maNer
huN holder sig godt

Tekst og foto af Jens Skriver

Holmstrup er en hun - ligesom et 
skib, fastslog Keld Albrechtsen i sin 
jubilæumstale, og i festlighederne 
blev der vist megen glæde for Holm-
strup.
Fejringen startede Grundlovsdag og 
måtte konkurrere med utallige andre 
arrangementer og fint vejr, men der 
var mulighed for nøje at studere 
fotoudstillingen, der både viste hi-
storiske billeder og fotos, der på fin 
måde fremhævede det meget smukke 

område. Og så var der et stort børne- 
og voksenmarked med mange boder. 
Udvalget af varer var stort, og hvis 
man havde øjnene med sig, kunne 
man gøre en god handel.

receptionen
Festlighedernes højdepunkt fulgte 
dagen efter med reception, hvor 
Pensionistklubben trakterede med 
sit berømte kagebord, og der kunne 
også vælges ostepinde og frugt. Både 

beboere og naboer strømmede til.  
I sin jubilæumstale fremhævede Keld 
Albrechtsen bl.a., at Holmstrup var 
en hel særlig boligafdeling, der blev 
kaldt ”måne base alpha” eller ”6’te” 
afdeling - ligesom en kendt afdeling 
på Skt. Hans Hospital. Afdelingen var 
rebelsk og lavede delvist huslejeboy-
kot. Boligselskabernes Landsforening 
betragtede beboerne som anarkister i 
et galehus, men det lykkedes studen-
ter og pensionister at skabe en bære-
dygtig afdeling med rummelighed og 
respekt for alle. Afdøde beboere som 
den myndige varmemester Korn og 
den myreflittige Lars Eg blev mindet. 
Edvin Juhl  fortalte, at Holmstrup var 
utæt lige fra fødslen.
”Og det har taget mange år, før 
pottetræninger og ombygninger fik 
nogen mærkbar effekt. Men historien 
om alle Holmstrups ombygninger 
er som H.C. Andersens eventyr om 
Den Grimme Ælling, der bliver til en 
smuk svane.”
Efter en gennemgang  af renoveringer 
fortalte Edvin om huslejen, der skulle 
dække renter og afdrag af meget 
store lån. Det kulminerede med et 
møde med den socialdemokratiske 
boligminister Erling Olsen. Da han 

Der handles og hoppes.
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deN Nye foreNiNgsbestyrelse tager 
arbejdshaNdskerNe på

koNstitueriNgeN i boligforeNiNgeNs Nye foreNiNgsbestyrelse kaN fiNdes 
på boligforeNiNgeNs hjemmeside

Af Keld Albrechtsen, formand for foreningsbestyrelsen

Brabrand Boligforenings ny for-
eningsbestyrelse holdt sit konstitu-
erende møde torsdag den 25. juni, 
efter Skræppebladets deadline. 
Derfor kan oplysninger om valg af 
næstformand og nedsættelsen af 
udvalg ikke nå at komme med i dette 
nummer. 
Men alle, som er nysgerrige, kan fra 
fredag den 26. juni se resultatet af 
konstitueringen på boligforeningens 
hjemmeside www.bbbo.dk. 

skiftende mødeledelse
Foreningsbestyrelsen holder møde 
hver måned, og mødematerialet 
udsendes en uge før mødet. Dags-
ordnen og materialet forberedes i 
et udvalg, der består af formand og 
næstformand samt det medlem af 
foreningsbestyrelsen, som skal lede 
det næste møde. Den opgave går på 
skift blandt medlemmerne af besty-
relsen. 

seminar for repræsentantskabet
På bestyrelsesmødet den 25. juni lå 
der forslag til en række nye udvalg, 
som der også kan læses om på hjem-
mesiden eller i september måneds 
udgave af Skræppebladet.  
Derudover vil der blive planlagt et 
bestyrelsesseminar i det kommende 
år og blive arrangeret et seminar for 
hele repræsentantskabet den 7.- 8. 
november. 

hørte, at der var krævet en husleje-
stigning på 66 kr. pr. m2 i Holmstrup, 
sagde han:
”Jamen, det kan I jo ikke betale, så 
den er hermed halveret.”
Det varede nogle år, inden pengene 
kom, men nu har Holmstrup en af 
de laveste huslejer pr. m2 i Brabrand 
Boligforening. Det passede fint at 
holde jubilæet på Grundlovsdag, 
for Holmstrup har lang tradition for 
demokrati med beboermøder, der 
kunne vare til den lyse morgen, selv 

om det engang blev sagt, at man 
skulle have boet 10 år i Holmstrup, 
før man kunne vælges til noget.
”Og 40 år er jo ingen alder. Så vi kan 
se frem til endnu 40 gode år,” slut-
tede Edvin Juhl.
Catharina Østergaard, der er 
indvandret fra Holland, sagde, at 
hun aldrig havde mødt så mange 
dejlige mennesker som i Holmstrup. 
Under receptionen underholdt det in-
ternationale band Natural High med 
sangerinden Irena.

tilbud til alle
Herefter underholdt ”Cirkus Skunk” 
børnene. Det var en tryllekunstner, 
og de gør altid lykke blandt børn. 
Børnene kunne også glæde sig over 
en hoppeborg og frisklavede bolsjer. 
Mange deltog i fællesspisning med 
pulled pork og oksefilet med to slags 
kartofler efterfulgt af is og kaffe. Til 
sidst spillede Punkt 22 op til dans 
med numre, der også var in for 40 år 
siden.

Pensionistklubbens kagebord. Boderne stilles op.



Højt Humør i Højriisparken
Afdelingen på Truevej har 
meget trofaste beboere, 
hvoraf flere har prøvet at bo 
i mere end en af de i alt 21 
lejligheder.
Halvvejs nede ad Hovedgaden i 
Brabrand, lidt oppe ad Truevej, ligger 
Højriisparken. Det er Brabrand Bolig-
forenings afdeling 17, og med sine kun 
21 lejemål er det en af boligforeningens 
allermindste. 
Det røde murstensbyggeri i tre etager 
blev bygget i 1996, og flere af afdelin-
gens første beboere bor stadig i afdelin-
gens lejligheder her 20 år senere.

Det gælder blandt andre Marianne G. 
Mortensen, der var hjemme, da Skræp-
pens udsendte i juni aflagde afdelingen 
et uannonceret besøg. Hun var i fuld 
gang med en intern flytning fra nr. 38 på 
2. sal til nr. 22 i stueplan. 
”Faktisk er det min anden interne 
flytning. Jeg flyttede først ind i nr. 12, 
da afdelingen var helt ny. Jeg sagde ja 
til lejligheden bare ud fra tegningerne,” 
husker Marianne, der da fire år forud 
havde boet i Holmstrup.
”Jeg har haft brækket mit knæ, og det 
er rigtig dårligt med trapper, så nu er 
jeg rykket nedenunder og har fået en 
lille have. Det er rigtig fint, selv om jeg 
kommer til at savne mit dejlige store 
køkken og min skønne altan med kig 
ned til søen,” fortæller Marianne, der er 
rigtig glad for at bo i Højriisparken. 

”Vi er rigtig mange, der har boet her i 
mange år, og der er ikke mange udflyt-
ninger. Den lejlighed, jeg lige har fået i 
stuen, har tidligere været fru Christen-
sens. Hun er 96 år og er lige flyttet på 
plejehjem. Jeg satser på, at jeg også skal 
blive her i mange år,” siger Marianne.

med andre øjne
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Marianne G. Mortensen nyder en sidste gang kigget til Brabrandsøen fra lejligheden i nr. 38 på 2. sal.

Derfor hedder det Højriisparken

Holger Højriis  var dansk-amerikansk 
pilot. Han blev født i 1901 i Brabrand-
området, men emigrerede til  USA, 
hvor han blev en anerkendt pilot 
i  1930-1940’erne. Han var den første 
dansker, der foretog en  transatlan-
tisk  flyvning, hvilket gjorde ham 
berømt i Danmark. Han døde af tyfus 
i USA under krigen i 1942. 



”Ellers er det lidt jævnt kedeligt i en 
sådan lille afdeling som vores. Men 
vi satser på, at der snart skal til at ske 
noget. Vi er et par naboer, der har aftalt, 
at vi skal lave en fælles grillaften på 
vores grillplads, og vi vil invitere alle 
ved at smide et brev i postkassen,” siger 
Marianne. 

88 år og frisk med en flirt
I nr. 18 bor 88-årige Herman Kempel 
Carlsen, der i 2000 flyttede ind i Højri-
isparken. Det var sammen med Helga, 
som desværre døde for seks år siden. 
I dag er det Herman, der kender og 
passer på alle naboerne, og han flirter 
gerne med de kvindelige af dem, når 
han for lov, fortæller han med et grin, 

mens han vander blomsterkrukkerne i 
sin lille have.
Den tidligere snedker har sin egen el-
scooter parkeret på sin terrasse, så han 
nemt kan køre den frem, når han skal 
ud på tur.

Højriisparken er bare bedst
I nr. 26 hilser vi på Lise Mikkelsen, der 
har boet det meste af tiden i afdelingen, 
siden den blev bygget i 1996. Hun er for 
nylig vendt tilbage til nr. 26 i stuen, hvor 
hun især er glad for det store køkken.
”Jeg flyttede en kort tid til Tilst. Men jeg 
vendte hurtigt tilbage til Brabrand til 
Drejergården. Kort tid efter flyttede jeg 
retur til Højriisparken, som jeg synes er 
bedst. Jeg boede først i en lejlighed på 
2. sal. Så fik jeg en lejlighed på 1. sal i et 
stykke tid, og nu er jeg endt tilbage i nr. 
26 i stuen, hvor det hele startede,” siger 
en glad Lise Mikkelsen.
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Afdeling 17, Højriisparken
Der er 21 lejemål i en 3-etagers vinkelblok, der er opført 1996. Der 
er fælles vaskeri og et lille selskabslokale med plads til 20 personer, 
som kan lejes af beboerne. Katte og hunde er ikke tilladt. 
Oprindelig startede afdelingen som et øko-projekt, der gik ud på 
at genbruge vand fra håndvaske og brusebade. Det var planen, at 
beboerne skulle spare op til 25 procent, men firmaet gik konkurs. 
Store lugtgener var medvirkende årsag til, at projektet blev lukket 
ned efter tre år.

Fællesdrift med Søvangen og Drejergården
Højriisparken har siden årsskiftet haft fælles drift med Søvangen, afdeling 2, og 
Drejergården, afdeling 8. Jan Qvist, der er ejendomsservicetekniker, viser os afdelingens 
vaskeri, tørrerum og fællesrum, som alle ligger i kælderen under byggeriet. 
På græsarealet bag bygningen er der et cykelskur og nogle få legeredskaber. Og så har 
stuelejlighederne små private haver lige udenfor havedøren.

Skræppebladets udsendte

Helle Hansen, 
Gellerupparken

Foto: Espen Swane

Elsebeth Frederiksen, 
Gellerupparken

Foto: Espen Swane

Martin Krabbe,
fotograf

Foto: Espen Swane
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fra stemmeret til politidirektØr
gruNdlovsmØde i eNgsØparkeN ved brabraNd ro-stadioN

Tekst og foto af Elin Krogh

Brabrand Fællesråd, Brabrand Idræts- 
forening, Kulturgas, De grønne pige-
spejdere i Brabrand og Brabrand Me-
nighedsråd inviterede til grundlovs-
møde, hvor Hanne Bech Hansen, tidl. 
politidirektør i København, var invi-
teret til at holde grundlovstalen i an-
ledning af 100-årsdagen for kvinders 
stemmeret i Danmark. Derudover 
var der fællessang, musik ved trioen 

Blackbird og gymnastikopvisning af 
pigerne fra Brabrand Idrætsforening.

Vejret viste sig fra sin smukkeste side 
denne fredag, hvor 3-400 tilhørere i 
den modne alder have taget plads 
på bænkene i Engsøparken med 
udsigt til talerstolen og Brabrandsøen 
som baggrund. Efter fællessang gik 
Hanne Bech Hansen, der er født i 
Århus, på talerstolen og indledte sin 
tale med historien om de første kvin-
delige personligheder i begyndelsen 
af det 20. århundrede. 
Herefter gav hun eksempler på 
kuriøse anekdoter fra sin tid som ver-
dens første kvindelige efterretnings-
chef - for PET (Politiets Efterretnings 
Tjeneste) i perioden 1988-1993 - og 
sidenhen Europas første kvindelige 
politidirektør (i København) i perio-
den 1995-2009. Anekdoterne og histo-
rierne fra tiden som mønsterbryder 
i en mandsdomineret branche vakte 
stor latter og klapsalver blandt tilhø-

rerne, hvor mange var gamle nok til 
at huske, at ligestilling er et relativt 
nyt og moderne fænomen. 
Hanne Bech Hansen rundede sin tale 
af med at fokusere på, at ligestillin-
gen trods alt er væsentligt forbedret. 
Hun illustrerede dette med at citere 
forfatteren Tor Nørretranders fra en 
artikel om ligestilling, demokrati og 
deltagelse: ”Når kvinderne kommer 

ud i samfundet, så betyder det, at 
mændene kommer ind i børneværel-
set.”

musik og evergreens
Efter talen underholdt trioen Black-
bird med musikalske og populære 
klassikere fra bl.a. Norah Jones og 
Dolly Parton – en behagelig eftermid-

dagskoncert i parken, hvor en stor 
del af det ældre publikum, der var 
kommet for at høre grundlovstalen, 
langsomt sivede væk, og pladserne 
blev overtaget af børnefamilier, der 
var kommet for at overvære gym-
nastikopvisningen af pigerne fra 
Brabrand Idrætsforening – en fin 
opvisning af både dans og spring-
gymnastik. 

Alt i alt en glimrende eftermiddag 
i strålende solskin for alle aldre og 
med interessante budskaber og god 
underholdning i nogle fantastiske 
omgivelser.

Alle pladser på de opstillede bænke var optaget.
Publikum lyttede interesseret til Hanne Bech Hansen - og nød 

formentlig også udsigten.

BIF”s piger optræder - de smed dog maskerne undervejs.
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keld albrechtseN påNy formaNd for brabraNd boligforeNiNg

livslaNg iNteresse er ikke blegNet

Af Jens Skriver, foto Martin Krabbe

”Interessen for at arbejde i boligsam-
menhæng har altid været der,” siger 
Keld Albrechtsen og tilføjer, at det 
startede på Skjoldhøjkollegiet i 1972.
Så da medlemmer af boligforenin-
gens repræsentantskab spurgte, 
om han ikke igen ville stille op som 
formand, som han var fra 1993-1997, 
for at sikre kontinuiteten, slog han til.
”Vi er i gang med et generationsskifte 
i administrationen og foreningsbesty-
relsen, og jeg vil gerne være med til 
at få boligforeningen bragt godt ind i 
fremtiden med de store projekter, der 
er gang i,” siger han. 

”Det er utroligt spændende og 
kræver megen tid. Der er ikke alene 
tale om Helhedsplanen, men også 
om betydelige renoveringer af de tre 
ældste afdelinger og de afdelinger, 
der også har væsentlige udfordringer 
som Holmstrup med isoleringspro-
jekter. Hertil kommer nybyggeri som 
den nye ungdomsbydel. Vi vil gerne 
indgå i kommunens målsætning om, 
at ¼ af nybyggeri skal være alment, 
og vores ekspertise gør, at vi kan 
samarbejde om projekter og bruge 
vores kræfter på basale målsætnin-
ger. Der er også meget spændende 
udfordringer med forbedringer af 
beboerdemokrati og ”Frit valg i 
driften”. Det sidste indebærer, at 
afdelingerne leveres basale ydelser 
med mulighed for en række tilvalg af 

ydelser. Det forøger den lokale ind-
flydelse og dermed muligheden for 
at påvirke huslejen,” uddyber Keld.

 hvad er hans baggrund?
”Kan du gøre en forskel?” spørger 
jeg. 
”Det skulle jeg virkelig gerne kunne,” 
svarer Keld.
”Jeg har fortalt repræsentantskabet, 
at jeg har megen energi, og faktisk 
bruger jeg meget tid på det, jeg på-
tager mig, så jeg håber, der kommer 
noget godt ud af det. Det har været 
et ubrudt engagement i hele min 

voksne tilværelse. I de næsten 15 år, 
jeg var medlem af folketinget, sad 
jeg hele tiden i boligudvalget. Jeg har 
været medlem af afdelingsbestyrel-
sen i Holmstrup i flere perioder og 
har tidligere været boligforeningens 
formand. Partipolitisk blev jeg deri-
mod først i 1977, hvor jeg meldte mig 
ind i VS. Jeg blev året efter opstillet 
nederst på kandidatlisten til amtsrå-
det. Spidskandidaten faldt imidlertid 
fra, og på en ekstraordinær kongres 
foreslog dirigenten, at kandidatlisten 
blev vendt på hovedet, og så fulgte 
amtsråd og folketing. Tidligere var 
jeg ikke optaget af partipolitik og 
deltog heller ikke i studenterpolitik, 
men som gymnasieelev var jeg med 
til at organisere Operation Dagsværk, 
og jeg var med til at grundlægge 

kollegiebevægelsen og arrangere 
huslejeboykotter.”

andre engagementer
Keld Albrechtsen studerede almin-
deligt statskundskab og finansierede 
en betydelig del af studierne ved at 
arbejde på Ceres og derefter som 
daglejer i høsten hos en landmand i 
Borum.
”Begge dele var hårdt fysisk arbejde,” 
siger han.
”Bestyrelsen består af folk, der er op-
taget af det og går op i det, så jeg tror, 
at det kommer til at fungere godt,” 

siger han, men på spørgsmålet, om 
han er formand om 10 år, griner han 
og siger: ”Jeg ville selv blive over-
rasket, hvis jeg er formand om 10 år.”
Keld har mange andre interesser. Na-
turen, herunder bjergvandringer, be-
tyder meget ligesom også historiske 
problemstillinger, gerne præsenteret 
i romanform. Han deler en interesse 
for whisky fra øerne med sin bror.
”Jeg lægger især vægt på familien,” 
siger Keld. 
”Jeg har en datter i Århus og en 
datter og et barnebarn i München.” 
I øvrigt er Keld stadig menigt 
medlem af Enhedslisten og deltager i 
et møde eller to. 
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fra gellerup til aarhus Ø med stort vemod
efter 28 år på beNtesvej i gellerupparkeN er aNN krogsager flyttet iNd 

i boligforeNiNgeNs Nye afdeliNg, havNehuseNe

Tekst Helle Hansen, foto Helle Hansen & Martin Krabbe

”Da jeg stod i min tomme rengjorte 
lejlighed på Bentesvej og var klar til 
at aflevere den til syn, sagde jeg til 
min søn: Jeg tror, jeg flytter ind igen,” 
fortæller 78-årige Ann Krogsager, 
der i dag er flyttet ind i Brabrand 
Boligforenings nye afdeling, Havne-
husene, på Aarhus Ø. Her var hun 
en af de første til at hente nøglerne til 
de spritnye lejligheder, som beboerne 
kunne rykke ind i fra den 15. maj.
Fra Anns nye køkkenvindue er der 
kig ned til lystbådehavnen, som 
summer af liv, den sommerdag 
Skræppen er på besøg.
”Faktisk er det slet ikke udsigten, der 
har trukket mig herned, for jeg havde 
en fantastisk udsigt hjemme på Ben-
tevej med kig ned over det grønne 
område i Gellerupparken. Man er 
helt ugeneret, ingen genboere, men 
frit udsyn fra alle vinduer. Det kunne 
jeg rigtig godt lide,” fortæller Ann, 
som synes, at det var rigtig hårdt at 
flytte fra den fire-værelses lejlighed i 
Gellerup.

”Jeg har faktisk gået og grædt i flere 
måneder, mens jeg har været i gang 
med at pakke, fordi jeg var så glad 
for min lejlighed på Bentesvej. Men 
samtidig vidste jeg godt, at det ikke 
kunne blive ved at gå med trapperne 
op til anden sal uden elevator,” siger 
hun.

beskidt opgang et dilemma
Men alt i Gellerup har ikke kun været 
godt, for opgangen på Bentesvej var 
tit meget beskidt og uhumsk.
”Hver eneste gang jeg kom hjem og 
åbnede døren til opgangen, tænkte 
jeg: åh nej! nu flytter jeg. Men det har 
været et dilemma, for min lejlighed 
var rigtig god. Gellerup er faktisk 
noget af det bedste af sin slags byg-
geri og ligefrem berømmet af arkitek-
ter,” fortæller Ann, der interesserer 
sig meget for arkitektur, men som har 
arbejdet som skolepædagog på Skåde 
Skole, indtil hun gik på pension for 
11 år siden.

”Jeg bliver så vred, når folk siger, at 
Gellerup er slum. Det er det ikke, 
men det er os beboere der er an-
svarlige for opgangens tilstand, der 
sviner. Der er desværre nogle, som er 
ligeglade, og det er træls, for opgan-
gen er det første, man møder,” siger 
Ann, der selv forsøgte at opfordre til 
at holde rent ved at hænge sedler op, 
men de blev bare revet ned. 

savner naboer at snakke med
Oplevelsen af at være alene som 
dansker har også været med til at få 
Ann Krogsager til at søge væk fra 
Gellerup.
”Jeg har længe savnet jævnbyrdige 
naboer, som jeg har kunnet tale med 
om ting, som interesserer mig, så som 
samfundsforhold, miljø og politik. 
Jeg har følt mig lidt alene mellem 
alle mine naboer, som jeg ikke rigtig 
kan tale med. Det er nogle gode og 
rare naboer, men der er desværre en 
sprogbarriere,” siger Ann.

Ann Krogsager står i den tomme stue på Bentesvej og tager afsked med udsigten ned over Gellerupparken.
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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

Forsidebilledet viser tre dygtige unge 
håndboldtrænere, som har et hold af 
både somaliske og arabiske piger. Det 
er en historie om håndbold-fælles-
skab.
Berlin er en rejse værd! Storbyen kan 
også inspirere til nye løsninger i Gel-
lerup, og det var formålet med en tur, 
som beboerdemokrater og ansatte i 
Brabrand Boligforening var på. 
Kan ny maling i opgangene give 
tryghed til beboerne? Ja, mener både 
blokambassadører og beboere, og på 
Toveshøj har man med held lavet op-
gangsmøder med beboerne, før der 
males, og de vil passe godt på deres 
opgange. 
Vore Unge Reportere har talt med nye 
rollemodeller i klubberne – og spurgt, 
hvad andre unge skal få den lange 

sommer til at gå med. Ramadanen er 
vigtig for dem, svarer de. 
Moskéforeningen har på et Samvirke-
møde præsenteret den kommende 
moské ved Bautavej, og banen er nu 
kridtet til en storstilet indsamling af 
millionerne til projektet.
I Gellerup vil vi snart se en popup-
cafe, som her under Ramadanen også 
vil være åben om natten!
Gellerup tilbyder igen et væld af som-
merferieaktiviteter for børn og barnli-
ge. Det er klubberne og nogle forenin-
ger, der står bag dem. 
 

Gellerup.nu og her
det fortæller vi om i magasiNet, som beboerNe i gellerupparkeN og toveshØj 

får sammeN med skræppebladet

Af Birger Agergaard

Hun fortæller, at hun dog har nogle 
gode venner i naboopgangen, efter 
at hun på parkeringspladsen en dag 
stødte på en pakistansk mand, der 
viste sig at have været læge i Odense, 
hvor hendes egen søn har arbejdet. 
”Den familie har jeg lært at kende, 
de er rigtig flinke og er nogle gange 
komme med mad til mig. Dem regner 
jeg med at fortsætte med at besøge i 
Gellerup.”

aldrig utryg i gellerup
Selv om Ann gennem sine mange år i 
Gellerup har haft indbrud både i kæl-
derrum og lejlighed, har hun aldrig 
oplevet at være utryg.
”Jeg har aldrig været bange for at bo 
der, men desværre var det ikke sådan 
i min omgangskreds. Faktisk er det 
kun mine børn, som ikke slog korsets 
tegn for sig, når de skulle besøge mig 
i Gellerup.”
”Jeg bliver så vred, når folk siger, at 
Gellerup er slum, for Gellerup er ikke 

slum, men det er beboerne, som ikke 
passer på området,” siger Ann.
Det håber hun bliver anderledes i 
den nye afdeling på havnen, hvor 
hun har syv naboer i opgangen. 
”Jeg har talt lidt med et par af nabo-
erne og regner med, at vi snart skal 

finde ud af at mødes. Vi har jo et 
fælles drivhus på taget, som vi skal 
finde ud af, hvordan vi vil indrette. 
Og så skal vi jo også have lavet en 
bestyrelse i afdelingen,” siger Ann, 
som ikke er afvisende over for at 
involvere sig i det arbejde.

På taget på de nye Havnehusene har alle opgangene hver deres drivhus med fantas-
tisk udsigt over Aarhus Havn, der er en stor byggeplads.
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kuNstværket, der forsvaNdt i soNNesgårdeN
tilfældig kuNst og hjemmelavet kuNst er der mest af i afdeliNgeN i midtbyeN 

Af Ib Helm-Petersen

Nogle afdelinger er begavet med et 
eller andet kunstværk, som regel i 
form af en skulptur skænket af en 
taknemlig leverandør, långiver eller 
lignende. Desværre er Sonnesgården 
ikke i besiddelse af et sådant kunst-
værk. Det mest fremtrædende, spek-
takulære kunstværk, vi kan fremvise, 
er det grønne anlæg i gårdens midte: 
Højen med springvandet, som krea-
tive personer har stået for. 

en jordbunke kunst
At området har fået den udformning 
med en forhøjning på midten, og ikke 
er et plant bed, skyldtes egentlig en 
tilfældighed. Da bedet skulle anlæg-
ges, blev kanten af bedet afsat med 
langsgående stolper, undtagen i den 
ene side, hvor lastbilen med jord 
skulle køre ind. Al jorden blev læsset 
af i en stor bunke, der hvor bedet er 
højest i dag.
Det grønne udvalg, som stod for pro-
jektet, orkede ikke at jævne jorden ud 
i vandret plan, derfor niveauforskel-
len.

kunst ud af huset
Men hensyn til kunst har afdelingen 
en meget aktiv kunstforening, som 
bidrager til, at beboerne kan opleve 
kunst uden for huset. Ligesom der 
af og til er vandreudstillinger af 
kunstværker i fælleshuset, lavet af 
beboerne selv.

utraditionel kunst
Der var dog en kort tid et meget iøj-
nefaldende og særpræget kunstværk 
i form af et gavlmaleri på gavlen ved 
indkørslen til Sonnesgården. Det var 
nok en form for graffiti, men meget 
fantasifuldt og utraditionelt og kunne 
sikkert godt måle sig med megen af 
den kunst, man præsenteres for i dag. 
Desværre hører gavlen ikke med 
til afdelingens domæne, så ”kunst-
værket” blev hurtigt fjernet, delvist. 
Udfaldet kan vist diskuteres.
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et spæNdeNde meNNeske med baggruNd fra irak
arabiske digte - eN digtsamliNg af deN lokale digter homam mohammad amiN

Af Sean Ryan Bjerremand

I dette nummer anmelder jeg et andet 
eksempel fra bogserien ”Små bjerge 
af beton” – 10 arabiske digte er blevet 
oversat til dansk.
”Forhør” tager sit udgangspunkt i en 
samtale med en dansk kvinde: 
”Hun sagde ”hvem er du, hvor 
kommer du fra og hvordan. Jeg 
sagde ”frue, tag det roligt og skynd 
dig ikke. Du vil få mit svar til hvert 
spørgsmål” ”Jeg kom hertil fordi jeg 
hadede lugten af krudt og jeg hadede 
blodet på revolverne. Jeg kom hertil 
bedende om fred og beskyttelse.”
Men der er også kommentarer til 
Amins egne forventninger: ”Hvis I 
billiger min tilstedeværelse her, skal I 
ikke blande jer i min mad og drikke, 
for jeg skifter ikke farven på min hud 
og mit tøj”.

”Nej, nej til fanatisme” går ind i, 
hvorvidt religion kan påduttes, eller 
om kærlighed er det vigtigste - det 
mener Amin: ”Vi er alle brødre, 
religioner påbydes ikke med magt, 
kærligheden samler os.” ”Tolerancen 
er vores religion, og den er for os 

den største rigdom.” ”Folk i enhed 
har hæder og ære, vi er alle fætre og 
brødre”.
Herefter følger digte om relationer. 
Mennesker, der søger ”lys” hos andre 
- og skjuler, at de selv er ulykkelige 
og benytter andre som holdepunkter. 
Digtene ”Cigaretten” og ”Overbe-
visningen”, der viser forelskelse, 
overgivelse og tillid.
”Et ord fra dig er nok for mig, et smil 
fra dig er nok for mig,” lyder det i 
digtet ”Overbevisningen”.
I digtet ”Cigaretten” veksles der 
mellem overgivelse og sårbarhed: 
”Du er min perle, og jeg er østers-
skallen. Tag mig, min elskede, 
mellem dine læber som cigaretten.” 
Og sårbarheden ses i linjen ”jeg er en 
forlist båd, og du er havet og fyrtår-
net.” Stemninger, der også ses i digtet 
”Beskeden anmodning” og linjerne 
”Jeg beder til, at min kærlighed til 
dig ikke er en slags sindssyge” og 
”jeg fandt en oase i dig - derfor er jeg 
tørstig efter dig, derfor er jeg tørstig 
efter dig”. 
I digtet ”Lysende drømme” er 
Bagdad blevet sigtet på og bombet, 
”men mine drømme blev ikke tilin-
tetgjort.”
De ikke-tilintetgjorte drømme lever 
videre i digtet ”Nordsøen”: ”Efter 
forholdene forværredes, besluttede 
jeg at vandre. Mine fødder ledte mig 
til Nordsøens grund. Jeg fandt hvad 
der ligner en utopi - ubeskrivelig 
skønhed.” Og i slutningen: ”For 
sikkerhed kan ikke måles med 
penge, nej, nej, nej til krig og kamp.”   

Det er fedt at læse denne bog og 
opleve, at en iraker i sidste del af 
70´erne er et menneske lige som 
alle andre og skriver om emner, 
som mennesker i alle aldre kan leve 
sig ind i. Derudover illustrerer den 
sårbarhed og søgen efter en tilvæ-
relse, som giver tryghed, meget godt 
sammen med forventningen om at 
blive respekteret som den, man er. 
Hvis man skal pege på en svaghed, 
er det, at der ikke er nogen versind-
deling, hvilket til tider gør læsningen 
lidt besværlig. Men alt i alt en meget 
positiv oplevelse, og bogen kan abso-
lut anbefales.
 

Homam Mohammad Amin er født 
i Bagdad i 1939. Han er uddannet 
inden for sociologi og arbejdede i 
hjemlandet med handel, og besøgte 
flere gange Danmark. I begyndelsen 
af 1990´erne søgte han beskyttelse i 
Danmark. Bogserien ”Små bjerge 
af beton” kan fås gratis på Gellerup 
Bibliotek.

husk at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk
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fritidsforeNiNgeN i Ny udgave med Nyvalgt bestyrelse
livlig geNeralforsamliNg i fritidsforeNiNgeN, hvor koNtiNgeNtets stØrrelse var til debat, og 

maNge var iNteresseret i at komme i bestyrelseN

Af Helle Hansen

Torsdag den 28. maj blev der i For-
eningernes Hus holdt generalforsam-
ling i den nye udgave af Fritidsfor-
eningen, hvis nye vedtægter tidligere 
på foråret var blevet vedtaget på en 
ekstraordinær generalforsamling.
91 medlemmer var mødt frem til 
mødet, hvor der i løbet af aftenen 
skulle findes syv nye medlemmer til 
bestyrelsen for den nye forening.
Youssef Abdul Kader, formand for 
Fritidsforeningen, fortalte kort i 
stikordsform bestyrelsens beretning 
om det seneste års arbejde og ikke 
mindst om det arbejde, bestyrelsen 
i samarbejde med FAS-medlemmer 
og en håndfuld andre interesserede 
har gennemført hen over vinteren 
med henblik på at skabe den nye 
konstruktion, hvor der er sket en 
opdeling af Fritidsforeningens ak-
tiviteter i tre nye FAS-sektioner for 
afdelingerne i henholdsvis nord, syd 
og Gellerup.

Økonomisk ved muffen
Regnskabet for både Fritidsforenin-
gen og det gamle FAS blev gennem-
gået. 
Fritidsforeningen regnskabsår, som 
løber fra april 2014 til april 2015, viste 
et overskud på 251.080 kroner og en 

egenkapital på 538.043 kroner pr. 1. 
april 2015.
Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte, 
FAS, som aflagde regnskab for sidste 
gang i den gamle konstruktion, 
kom ud af regnskabsåret med et un-
derskud på 51.459 kroner, hvilket 
betyder, at egenkapitalen pr. 1. april 
2015 endte på 859.954 kroner. Heraf 

er godt 300.000 kroner udlånt eller 
tilgodehavender hos klubber og akti-
viteter i områder.
Begge regnskaber blev godkendt.

kontingent til debat
Da generalforsamlingen nåede til 
punktet kontingent, startede der en 
større debat, efter at flere medlemmer 
fra salen foreslog, at der skulle ske en 
stigning i kontingentet, som i rigtig 
mange år har været på 10 kroner. 
Argumentet var, at der så ville blive 
flere penge til at lave aktiviteter for.
Et forslag lød først på 15 kroner om 
måneden, men flere i salen argumen-
terede imod en sådan stigning, fordi 
foreningen pt. har mange penge i 
banken, og der ikke er behov for at 
opsamle flere lige nu.
Et alternativt forslag fra salen lød på 
et månedligt medlemskontingent på 
12 kroner pr. lejemål.
Resultatet blev, at de to forslag blev 
sendt til afstemning, og begge forslag 
blev nedstemt. Så det kommende års 
kontingent er fortsat 10 kroner om 
måneden for medlemskab af Fritids-
foreningen.

Den nye Fritidsforenings nye bestyrelse fra venstre: Niels Jensen og Solveig Pedersen 
(begge valgt som suppleanter), Youssef Abdul Kader, Jytte Nielsen, Anette Kjærsga-
ard, Freddy Werner, Malik El-Batran, Lene Olm og Ilham Mohammed.
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en hel nyvalgt bestyrelse
Forårets vedtagelse af nye vedtægter 
for Fritidsforeningen medførte, at 
antallet af bestyrelsesmedlemmer 
ved denne generalforsamling skulle 
reduceres fra ni til syv medlemmer. 
Det betød på generalforsamlingen, 
at antallet af medlemmer ikke gik 
op med antallet af de medlemmer, 
som skulle på valg fra den gamle 
bestyrelse. Derfor blev det efter lidt 
debat aftalt, at hele bestyrelsen ville 
sætte sit mandat til rådighed, således 
at alle skulle genvælges denne aften 
for at komme ind i bestyrelsen.
Resultatet af valghandlingen blev, 
at der var genvalg til Youssef Abdul 
Kader, Jytte Nielsen, Anette Kjærs-
gaard og Freddy Werner. Derover 
var der nyvalg til Ilham Moham-
med, Malik El-Batran og Lene Olm. 
Førstesuppleant blev Niels Jensen, 
efterfulgt af Hanaan Yosuf og Solveig 
Pedersen.  

aNteNNeforeNiNgeN aarhus opretter holdiNgselskaber 
til butikkeN og tv-selskab

kampvalg om formaNdsposteN og debat om lovgivNiNg mod tv-pakker

Af Kirsten Hermansen

Mandag den 11. maj holdt Anten-
neforeningen Aarhus ordinær ge-
neralforsamling, hvor der deltog 40 
personer, inklusiv medarbejdere fra 
Stofa.
At fortsætte samarbejdet med Stofa 
eller at tage andre samarbejdspartne-
re blev vendt og drejet i forbindelse 
med debatten efter beretningen. Drif-
ten af TVAarhus samt etableringen 
af medlemsbutikken i midtbyen har 
medført en anbefaling og godken-
delse til oprettelse af et hundrede 
procent foreningsejet holdingselskab, 
så blandt andet salget af reklamer 
kan styrkes. 
Dette medfører en opløsning af for-
eningen TVAarhus. Foreningens akti-
viteter overføres herefter til Selskabet 
TVAarhus, som det efterfølgende 

blev vedtaget på en ekstraordinær 
generalforsamling den 15. juni.

priser og tv-pakker
Generalforsamlingens helt store 
diskussionsemne var priser og TV-
pakker,  fordi der politisk er bebudet 
et lovforslag, der vil ændre markedet, 
så det ikke længere at muligt at indgå 
kollektive aftaler. Det er netop mulig-
heden for at indgå kollektive aftaler, 
der var baggrunden for at oprette en 
antenneforening. 
Foreningens bestyrelse mener klart, 
at der er forskel i pris på en kollektiv 
aftale og en individuel, og bestyrel-
sen arbejder med at kortlægge de 
enkelte konsekvenser. Men de aftaler, 
der er indgået med programleveran-

dører, kan ikke ændres, før de skal 
genforhandles.

genvalg til formand
Der var kampvalg om formandspo-
sten mellem den hidtidige formand 
Jesper Pedersen og Morten Laursen. 
Resultatet  blev genvalg af Jesper 
Pedersen.
To af de tre bestyrelsesmedlemmer, 
der var på valg, blev genvalgt. Det 
var Anders Andersen og Aase Asmus 
Christensen.  Derudover blev Nezar 
Ajjawi valgt ind i bestyrelsen for de 
næste to år. Som revisor blev valgt 
Edvin Juhl
Referatet af generalforsamlingen kan 
i sin helhed ses på Antenneforenin-
gen Aarhus hjemmeside. 

Uro i den ny Fritidsforening
Nyvalgt medlem udtrådt før konstituerende møde, 
så førstesuppleanten er allerede trådt ind

Fritidsforeningens nyvalgte bestyrelse mødtes mandag den 8. juni for at konsti-
tuere sig. Men allerede inden mødet havde Freddy Werner meddelt bestyrelsen, at 
han ønskede at trække sig. Førstesuppleant Niels Jensen blev derfor straks medlem 
af bestyrelsen.
Efterfølgende blev Youssef Abdul Kader genvalgt til formand, mens Jytte Nielsen 
blev Fritidsforeningens sekretær.
Meningen var, at Fritidsforeningens bestyrelse på mødet skulle have godkendt sin 
nye forretningsorden samt de kriterier, de tre FAS-sektioner fremover skal kunne 
støtte foreninger og aktiviteter efter.
Men det konstituerende møde trak ud på grund af en engageret debat og diskussion 
blandt flere af bestyrelsens medlemmer. Der er derfor indkaldt til et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde ved udgangen af juni efter Skræppebladets deadline. Læs mere i 
september-nummeret af Skræppebladet.
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color ruN blev eN farverig fest i gellerup
det verdeNsomspæNdeNde lØb color ruN besØgte deN 31. maj gellerup. det blev eN fest

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Anett S. Christiansen

Konceptet er meget enkelt. Man skal 
løbe 5 kilometer, helst bære hvidt i 
starten, og når løbet er færdigt, må 
man ikke have noget som helst hvidt 
tilbage. Undervejs er der farvede 
zoner, hvor hjælpere står og kaster 
farver på løberne, mens de danser 
rundt til larmende danserytmer 
og ruller sig i farverne. Nogle var 
klædt ud med tylskørter, selv nogle 
af mændene, farverige strømper, 
tørklæder og hårpynt. 
Ca. 6000 deltagere løb, hoppede eller 
gik turen, som blev meget larmende 
og meget sjov for de medvirkende. 
Løbet startede ved parkerings-
pladsen ved kirken, og her var der 
også fest bagefter med musik og 
underholdning. Alt i alt en succes. De 

frivillige til løbet var også rigtig gode 
til at rydde op, og dagen efter var det 
meget svært at se, at der havde været 
et løb. Kun få farver  var tilbage, og et 
par steder lå der et startnummer på 
vejen. Color Run var taget videre til 
andre danske byer.

følg også med på

www.gellerup.nu



Skræppebladet juli 2015 - 17

BBBO Kids 
 

Siden om hobby, skole og brevkasse 
 

Tekst og foto af Maria Kahr Ovesen & Lucas Kahr Ovesen 
 
 

Så er 2. nummer af BBBO Kids i luften. Udover 
her i skræppebladet kan du se mere på 
Instagram under disse hashtag #bbbohama, 
#bbboloom, #bbbodansk, #bbbomate 
#bbboleg og på 
YouTube: Søg på ”Maria Kahr” og find videoer 
om elastikfletning. 
 
Så kom nu op af sofaen og lav nogle af disse 
ting, og husk at # (hashtagge) dem på 
Instragram. Eller kom selv med gode ideer til 
andre hobbyer (madopskrifter, papirfold, 
strikke/hækle-mønstre, bog- eller game-
anmeldelser etc.) eller ideer til skole (de 120 
ord, tyske verber). Skriv ideer eller 
brevkassespørgsmål til maria@kahrshjem.dk 
 
Hobby 
 
Modellervoks 
Lav dit eget modellervoks. 
 
Dette skal du bruge: 
5 dl vand 
2 dl fint salt 
5 dl mel 
2 dl citronsyre (fås f.eks. i Matas) 
1 tsk. olie 
frugtfarve 
 
Hæld vand i en gryde, tilsæt salt, og rør med 
en grydeske, til det er opløst. Tilsæt så mel, 
citronsyre og olie. Få hjælp af en voksen, og 
sæt gryden på kogepladen på middel varme, 
og lad det koge i 3 min., mens man rører 
rundt. Tag det af blusset, og køl det af. Ælt 
det godt. Det kan god være lidt tyndt i 
starten, men det bliver tykkere, når det bliver 
koldere. 
 
Bland derefter lidt frugtfarve i. Hvis du ikke 
har frugtfarve, kan rødbedesaft også bruges. 
 
Nu er det bare at lege. Husk at tage et billede 
af dit modellervoks, og hashtag det #bbboleg 
 
Hvis du lægger modellervoksen i en lukket 
plastik/glas-beholder og sætter det i 
køleskabet, kan det nemt holde i tre mdr.  
 

 
 
 
Elastik Loom 
Lav et armbånd, fishtail 
 
Dette skal du bruge: 
1 lille væv eller 2 fingre, 2 klemmer eller 2 gafler 
3 forskellige elastikfarver, ca. 34 elastikker i alt 
(her bruges der sort, rød og hvid) 
1 lås, f.eks. C-lås 
Har du ikke disse farver elastikker, så prøv 
med dem, du har, og lav dit eget armbånd. 
Når du har lavet armbåndet, så tag et billede 
og hashtag det #bbboloom på Instagram. 

 

  
Du tager din væv i hånden og sætter den 
første elastik (sort) på som et 8-tal. 
 

  
Derefter tager du 2 elastikker og sætter dem 
på som et 0-tal, først rød, så hvid. De må ikke 
ligge over hinanden. 
Den nederste sorte tages udover, så den 
ligger i midten på de 2 elastikker. 
 

  
Nu lægges en ny sort elastik øverst som et 0. 
Den nederste røde flettes udover. 
Dette gøres, til du har den ønskede længde. 
Den farve, du lige har flettet udover, er også 
den farve elastik, du skal sætte på.  
 

  
Når du skal til at stoppe, flettes de 2 nederste 
elastikker udover, så der kun er en elastik 
tilbage. 
Derefter tager du elastikken over på samme 
side og sætter en lås på elastikken. 
 

  
Når du har taget den af væven, kan du bruge 
den som en nøgledims eller samle den til en 
fingerring eller armbånd, alt efter hvor lang du 
laver den. 
 
 
 
 
Vil du se mere om elastikflet på dansk, så kig 
på YouTube; søg ”Maria Kahr”, som viser, 
hvordan man laver armbånd og figurer på 

dansk og dette armbånd, der hedder ’fishtail’ 
eller på dansk ’sildeben’. 
 
 
Skole 
Lær at gange 
 
Det kan være svært at gange 6*8 eller 7*9. 
Alt, du skal bruge, er dine 10 fingre. 
Vi skal nu gange 7*7. Hvis du tæller med dine 
fingre til 7, ser du, at du bruger hele den ene 
hånd (5 fingre) og 2 fingre på den anden. 
 
Vi har nu lært at: 
6 er 1 finger ned 
7 er 2 fingre ned 
8 er 3 fingre ned 
9 er 4 fingre ned 
 
Da det er 7, vi skal gange, tager du din 
tommel- og pegefinger og sætter dem 
sammen som på billedet nedenunder. Du gør 
det på begge hænder, da det er 7*7. 

 
Du har nu 2 fingre, der er sammen, og 3, der 
stritter på hver hånd. 
Du tager nu dem, der er samlet, og tæller 
dem. Det bliver 4. Dette tal er 10’eren og giver 
derfor 40. 
De fingre, der stritter, er 3 på hver hånd, dem 
ganger du så. 3*3 er 9. Dette tal er enerne og 
giver 9. Nu skal du plusse: 40+9 er 49. 7*7 
=49. 
 
Nu prøver vi med 6*8. 
Den ene hånd har 1 nede (6), og den anden 
har 3 sammen (8), som på billedet. 

 
De fingre, der er nede/samlet, tæller du. Det  
bliver 4 (1+3), og dette giver derfor 40. 
De fingre, der stritter, er 4*2=8. 
40+8=48. 6*8=48. 
 
Prøv selv med f.eks. 8*8, og tag et billede, og 
hashtag #bbbomate 
 
 
 

    - om hobby, skole og med brevkasse
BBBO Kids

Tekst og foto af Maria Kahr Ovesen og Laura Kahr Ovesen
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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
Læserbreve modtages helst i elektro-
nisk udgave, ellers kan du sende det 
med post til Skræppebladet, Dortes-
vej 35A, 8220 Brabrand.

læserbrev rettet til 
rie mØller, soNNesgårdeN

Kære Rie
Som beboer i Sonnesgården føler jeg 
virkelig trang til at tage til genmæle 
mod dine indsigelser angående 
asfaltering af det sidste stykke af 
tilkørselsvejen i Sonnesgården – altså 
vestdelen.
Du skriver bl.a. i dit læserindlæg i 
Skræppebladet nr. 05 juni 2015, at du 
glæder dig over at betragte de grønne 
områder set fra din altan.
Det glæder sandelig også mig, at vi 
har en smuk og frodig have, og det 
bliver der jo ikke rørt ved, vestdelen 
vedbliver at være grøn. Der er jo 
KUN tale om en tilkobling til den 
eksisterende asfalterede kørevej. 
Det bliver vores smukke have ikke 
ringere af.
Den nye asfalterede kørevej vil 
tegne en halvbue i respekt for den 
eksisterende beplantning, og – set 

med mine øjne – vil det være en fin 
kontrast til det grønne.
Alt i alt en fin vej for alle, der på 
den ene eller anden måde færdes i 
Sonnesgården. Ren, estetisk, farbar 
og økonomisk forsvarlig.
Vi skal alle passe på vores jord, er jeg 
helt enig i, men – altså – set i større 
perspektiv er der kun tale om et 
ganske lille stykke asfaltering, som 
jeg ikke tror, miljøet tager skade af. 
Og hvad angår regnvandet, kan det jo 
ikke forblive på vejen, men løber lige 
så stille af, og på denne måde afgives 
vand til grundvandet.
Jeg synes ikke på nogen måde, at 
der kan tales om asfaltformørkning i 
Sonnesgården.
Venlig hilsen 

Anita Roed Frandsen
Sonnesgården
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ordiNære afdeliNgsmØder i efteråret 2015
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 2016 til godkendelse 
4. Eventuelle forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 4, Gellerupparken tirsdag den 22. september kl. 19.00  i Foreningernes Hus
Afdeling 5, Toveshøj  tirsdag den 15. september kl. 19.00  i Tousgårdsladen
Afdeling 6, Holmstrup  mandag den 7. 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 2016 til godkendelse og årsregnskab for 2014 til forelæggelse
4. Eventuelle forslag  
5. Valg:
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b. Medlem + suppleant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
  c. Medlem + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med ulige numre)
  d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 1, Hans Brogesparken mandag den 28. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling 2, Søvangen  mandag den 7. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling 3, Skovgårdsparken onsdag den 16. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling 7, Hasselhøj  torsdag den 3. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 8, Drejergården torsdag den 10. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
Afdeling 10, Rødlundparken mandag den 14. september kl. 19.00  på Lokalcenter Næshøj
Afdeling 11, Odinsgården onsdag den 23. september kl. 17.00  i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling 12, Thorsbjerg  onsdag den 2. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling 14, Borumtoften mandag den 21. september kl. 19.00  i afdelingens fælleslokale
Afdeling 15, Hasselengen torsdag den 24. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 16, Voldbækhave onsdag den 23. september kl. 16.00  i afdelingens fælleslokale
Afdeling 17, Højriisparken torsdag den 17. september kl. 19.00  i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling 18, Lyngby  mandag den 21. september kl. 17.00  i afdelingens fællesrum
Afdeling 19, Bronzealdervænget tirsdag den 15. september kl. 19.00  i Bronzealdervænget 12, kld.
Afdeling 21, Hasselager  onsdag den 23. september kl. 19.00  i Cafeteriet, 
         Hasselagerhallen, Koltvej 43, 8361 Hasselager
Afdeling 22, Sonnesgården (årsregnskab 2014 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
    tirsdag den 8. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 23, Skovhøj  tirsdag den 1. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 24, Skovhøj  onsdag den 9. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 25, Østergårdsparken torsdag den 10. september kl. 19.00  på Søren E Café & Take Away, 
         Grønløkke Allé 7A, 8310 Tranbjerg
Afdeling 26, Kildeagervej mandag den 21. september kl. 19.00  i fælleshuset, Skovhøj 100
Afdeling 30, Pilevangen  torsdag den 17. september kl. 19.00  i Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 90, 8355 Solbjerg
Ikke bolighavende medlemmer torsdag den 17. 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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grØNt lys til tryghedsgaraNti i blok b4
helhedsplaNeNs politiske styregruppe Nikkede ja til at arbejde videre med ideeN 

om eN sports- og kulturcampus ved sideN af gellerup badet

Af Keld Albrechtsen, formand for foreningsbestyrelsen

Politikerne gav grønt lys til, at der 
kan gives tryghedsgaranti til bebo-
ere i blok B4, Gudrunsvej 42-46, som 
næste år bliver brudt igennem for at 
give plads til den sydlige tværvej. 
Repræsentanterne fra de politiske 
partier i Aarhus Byråd og repræsen-
tanterne fra Brabrand Boligforening 
godkendte garantien på det politiske 
styregruppemøde på rådhuset 
mandag den 15. juni. Tryghedsgaran-
tien kan igangsættes fra 1. september.
Vedrørende tryghedsgarantien til 
beboerne i opgang 38-40, så kan den 
først vedtages, når forslaget behand-
les på foreningsbestyrelsens møde 
torsdag den 25. juni (efter Skræppe-
bladets deadline).
Det skal nu aftales nærmere, hvordan 
tryghedsgarantien i praksis skal 
håndteres, men så snart detaljerne er 
på plads, vil beboerne blive oriente-
ret. 

procedure for salg skal aftales
Gennembruddet i Blok B4 giver plads 
til den sydlige tværvej, der skal løbe 
fra Gudrunsvej til Bygaden. Hullet 
omfatter opgang 44, der rives ned, 
og så genopbygges seks boliger i to 
etager over hullet som en portåbning. 
Den politiske styregruppe godkendte 
samtidig, at hele blokken udbydes 
til salg til ejerlejligheder. Det er den 
samme beslutning, som beboermø-
det i Gellerupparken traf den 20. 
november sidste år, hvor et flertal 
sagde ja til at udbyde Blok B4 til salg. 
Proceduren for salget skal nu aftales 
i en dialog mellem boligforening og 
kommune.

ungdomsboliger klar i 2017
Den politiske styregruppe godkendte 
også en indstilling om ungdoms-
bydelen, der opføres på arealet ved 
den nordlige del af Bygaden overfor 
Aarhus Kommunes nye kontordo-
micil. Brabrand Boligforening har 
fået kvote til at opføre op til 390 ung-
domsboliger, hvor der blandt andet 
indgår opbygning af et iværksætter-

miljø, som skal tiltrække studerende 
og andre unge, der har en drøm om 
at blive iværksættere.
Det er målet at skabe et attraktivt 
kvarter, der med ungdomsboligerne, 
kommunens kontorbyggeri, Bygaden 
og en renoveret Bazarplads bliver 
et markant åbningstræk i Helheds-
planen. Ungdomsboligbebyggelsen 
opføres samlet, dog med en forskudt 
aflevering så første etape på 10.000 
m2 udlejes i 2017 og anden etape i 
begyndelsen af 2018.

invitation til møde om plejebo-
liger m.m.
På mødet tilbød rådmand Jette 
Skive fra DF at indbyde Brabrand 
Boligforening til en samlet drøftelse 
om sundhedshus og beboerhus, ple-
jeboliger, tilgængelighedsboliger 
og lokalcenter på Toveshøj. Det ser 
boligforeningen meget frem til. 

sports- og kulturcampus
Der var også bred opbakning til 
sports- og kulturcampus, hvor der er 
igangsat en forundersøgelse, der skal 
vurdere mulighederne for at realisere 
projektet og skaffe den finansiering, 
der er nødvendig. 

Sports- og kulturcampus består af 
et Bevægelseshus, svømmebad, be-
boerhus/bibliotek, Verdensplads og 
Science Højskole samt Byparken og 
fodboldbanen, som allerede er ved at 
blive opført. 
Der arbejdes med en åbning af 
kunstgræsbanen allerede i starten af 
september i år. Og planlægningen af 
Byparken er godt i gang, og det sker 
i samarbejde med parkudvalg for 
begge afdelinger med repræsentanter 
fra afdelingsbestyrelserne. 
Det renoverede svømmebad med 
blandt andet en form for badeland 
skal være for hele byen og tiltrække 
mange – mens højskolen skal være 
for hele landet. 
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1 - Hans Broges Parken

reNoveriNgsplaNer i haNs broges parkeN
beboermØde med iNformatioNer 

Af Inger Bloch 

Beboerne i afdeling 1 var d. 18. maj 
indbudt til et informationsmøde ved-
rørende renoveringsprojektet.
I mødet deltog inspektør, varme-
mester, to projektledere, afdelings-
bestyrelsen og repræsentanter fra 
foreningsbestyrelsen.
En kortfattet indholdsbeskrivelse for 
renoveringsprojektet blev uddelt. 
Øverst på listen var nævnt de 
”nødvendigste” områder: Facadere-

noveringer, udskiftning af vinduer 
og døre, udskiftning af altaner og 
indvendige følgearbejder.
I alt var der 15 punkter på listen – 
heraf var fire emner taget ud i forhold 
til tidligere oversigter.  
Der blev stillet mange spørgsmål 
til panelet og diskuteret livligt ved 
bordene.

Brabrand Boligforenings projekt-
gruppe vil nu arbejde videre med 
planerne, og der vil blive udarbejdet 
en oversigt, hvor økonomien er med 
i billedet, således at beboerne før 
en afstemning kan få en ide om den 
relevante husleje efter renoveringen.

Referat af informationsmødet vil 
blive udarbejdet af afdelingens sekre-
tær.

beboerhuset sØvaNgeN
kommeNde og NuværeNde arraNgemeNter 

Af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Stolegymnastik for ældre 
– både herrer og damer
Se opslag på vaskeri og i beboerhus 
om ugedag og tidspunkt.

Det kan variere, og der bliver nok en 
pause i juli måned.

Aktivitetsdage med keramik, 
syning, vævning og træsløjd

starter igen den 2. september.
Derefter hver onsdag fra kl. 14.00-
16.30.

God sommer!

2 - Søvangen

så tomater med de små
alle aNdre iNteresserede er også meget velkomNe

Af Lene Betzer

Søndag 5. juli 2015 kl. 13.00 i haven 
på skråningen bag Louisevej nr. 6-8 

afholder vi endnu en tomat-så-dag 
for de små (1-5 år).

Vi skærer tomaterne i skiver, som vi 
plejer at gøre,  når vi skal spise dem 
til frokost eller salat, men i stedet for 
at spise dem lægger vi tomatskiverne 
i potter med jord og dækker  med 
jord. 
Man kan tage potten med hjem, eller 
lade den stå i haven og selv se til, at 
potten vandes. 

Da det er noget sent på sæsonen, er 
der allerede sået flere potter med 
tomat, rød peber osv.
Planterne, børnene sår på denne dag, 
”skyder en del hurtigere end nor-
malt”, hvis der skulle vise sig at være 
behov for det.
Store børn er også meget velkomne.

Bare duk op - eller ring og hør nær-
mere.
Lene Betzer  8611 9174
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2 - Søvangen

et haveprojekt i eN krog i sØvaNgeN
eN lille have til glæde for beboereN selv og maNge aNdre skal Nedlægges

Tekst og fotos af Kirsten Hermansen

En beboer i en stuelejlighed i Søvan-
gen var glad for sin terrasse, der var 
afskærmet af en lille hæk med en 
større hæk udenfor.

Desværre havde blokkens beboere 
problemer med rotter, der blev loka-
liseret 2-3 meter nede under et af de 
store buskadser. Viceværten ville til 
bunds i problemet, og buskene blev 
fjernet. Der var et stort gravearbejde, 
der efterlod stedet som en bar skrænt, 
en bakke med en tom krog ind mod 
et ikke beboet lejemåls bagside (for-
retningslejemål). Så lå jorden der, og 
udsigten var ikke, hvad den havde 
været før. Boligforeningen erstattede 
ikke det plantede med noget nyt, og 
derfor appellerede det til selv at gå i 
gang. Lidt blomsterbede i stedet for 
en tom bakke var da at foretrække, 
mente beboeren, og bebyggelsen kan 
da kun blive mere attraktiv derved. 
Det var en kreativ proces, som ikke 
skulle føre til noget bestemt, men 
processen fortsatte, indtil en lille 
havelod var etableret.

der skal ansøges om at lave en 
have, der rækker ud på fælles-
arealerne
Det fik beboeren også at vide af vice-
værten, og hun skyndte sig at skrive 
en ansøgning på forventet efterbevil-
ling. Den må åbenbart bare have 
ligget over hos viceværten. Beboeren 
hørte aldrig noget og håbede, at den 
manglende tilladelse nu var en til-
ladende tilgivelse.

positive reaktioner fra naboer 
og dagplejemødre
Beboeren fortæller, at haven har vakt 
glæde hos småbørn i området, der 
kan lide at løbe i gangene mellem 
de små anlagte bede. Det har givet 
anledning til gode samtaler og 
indbyrdes kontakt mellem naboer 
og andre. Dagplejemødre ser haven 
som et sted, hvor deres dagplejebørn 
kan lave plante- og såeksperimenter, 
da det er meget nemmere end på 
deres respektive altaner. Projektet 
har været et potentiale for aktivitet 
beboerne imellem.

haven skal fjernes og erstattes 
af noget andet
Beboeren har nu modtaget et brev, 
hvor en enig afdelingsbestyrelse har 
besluttet, at haven skal nedlægges og 
reetableres af boligforeningen. Men 
hvad den skal reetableres til, er der 
ikke taget stilling til.

beboeren uenig
Beboeren mener, at haven er til brug 
for fællesskabet og en aktivitet, der 
kan trække flere til. Haveprojektet 
har nemlig medført mange sociale 
udvekslinger af idéer mellem naboer. 
Gode idéer om udvikling af området. 
Udvikling på samme måde som den 
lille have i en tom krog. Det er alt fra 
gode bænke med ryglæn til gynger 
til børn i de tykke grene i de gamle 
træer.
Andre gode idéer går på, at området 
burde beplantes med træer og buske, 

hvor der kan høstes frugter, der kan 
spises.
Området mister i værdi ved kun at 
have tomme grønne plæner. Det er 
ikke en bolig-park-form, der appel-
lerer til nutidens unge mennesker. 
Et anonymt område giver mindre 
omsorg og omtanke hos de enkelte 
beboere.

det attraktive ved søvangen er 
de store grønne områder
For at tiltrække ressourcestærke men-
nesker er det vigtigt, at nuværende 
og kommende beboere kan se, at der 
er mulighed for at tage nogle selv-
stændige initiativer og at få lov til at 
skabe nogle udfoldelsesmuligheder 
på fællesarealerne. Udfoldelser, der 
selvfølgelig også skal følges op med 
et ansvar i forhold til de projekter, 
der bliver skabt. Fællesarealerne 
ligger der som store oaser, men også 
som naturmæssigt tomme områder. 
De yngre beboere er en generation, 
der ser helt anderledes på, hvad et 
fællesareal skal og kan bruges til. At 
der bliver skabt små selvstændige 
projekter, og at der er mulighed for at 
kunne gøre det i fremtiden, kan gøre 
vores boligområde til et sted, hvor 
ressourcestærke beboere har lyst til 
at slå sig ned. Ikke kun et sted, man 
flytter til, fordi det ligger tæt på Gel-
lerup.

Vi har forgæves prøvet at få en 
kommentar til denne artikel fra afde-
lingsbestyrelsen i Søvangen.
Det har desværre ikke kunnet lade 
sig gøre. De skriver alene på mail 
følgende:
 ”Vi snakkede om din artikel i for-
bindelse med bestyrelsesmødet i går. 
Der er desværre ikke nogen af os, der 
har den fornødne tid til rådighed til 
at skrive et svar på din artikel inden 
deadline.”
Vi håber på  svar til næste nummer 
af Skræppebladet.
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6 - Holmstrup

velbesØgt afdeliNgsmØde i afdeliNg 22, soNNesgårdeN
iNgeN valg, meN stadig stor iNteresse for de daglige aktiviteter

Af Ib Helm-Petersen

Mødet den 22. april 2015 indledtes 
med de formelle ritualer, hvorefter 
formand Ib Fransen aflagde be-
retning. Af større ting nævntes, at 
kloaksagen var afklaret, og arbejdet 
tilendebragt, dog uden tilskud fra 
byggeskadefonden. Ud over et par 
småting som vandskader i et par lej-
ligheder m.m. var driften af afdelin-
gen og økonomien tilfredsstillende.  
Der blev i beretningen nævnt et par 
tiltag, som bestyrelsen agter at sætte 
i værk, blandt andet et nyt køkken i 
fælleshuset. 
 
diskussion om asfaltering
En meget omdiskuteret asfaltering af 
en del af parkeringspladsen blev også 
taget op på mødet. Dette afstedkom 
en heftig debat, da man anfægtede 
bestyrelsens mandat til at træffe be-

slutning om asfaltering, idet man 
henholdt sig til, at et lignende forslag 
på et tidligere møde var blevet forka-
stet af et stort flertal af beboerne og 
fulgt af en opfordring til bestyrelsen 
om at udarbejde andre forslag, som 
var mere miljøvenlige og ”grønne”. 
Sagen blev af en del beboere opfattet 
som en grov tilsidesættelse af de-
mokratiske principper i foreningen, 
At bestyrelsen dermed gik imod 
tidligere vedtagne beslutninger, med-
førte en del debat, hvor bestyrelsens 
mandat blev draget i tvivl. Ved diri-
gentens hjælp blev en løsning bragt i 
stand, og bestyrelsen overlevede. En 
løsning, som indebar, at bestyrelsen 
måtte tage sagen op igen med de in-
volverede parter. Det vil sige beboere, 
bestyrelse og Brabrand Boligforening. 

Et i spænding imødeset projekt 
om klimaskærm var desværre 
”smuttet”, men vil blive behandlet 
senere. Hermed sluttede beretningen 
med skriftlig afstemning: 82 var for, 
og 37 stemte nej. 
Kassererens meget positive beretning 
gav ikke anledning til væsentlige 
kommentarer. 
Der var forslag om at forbedre for-
holdene i fælleshuset, især rettet mod 
problemer om vinteren med sne og 
salt på gulvet. Forslaget sigtede på 
en mere hensigtsmæssig løsning af 
problemet. Dette, og et forslag om en 
anden behandlingsmetode af gulvet, 
blev trukket tilbage af forslagsstil-
leren, da det skønnedes at savne 
opbakning. 

22 - Sonnesgården

Ny butik - Nye muligheder
asiaN food har åbNet eN filial i holmstrup

Af Jens B. Skriver

Brugsens gamle lokaler i Holmstrup 
er blevet overtaget af en filial af Asian 
Food. Mine gode nabo Michael ved 
meget om mad og også lidt om øst-
asiatisk køkken. Jeg beder ham vise 
mig noget af det, der kan købes. Han 
fremhæver et meget stort udvalg af 
kraftig soyasovs og fiskesovs, der til-
sættes maden til sidst som krydderi. 
Den er lavet af fisk, som har ligget på 
tønde i årevis og er gæret. 
Under vort besøg i butikken falder 
han over ingefær, tang, fiskepro-
dukter til wok og til sushi, risvin til 
at koge, to-fu, der er soyaprotein, 
knuste og hele limeblade, nudler, 

sorte bønner og cremet kokosnød, 
men også færdigretter. Han får imid-
lertid meget hurtig lyst til at prøve at 
lave den vietnamesiske nationalret 
phosuppe. Oprindeligt blev den kogt 
på okseben i timevis og krydret med 
en særlig kombination af krydderier 
som stjerneanis, kardemomme, kori-
ander, fennikel og nelliker med ristet 
løg og ingefær.
”Ved at lave mad får man noget at 
vide om en kultur, som man ikke kan 
læse sig til,” siger han og fortsætter:
”Intet går til spilde i det asiatiske 
køkken. Hvad en dansker spiser, 
rækker til en hel familie”.

I supermarkedet køber han noget bil-
ligt oksekød og supplerer det med de 
asiatiske produkter. For at give smag 
af knogler kommer han lidt oksetælle 
og senerester i. Snittet ingefær og 
hakket løg i lidt olivenolie og sesam-
olie braiseres for sig, inden oksekødet 
får et par minutter under omrøring. 
Til sidst hældes det sammen, og sup-
peekstrakten kommer i. Risnudler får 
6-7 minutter i kogende vand, og den 
færdige suppe bliver serveret med 
fiskesovs og soyasovs.
En usædvanlig velsmagende mid-
dagsret blev således tryllet frem.  
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22 - Sonnesgården

ruNde fØdselarer fejres med maNer i soNNesgårdeN
alle Naboer iNviteres med til store fællesfester med mad, saNg, musik og daNs

Tekst og fotos af Ib Helm-Petersen

Enhver anledning til at holde fest skal altid udnytte. Det 
princip hylder vi også i Sonnesgården, hvor der en gang om 
året holdes en fælles fødselsdagsfest for alle de beboere i af-
delingen, som fylder rundt eller halvrundt. Det foregår ved, 
at de pågældende fødselarer i fællesskab inviterer alle de 
øvrige beboere i Sonnesgården til en kæmpe fødselsdagsfest.
I år foregik festen den 30. maj. Gæsterne var indbudt til klok-
ken 13, og her stod værterne klar på række og bød gæsterne 
velkommen. I år bestod velkomstkomiteen af 17 personer, 
som viste os andre ind til et flot pyntet bord, hvor vi fik ser-
veret en perfekt middag, leveret af lokale leverandører, og 
hertil diverse vine.
Det hele sluttede af med kaffe og hjemmebagte småkager. 
Det hele blev krydret med diverse festlige indslag og fælles-
sang. For at få maden rystet på plads dansede hele selskabet 
en festlig kædedans, en boogie woogie, rundt i lokalet.
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seNsommerfest 
i tousgårdsladeN

lØrdag deN 15. august 2015 - fra kl.15.30

Vi starter med ”syng med” kl. 15.30-16.30
Så er der pause 16.30-18.00
Spisning med musik og dans fra kl. 18.00

Menu:
Forret: Rejecocktail m. flutes.
Hovedret: Helstegt steg med årstidens grønsager, 
danske kartofler og skysovs.
Dessert: Iskage med friske bær.
Mulighed for vegetarmad eller helstegt dansk økolo-
gisk kylling – skal forudbestilles. 

Tilmelding til Inga Bech, mobil 21 28 19 46.
Betaling på 175 kr. ved indgangen.

læs skræppebladet fØr alle aNdre 
tilmeld dig vores Nyhedsbrev med Nyt om udgivelser

Af Ulrik Ricco Hansen

Du kan nu få en mail om det kom-
mende Skræppeblad, så snart du 
kan downloade det fra hjemmesiden 
skraeppebladet.dk.
Det er let at tilmelde sig. Og det er 
lige så let at melde sig fra igen. Bare 
angiv e-mailadresse og navn, så 
sørger vores nyhedsbreve for at finde 
vej til dig. Klik blot på ”Nyheds-
breve” øverst i højre spalte på hjem-
mesiden. Eller brug kort url http://
eepurl.com/blnS-f
Vi fylder ikke din mailboks med 
billeder og tunge dokumenter. Vi 
sender dig blot link til Skræppebla-
dets hjemmeside, hvor du kan hente 
Skræppebladet og lokale sektioner 
som bl.a. Gellerup.nu i pdf-format.
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Beboerhus • Edwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158
SE OGSÅ LADENS FOLKEKØKKEN PÅ FACEBOOK

LADENS FOLKEKØKKEN august 2015
Mandag  3. august Stegt kylling med skilt sovs 
  og grønkålssalat
Onsdag  5. august Pasta med sommermiks 
Torsdag  6. august Kylling Cordon Bleu med brasede kartofler
Fredag  7. august ”Ghet to eat” med Emil og Lars

Mandag  1. august Tortilla-wraps med fyld af kylling, 
  guacamole og salat
Onsdag 12. august Paneret flæsk, persillesovs og kartofler
Torsdag 13. august Indisk fiskefad
Fredag 14. august ”Ghet to eat” med Tzanutzia og Lars 

Mandag 17. august Nasi goreng
Onsdag 19. august Månedens overraskende 
Torsdag 20. august  Brændende kærlighed
Fredag 21. august ”Ghet to eat” med Svend Åge og Lars

Mandag 24. august Vietnamesiske friske ruller samt kylling 
  og rejer stegt i karry
Onsdag 26. august Koteletter med kartofler og 
  champignonsovs 
Torsdag  27. august Teriyaki steak
Fredag  28. august ”Ghet to eat” med Anett og Lars. Grillet fisk 

Mandag  31.august Grillet majs m.m. 

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 
 

  

   oNliNe tilmeldiNg
Tilmelding til spisning kan 
også ske på 
www.tousgaardsladen.dk, 
under Folkekøkken. 
Her kan madplaner for 
den løbende og kommende
uge også ses.

Folkekøkkenet holder ferie 
til den 3. august 2015.

STØT dit lokale beboerhus!
Der sker mange ting i beboerhuset i det næste år, og det 
bliver helt sikkert spændende at deltage i bestyrelsesar-
bejdet eller som frivillig.
Bestyrelsen deltager bl.a. i en forberedelsesgruppe om 
de kommende beboerhuse i Helhedsplanen. Som frivil-
lig vil du også kunne give en hånd med i aktiviteter for 
kvinder, mænd, børn og unge, i folkekøkkenet m.v. 
Har du forslag eller interesser, som kan interessere 
andre, så hør, om vi har et passende lokale.
Mange penge har vi ikke, men vi kan være behjælpe-
lige med at finde ud af, hvor der er mulighed for støtte.
Tousgårdens Venner er en selvstændig forening, der 
driver Beboerhuset Tousgårdsladen i bygningerne, den 
lejer af Brabrand Boligforening (afd. 5). Foreningen får 
støtte af Aarhus Kommune til drift og husmandsansæt-
telse, men skal selv tjene til vedligeholdelse, inventar 
osv. Derfor er frivillige meget velkomne til at give en 
hånd med. Vi kvitterer med en kop kaffe og en hygge-
lig atmosfære.
Kig ind, deltag i aktiviteterne, kom til generalforsam-
lingen, eller giv en hånd med som frivillig. Så er du 
med til at bevare og gøre beboerhuset endnu bedre.
Husk også, at vi har lokaler både til private fester, ge-
neralforsamling, større møder osv. Desværre kan man 
ikke få fast lokale, men man kan booke sig ind med 
enkeltarrangementer – også fortløbende aktiviteter. 
DERFOR: Støt op om DIT lokale beboerhus!

Vi glæder os til at se dig og din nabo
Venlig hilsen, Esben Trige 
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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:
Erik Bløcher
erik.h.blocher@hotmail.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:
Dorthe Gottlieb
dorthe.nicolaia@hotmail.com

Afdeling 8, Drejergården:
kontaktperson Anne Marie (Rie) Ilsøe
Tlf. 24 97 39 85, mariesoe69@gmail.com

Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Asmus Christensen, 
aasec@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:
Katrine Damgaard L. Sjøgaard
ksjoegaard@gmail.com

Afdeling 15, Hasselengen:
Poul Erik Nielsen, tlf. 42 17 79 77
otagra@stofanet.dk

Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave:
Jesper Gervin, tlf. 23 46 20 11
mail@jespergervin.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:

Afdeling 21, Hasselager:
Claus Eskebjerg
eskebjerg@gmail.com

Afdeling 22, Sonnesgården:
Ib Frandsen, tlf. 27 59 74 81
ibfrandsen@stofanet.dk ,

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Benny Pedersen
pejsen1950@gmail.com

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63, 
jank1307@hotmail.com

Afdeling 25, Østergårdsparken:
Christina Valsted Madsen, tlf. 60 21 02 80 
valsted@gate58.dk

Afdeling 26, Kildeagervej:
Heidi Hólmer-Hansen, tlf. 28405250
heidi-8330@hotmail.com

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

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

Jesper Pedersen
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90, jp@iecdk.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

Jens Joel, 
Gudrunsvej 58, 2. mf., 8220 Brabrand,
tlf. 61 62 51 81, jens.joel@ft.dk

Helle Hansen
Gudrunsvej 76, 5. tv, 8220 Brabrand
tlf. 27 83 27 82, hhmh65@hotmail.com

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
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: Youssef Abdul Kader, Gudrunsvej 4, 6. th.
Tlf. 22 45 40 94 , ngpy@hotmail.com

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

aNteNNeservice
Stofa Antenneservice, 
Kundeservice tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag 08-19
Teknisk Support tlf. 88 30 30 20
Døgnåbent

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



Skræppebladets roadshow fortsætter, når ihåndenvæ-
rende beboerblad er udkommet. Redaktionen rykker 
teltpælene op og holder sine næste redaktionsmøder i 
Afd. 3, Skovgårdsparken. 

Skræppebladets næste redaktionsmøde holdes tirsdag 
den 4. august kl. 17.30 i Skovgårdsparken mødelokale 
på Ingasvej ved selskabslokalerne.

”Skræppebladet er hele boligforeningens blad – det 
skal være klart og tydeligt for enhver, og derfor er det 
en del af vores målsætning at komme rundt i alle bo-
ligforeningens afdelinger,” udtaler redaktør Elsebeth 
Frederiksen.
 
Alle er velkomne med ideer, input og ris/ros til byens 
bedste beboerblad.

mød skræppebladets

redaktion i skovgårdsparken

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

sommer i

boligforeNiNgeN
 

Administrationen ønsker alle beboere en rigtig god som-
mer. Bemærk, at kontoret på Rymarken 2 holder lukket 
for ekspeditioner i uge 29 og 30, men der er åbent for tele-
foniske henvendelser.

LuKKET FRA DEN 22. juNI TIL OG MED DEN 16. AuGuST 
På GRuND AF RENOVERING AF OMKLÆDNINGSRuMMENE.

besØg gellerup museum 
 - Gudrunsvej 16, 6. Th.

Og se udstillingen:
“Et somalisk teenagerværelse”
Det er Gellerup Museums Museumsklub, der består af 
otte unge piger fra Gellerup, som i samarbejde med Den 
Gamle By har lavet et somalisk teenage-pigeværelse i et af 
rummene på Gellerup museum.
Rummet skal senere udstilles i den gamle by.

Museet holder åbent i sommerferien:
hver tirsdag fra kl. 14-16 .

Fra tirsdag den 11. august er der igen normal åbningstid:
Hver tirsdag klokken 10.00-13.00 og 15.00- 17.00.

Læs mere på www.gellerupmuseum.dk

Foto: Anne Katrine Graah Rasmussen


