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lederen

Af Sean Ryan Bjerremand

som benny andersen vIlle sIge det…

Jeg røber ikke nogen statshemmelighed ved at konsta-
tere, at september måned er en tid for mange beboermøder. 
Hvad enten vi stiler efter at få en tillidspost eller blot er 
mere eller mindre på sidelinjen, giver dette anledning til at 
reflektere over, hvad det er for et boligområde, vi ønsker 
for mange forskellige typer mennesker. 

Benny Andersen skrev engang: ”Der er for mange, der 
ypper kiv, og for få, der stifter fred”. Et eksempel på dette 
er i forhold til vore børn.

Går vi tur i bybilledet, ses der ofte støjende opførsel 
mellem forældre og børn. Desværre er det i mange tilfælde 
forældrene, der laver spektaklet og råber ad deres børn, så 
det kan høres på lang afstand. Det er ikke svært at forestille 
sig, hvordan børnene vil håndtere deres egne konflikter i 
skolen, børnehaven – og senere i livet på arbejdspladsen 
eller i familien. Hvis det første, et barn oplever, er vrede 
forældre, eller at forældrene ligger i karambolage med 
bedsteforældrene eller naboerne, vil barnet potentielt blive 
sårbart .

Jeg har aldrig prøvet at flygte for at redde mit liv – men 
det er der andre, der har. Nogle bor få meter fra mig. Jeg 
må stille mig selv en række spørgsmål: Er jeg villig til at 
respektere en anden religion? Er jeg villig til at respektere, 
at dette for nogle betyder radikalt anderledes påklædning 
– og måske ligefrem, at deres baggrund som flygtninge kan 
påvirke sider af deres opførsel på en negativ måde?  Det er 
vigtigt at reflektere over disse spørgsmål, så jeg står bedst 
muligt rustet til at tage størst muligt ansvar.

Nogle mennesker er ramt af arbejdsløshed eller sygdom af 
forskellig art. Er vi villige til at tage ja-hatten på og skabe 
rum for at lade andre mennesker få fred til at forsøge at 
få styr på en presset livssituation? Blot et venligt smil kan 
medvirke til ny optimisme og måske ligefrem være det, der 
skal til for at tro på, at man kan få et job. Er vi villige til at 
lukke ensomme mennesker ind i varmen? 

Ved at skrue op for ydmygheden og ned for kynismen 
stimulerer vi vores egen evne til at skabe reel forbindelse 
mellem andre mennesker. Så er der også bedre mulighed 
for at sige som Benny Andersen: 

”Livet er ikke det værste, man har – og om lidt er kaffen 
klar.”
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senIorerne Indtager havnehusene
anden etape af ny afdelIng flytter Ind

Tekst og fotos af Bo Sigismund

I det fineste sensommervejr og med 
ter mometeret på 26 grader blev de 
åb ne Havnehuse atter et tilløbsstyk-
ke. Det er denne gang seniorerne 
(+55), der indtager de nye lejligheder, 
og interessen var særdeles levende. I 
to opgange var der åbent helt til tag-
etagen. Der var mange spørgsmål og 
kommentarer, og de tilstedeværende 
medarbejdere fra udlejningen mødte 
mange positive bemærkninger – og 
så er der endda kun yderst få boliger, 
der ikke allerede er udlejet. Navne-
skilte og opgangstavler er parate; 
der mangler kun det sidste sanitet 
og hårde hvidevarer, som ikke gerne 
skulle blive stjålet.

I højden og i lyset
Vi er denne gang endnu højere til 
vejrs end i februar, så vi er to etager 
højere end de andre tagterras-
ser, og byen ligger for ens fødder. 
Imponerende i det klare lys. Bedre 
end Google Street View eller nogen 
drone kunne vise det. Vi står her selv! 
Selv om nogen af nabobyggerierne 
kommer til at tage en del af lyset og 
udsigten – Z-huset bliver jo bygget 
lige nord for –  er der rigeligt at følge 
med til. Både nyindflytterne, de der 
allerede kom i maj, og nysgerrrige 
fra andre afdelinger havde masser af 
ros og begejstring. Man falder helt 
naturligt i snak. To gamle venner fra 

Toveshøjs første tid i 1972. Gamle 
naboer fra Gudrunsvej, der forstår 
sig på udsigt. En hel gruppe fra Son-
nesgården og kendte ansigter fra af-
deling 3. Når den almene boligsektor 
viser sådan et produkt frem, bliver 
beboerne stolte.

hvad får man for pengene
Der faldt naturligvis bemærkninger 
om huslejen. Nyt byggeri har altid 
været dyrt. Og med vinden i sydøst 
i februar er der uden tvivl mere end 
køligt på toppen. Her skal vi glæde 
os over den moderne teknik, der 
bidrager til at holde energiomkost-
ningerne stærkt nede, når man sam-
menligner både med ældre afdelinger 
og med ejerboligsektoren. Det har 
naturligvis også motiveret nyindflyt-
terne, og fra de første beboere hørtes 
megen tilfredshed. Herlighedsvær-
dier, ikke mindst vand, trækker folk 
til; først Klintegården fra ’30-erne, 
så Langelinie fra ’90-erne og nu hele 
Nordhavnen. Man kommer ellers 
ikke billigt til den slags, men nu er 
muligheden der for almenbeboerne.

beboerlivet skal vokse
Tredje etape, som bliver ungdoms-
boliger, er beregnet til indflytning til 
vinter. Først da vil der blive holdt et 
stiftende beboermøde, men der er 
allerede grupper i gang med fælles-

spisning og facebook-kontakter, så 
der vil være grundlag for fællesskab 
og beboerliv. Skræppen vil følge med 
i, hvad her sker, så den nye afdeling 
31 bliver et rigtigt medlem af ”fami-
lien”.

Her er indbydende og kan blive 
god nabokontakt.



Sin alder til trodS, Stadig en rigtig 
Smuk gammel afdeling 

I dette nummer ser vi Med 
Andre Øjne på Hans Broges 
Parken

Hans Broges Parken er Brabrand Bo-
ligforenings ældste afdeling. Blokkene 
blev opført mellem 1949 og 1952, og 
der blev mellem 1962 og 1964 tilføjet 
rækkehuse. I både blokke og rækkehuse 
har de fleste en god udsigt til både Bra-
brand og Årslev Engsø. Hvis man bor i 
rækkehusene, kan man ofte kun skimte 
søerne, men udsigten er stadig ret 
fantastisk. Fra blokkene er der næsten 
uhindret udsyn til naturen, både skov og 
søer.

Inger Bloch, som har boet i afdelingen 
i 35 år, tager imod os foran sin lejlighed 
i blokkene og viser os rundt i området. 
Man kan vælge at gå op i skoven, Hans 
Broges bakker, selvfølgelig opkaldt efter 

Hans Broge, købmand og meget ini-
tiativrig borger i Aarhus. I skoven tæt på 
blokkene står der endda en mindesten 
for ham. I skoven er der stier, der bliver 
brugt af beboerne, men også den lokale 
børnehave, som har lokaler i undereta-
gen af en af blokkene på Hans Broges 
Vej. Det er vist det eneste sted, hvor en 
børnehave er så integreret i boligfor-
eningen.

Ligesom at bo i naturen
Der er grønt overalt. Fra Inger Blochs 
soveværelse kan hun se direkte ud i 
træerne: ”Det er ligesom at være ude i 
naturen”, siger hun og forklarer om de 
forskellige fugle, hun ser i træerne. Hun 
har set skovskader, spætter og sågar en 
træløber. Egern er der også nogle af.   
Længere nede ad vejen møder vi Viggo 

med andre øjne
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Hans Broges Parken består både af blokbebyggelse og rækkehuse.



Sørensen på 86. Han har også boet i 
afdelingen længe. Faktisk i 45 år. 
Han er også glad for at bo der. Især 
fordi der er så meget grønt. Han er på 
vej ud at cykle rundt om Brabrand sø, da 
vi fanger ham. Det eneste han nævner 
af dårlige ting ved lejligheden er, at der 
er ret koldt om vinteren, og at vinduerne 
er utætte.” Hvis man tager smørret ud 
af køleskabet og stiller det på køkken-
bordet, stivner det, så koldt er det i 
køk kenet, forklarer han”. Han bliver ikke 
længe og snakker, for han skal ud i det 
gode vejr på sin cykel.

Inger viser, hvor mange hyggelige kroge 
med bænke der er rundt omkring. ”En-
gang imellem sidder vi her og ordner 
verdenssituationen, men der kan godt 
være larm med biler, der kører rundt, og 
gårdmændene, som kører med deres 
traktorer og plæneklippere”.
Vi bemærker, at man stadig i denne 
af  deling har bevaret tørrestativerne og 
banke stativerne. Det er en rigtig hyg-
gelig og miljørigtig ting.

Her er, hvad man som beboer har 
brug for
Inger Bloch er tilfreds med indkøbsfor-
holdene i området. Der er en Rema1000 
tæt på, og hvis hun mangler flere ting 
cykler hun til City Vest, som ligger et par 
kilometer væk. Hun er dog lidt ked af, 
at den lokale købmand måtte lukke, da 
Rema1000 åbnede, men den kunne ikke 
klare konkurrencen.
Det er ikke, fordi der mangler busfor-
bindelser i området, da både 11’eren 
og 15’eren holder tæt på og kører ind til 
byen. 

En børnehave er integreret i afdelingen, 
på den måde at de råder over 2 lejemål 
og en kælder, og deres tilstedeværelse 
er med til at give afdelingen et dejligt 
levende liv.
Afdelingen har eget selskabslokale og 
gæsteværelse og desuden  god og stor 
legeplads og en rigtig fodboldbane. Især 
lægger man mærke til et stort hegn, der 
afslutter boldbanen på den ene side og 
et lavere rundt om hele pladsen.
Hegnet er enormt, og vi vurderer, at det 
nok er 5 meter højt. ”Det har stået der, 
al den tid jeg har boet i afdelingen”, op-
lyser Inger. Det blev opsat i en tid med 
aktiv fodboldspil, hvor bolden meget 
ofte røg ned i Udsigtens rækkehushaver 
og især i formand for boligforeningen 
Olaf Sørensens have. Det kan man godt 
forstå med banens placering oven over 
rækkehusene. En løsning på et problem, 
der åbenbart ser ud til at have været 
holdbart.

Mange beboere flyttede fra Gellerup-
parken i 1980 og 1990 og herned
På vores tur rundt i afdelingen er vi nu 
nået ned til rækkehusene, der hedder 
Udsigten. De mange rækkehuse er for-
bundet af stier ,og ved en af de øverste 
bliver vi imødekommende budt inden-
for hos Birthe Ludvig og Finn, da vi 
gerne vil se, hvad der ligger inde bagved 
facaden. Husene virker rummelige og 
har en dejlig overkommelig gårdhave. 
Beboeren oplyser, at hun er rigtig glad 
for at bo der, og er blevet boende, siden 
hun flyttede fra Gellerupparken i 1990. 
Håber at hun stadig kan få råd til at 
blive boende også efter renoveringen, 
som afdelingen går og venter på. 
Flere huse har tidligere været ramt af 
skimmelsvamp-angreb og fugtskader, 
som boligforeningen har udbedret. Men 
hele afdelingen trænger stadig til en 
renovering.
Hun er en trofast deltager ved klub 
Hans Broges bankospil og den traditio-
nelle årlige julefrokost.

I samtalens løb viser det sig, at der er 
ret mange beboere, der startede med en 
lejlighed i Gellerupparken, som senere 
er flyttet til afd. 1. Mange flyttede i 1980 
og 1990.
”Vi var en opgang af unge mødre, der 
havde et rigtigt godt sammenhold, og 
vi blev faktisk interviewet til damebladet 
Femina engang i 1980, om at bo godt i 
Gellerupparken”. Birthe havde stadig ar-
tiklen fra dengang, som Skræppebladet 
fik lov at låne.

Siden nedlæggelsen af blokke i Gel-
lerupparken er der sket en intensivering 
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HanS Broge var 
StorkøBmand i aarHuS
Han blev født i Grenå i 1822 og døde 
i 1908 i Aarhus. I Aarhus kom der på 
hans tid ikke et større alment foretag-
ende i gang uden hans navn på. Fra 
1860´erne var han således en hoved-
kraft indenfor Aarhus’ udvikling. I 1866 

byggede han en pragtvilla, som lå, hvor 
boligkvarteret Hans Broges Have ligger 
i dag. Her elskede han at gå ture i det 
kuperede areal, som i dag hedder Hans 
Broges Bakker.

Afdeling 1, Hans Broges Parken
Hans Brogesvej 11 – 29 Udsigten 1 – 35 og 2-84
Murstensbyggeri opført 1949/52 og 1962/64 
120 boliger fordelt på 3 etager og 60 rækkehuse.
2-4 rums lejligheder. 
2 typer af rækkehuse.
Der er fællesvaskeri.
Til afdelingen hører 60 garager, som udlejes efter venteliste.
Hver bolig har eget kælderrum/udhus. 
Afdelingen har egen petanquebane samt selskabslokale og 
et gæstelokale.

af flytninger til dette område, men det er 
en anden historie. 

Viktualierum – en reminiscens fra 
afdelingens opførelse
Til sidst bliver vi vist rundt i en af kæld-
rene i blokken. En kælder, der for nylig 
har været oversvømmet. Det er dog ikke 
noget, der er sket tidligere. Vi ser fælles-
vaskeriet, og et sted på en af de mange 
døre står der viktualierum.
Rummet er dejlig køligt og der er skabe 
med hylder på alle væggene. De bliver 
i dag næsten ikke brugt, og slet ikke til 
det, der var dets oprindelige formål.
Det minder om en historie fortalt af af-
delingens lokalhistoriker Børge Nielsen: 

Da Hans Broges Parken og også den 
følgende afdeling Søvangen blev taget 
i brug, var det ikke almindeligt med 
køleskab, og det var ikke installeret i 
lejlighederne. I stedet kunne man bruge 
viktualierummet i kælderen til opbeva-
ring af syltetøj, henkogte ting og madva-
rer, der skulle holde sig, da der her var 
den rette temperatur. Fantastisk at dette 
rum  stadig var bevaret i denne gamle 
afdeling, der har 66 års beboerliv gemt 
mellem de gule mursten. En sjov histo-
rie som afslutning på vores spændende 
rundgang.

Skræppebladets udsendte

Kirsten Hermansen, 
Søvangen

Foto: Espen Swane

Elsebeth Frederiksen, 
Gellerupparken

Foto: Espen Swane

Martin Krabbe,
fotograf

Foto: Espen Swane
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rødt InformatIonscenter åbner mIdt I gellerup
Instant one blIver helhedsplanens Info-center ved sIden af gellerup badet

Tekst og foto af Helle Hansen. Illustration Arkitema

Et stort rødt cirkelformet stativ er i 
løbet af august vokset op af jorden på 
pladsen foran Gellerup Badet, hvor 
der tidligere lå børneinstitutioner. 
Cirklen, der er første etape af Hel-
hedsplanens nye informationscenter, 
der skal stå færdig til åbningsfesten 
for Gellerups nye kunstgræsbane 
torsdag den 3. september.
Senere i løbet af september bliver der 
i midten af cirklen skabt en bygning 
af ombyggede rødmalede skibscon-
tainere, som skal være rammen om 
Helhedsplanens nye informations-
center, som kaldes Instant One.
Instant One bliver den første bygning 
på Instant City-pladsen midt i Gel-
lerup, og den skal de næste to-tre år 
være centrum for alle aktiviteterne 
omkring den midlertidige byplads. 
Her vil det blive muligt for alle at få 
oplysninger om, hvad kommer til at 
ske i Gellerup i de kommende år.

lokal entreprenør 
Den cirkelrunde bygning er tegnet af 
tegnestuen Arkitema, som sammen 
med ingeniørfirmaet Viggo Madsen 
har løst opgaven for det lokale entre-
prenørfirma Enemærke & Petersen, 
E&P, der har hovedsæde på Edwin 
Rahrs Vej. 

Aftalen omkring opførslen af infor-
mationscentret er indgået som et 
Offentligt-Privat Innovationspart-
nerskab (OPI) med Brabrand Bolig-
forening. Den konstruktion er en 
for holdsvis ny form for offentligt-
privat samarbejde, hvor begge er ud-
viklingspartnere og i et samarbejde 
udforsker og udvikler nye innovative 
løsninger.

lokale arbejdspladser
”Vi er utroligt glade for at kunne 
bi drage til Helhedsplanen, som vi 
find er både sympatisk og ambitiøs. 
Vi får et medejerskab på aktivitets- og 
informationscentret, som vi glæder 
os til at være med til at udvikle og 
bruge,” siger Bo Christian Lagerberg, 
der er divisionschef hos E & P. Han 

glæder sig til at komme i gang med 
projektet . 

pejlemærke for helhedsplanen
Instant One vil oppefra og fra de om-
kringliggende blokke med sin form 
og farve minde om en rød cirkel på et 
kort, som hjælper én med at finde vej.
Informationscentret skal blandt andet 
rumme et præsentationsrum for Hel-

hedsplanen, hvor der vil blive opstil-
let en fysisk model af hele området. 
Der bliver desuden en café og et både 
inden- og udendørs sceneområde, 
som kan bruges til debatter og kultu-
relle arrangementer.
Projektet er tænkt for en treårig 
periode, så alle materialer er genan-
vendelige og kan ved nedtagning 
genbruges i andre projekter.
 
International bydel
Boligforeningen har valgt at placere 
informationscentret midt i Gellerup 
for at skabe mulighed for en direkte 
dialog med alle de beboer, hvis dag-
ligdag bliver påvirket af Helhedspla-
nen.
”Men også for at kommunikere med 
omverdenen. Med det nye center 
bliver vi både mere synlige og til-
gængelige. Og det giver et fantastisk 
afsæt for dialogen om at skabe en 
international bydel for hele Aarhus,” 
siger projektchef Ole Bech Jensen 
fra Brabrand Boligforening. Han 
fortælle, at Instant One skal stå fær-
digt til at slå dørene op til oktober i 
forbindelse med efterårsferien.  

Informationscentrets omkransende cirkelformede stativ er i løbet af august vokset 
op af jorden på pladsen foran Gellerup Badet. Cirklen skal stå klar 3. september til 
indvielsen af kunstgræsbanen.
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thorsbjergs 25-årsjubIlæum fejret med maner
en dag fyldt med aktIvItet

Af Jens Skriver. Fotos af Jens Skriver & Martin Krabbe

Lørdag 1/8 var flaget hejst i Thors-
bjerg, da afdelingen fejrede sit 25-års-
jubilæum, og små flag viste vejen, til 
hvor aktiviteterne foregik.
Først samledes beboere og gæster 
til morgenmad i ”Haven”. Den var 
ha ve til et af de statshusmandsbrug, 
ud stykket fra Holmstrupgård, der 
lå her, indtil Brabrand Boligforening 
købte arealerne. Det og meget mere 
fortalte Linda Adamsen i en præ-
sentation af stedet. Boligforeningens 
tidligere direktør, Torben Overgaard, 
mindedes klassekammeraten Lisbeth, 
der kom fra et af statshusmandsbru-
gene. I virkeligheden ejede Brabrand 
Boligforening arealerne i to omgange. 
Den måtte nemlig sælge dem til kom-
munen, inden den købte dem tilbage 
til bebyggelse. Torben fik som ung 
ansat i boligforeningen i 1960’erne 
til opgave at leje arealerne ud. Han 
fandt ud af, at det var mest nærlig-
gende at leje dem ud til Bønløkke 

på Lyngbygård, og at lejen skulle 
opgøres i korn efter kapitelstaksten. 
(Kapitelstaksten er en ældgammel 
måde at taksere korn på.) Det blev 
også fremhævet, at i Thorsbjerg tager 
man sig af folk. Her er det godt at 
blive gammel.
Haven betyder meget for Thorsbjerg. 
Til jubilæet var der blevet stillet en 
række ”motionsredskaber” op til 
børn. Daniel klippede snoren over 
og indviede dem, og det blev vist, 
hvordan turen startede for de mindre 
børn inde i midten og derefter blev 
til en tur gennem krattet eller rettere 
sagt vildnisset.

for børn og voksne
Om eftermiddagen underholdt Duk-
keteatret Guldlok børnene og kun 
børnene. De var de eneste, der fik 
adgang til et magisk værelse. For 
de voksne var der kaffe og lagkage, 
mens klovnen Tonny Trifolikum 

Thorsbjergs beboere havde hele dagen til at fejre afdelingens 25 års jubilæum

Linda Adamsen .
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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 en del af Asien 
– nemlig Bollywood-dans. Pigerne 
deltog på Mellemfolkeligt Samvirkes 
sommerskole i Globus1. Vi viser flere 
billeder fra sommerens aktiviteter i 
Gellerup.
Vi fortæller om et nyt bydelsreporter-
kursus, vi tilbyder i efteråret. Det er 
fortrinsvis for beboere og folk med 
særlig interesse for Gellerup. 
Hvis du vil vide, hvad der sker med 
Helhedsplanen netop nu, så kig på 
det kort med tekst-forklaringer, vi 
bringer i bladet. Der sker så meget, at 
vi tillader os at kalde Gellerup for gra-
vemaskinernes paradis. 
Hvordan er det at være handicappet i 
Gellerup, og hvorfor er der så mange, 
der ikke kommer ud af busken? Det 
fortæller Ahmed Elmi fra handicapor-
ganisationen Hiil Naafo om.

En af vore unge reportere har mødt en 
kun 14-årig fyr, som har sat sig klare 
mål for både uddannelse og arbejde. 
Der er brug for plejeboliger på Toves-
høj, men Aarhus Kommune trækker i 
land og mener ikke, at der er behov. 
Toveshøjs afdelingsformand forkla-
rer, hvorfor der er vigtigt for området 
at få boliger til de stadig flere ældre. 
Vi har mødt den nye børn- og unge-
chef, Berit Vinther, som afløser Marie 
Buhl Jung, som er gået på pension. Be-
rit Vinther har visioner for Gellerup. 
Torsdag den 3. september åbner Gel-
lerups nye flotte kunstgræsbane. Læs 
om det store program på gellerup.nu.

Gellerup.nu og her
det fortæller vI om I magasInet, som beboerne I gellerupparken og toveshøj 

får sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard

Dukketeatret Guldlok.

gjorde lykke både blandt børn og 
voksne. Håndbryggerlauget gav 
smagsprøver på deres øl. Det var ty-
deligt, der var gjort nogen ud af den, 
og som en af bryggerne sagde: ”Du 
får den øl, du gider drikke”.

Der var stuvende fuldt i Stenhyt-
ten til fællespisning og trængsel på 
dansegulvet, da Hilbilies sluttede 
dagen af med rock and roll og andet 
populært musik.

Daniel indvier legeredskaber.
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bolIgpolItIk er vIgtIg 
både I brabrand bolIgforenIng og på chrIstIansborg

jens joel har engageret sIg begge steder.

Af Jens Skriver. Foto af Martin Krabbe

Folketingsmedlem Jens Joel, der bor 
i Gellerup, er nyvalgt medlem af 
for eningsbestyrelsen. Han vil gerne 
være med til at udvikle Brabrand 
Boligforening, og det hænger fint 
sammen med arbejdet på Christi-
ansborg. ”Boligpolitik skal være for 
alle”, siger han, ”også den million, 
som bor alment. Vi skal have billige 
boliger og en blanding af byen, så der 
også bliver plads til almene boliger 
i de dyre kvarterer. Det er svært at 
nedsætte huslejen i de eksisterende 
byggerier, men man kan sørge for, 
at der bliver bygget billige boliger 
nok. Almene boliger må tage noget 
af presset på boligmarkedet i Aarhus. 
Jeg håber, vi kan fortsætte det brede 
forlig i Folketinget, men synes, at der 
alt for ofte tales dårligt om almene 
boliger. Almene boliger må heller 
ikke være pseudonym for udsatte 
boligområder. Vi skal have blandede 
byer, så der ikke skabes ”rigmands-
ghettoer”, og Aarhus knækker over. 
I foreningsarbejdet i Brabrand Bolig-
forening kan jeg bidrage med kon-
takten til Christiansborg. Det handler 
om alle afdelinger men lige for øje-
blikket er Helhedsplanen selvfølgelig 
en stor del af det. Den skal holdes på 
skinnerne,” slutter Jens Joel.

det praktiske arbejde i bolig-
foreningen
Han fortæller videre om de praktiske 
opgaver: ”Jeg tror flere og flere byg-
gerier i fremtiden vil udfordre de 
forskellige boligforeninger på, hvad 
vi kan. Vi skal sikre, at Brabrand 
Boligforening er blandt de absolut 
bedste i byen, og stille helt skarpt på, 
hvad det er, vi kan tilbyde.
Når vi renoverer, skal vi blive langt 
bedre til at bruge de lokale beboere 
i arbejdet. Både fordi det giver dem 
erfaring og en fod indenfor på ar-
bejdsmarkedet – men også fordi det 
skaber en større fælles ansvarsfølelse. 
Vi skal gå forrest med at holde øje 
med, at folk får den rigtige overens-
komstmæssige løn. Vi oplever stadig 

alt for ofte, at folk får dårlig løn på 
byens byggepladser, selvom meget er 
blevet rettet op de sidste par år. Her 
skal vi som boligforening selvfølgelig 
være i front med at stille klausuler 
om overenskomstmæssig løn og 
holde øje med, at de bliver overholdt. 
Nogen gange kan ”blødere” sam-
arbejdsaftaler være gode til at sikre 
lokal beskæftigelse og praktikpladser 
på et byggeri. Matchingprocessen 
kræver stort arbejde. Det er en rigtig 
spændende opgave, som både kom-
munen og boligforeningen har en 
interesse i at få løst.”

hans baggrund
Den 37-årige Jens Joel er opvokset 
i Odense tæt ved Vollsmose og har 
undervist to år på Humlegårds-
skolen i Vollsmose. Moderen bor 
stadig i Odense, mens faderen var 
voksenunderviser i Aarhus, så Jens 
var weekendbarn i Aarhus. For 16 
år siden flyttede han til byen og blev 
nogle år senere færdig med at studere 
statskundskab. Ved siden af havde 
han et job son filmoperatør i ”Øst for 
Paradis”. Det politiske engagement 
startede, da han blev medlem af 
”Frit Forum”. Her mødte han Svend 
Auken, der fik Jens til også at melde 
sig ind i Socialdemokraterne, og så 

kom han med i valgkampe og frivil-
ligt arbejde.
Fritidsinteressen politik blev til et 
arbejde, så på spørgsmålet om fri-
tidsinteresser, svarer han først, at 
politik kræver 24 timer i døgnet i 
valgkampe, men han har også tid til 
venner og kæreste, og så siger han 

beskedent, at han løber rundt om 
Brabrand Sø en gang imellem. Det 
viser sig at være et par gange om 
ugen. For et halvt års tid siden deltog 
han i et halvmaraton i Palæstina. Her 
deltog mange nationer, og det drejede 
sig om retten til at bevæge sig frit. Så 
kører han for øvrigt også gerne på 
motorcykel, helst gamle.
I politik bliver han, så længe han føler 
han kan gøre en forskel, og så længe 
han kan trække i den rigtige retning, 
så andre kan få noget ud af det. 

Jens Joel er beboer i Gellerupparken og nyvalgt til BB’s bestyrelse.

Jens’ søster var 15, da hun for fire år siden 
broderede et par valgkamps-kinafutter.
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gellerup Igen kulIsse tIl spIllefIlm
fIlmInstruktør chadI abdul karIm er tIlbage I gellerup for at lave 

ny udgave af hans prIsvIndende kortfIlm

Tekst og fotos af Sean Ryan Bjerremand

Chadi Abdul Karim, 37, er mand bag 
blandt andet filmen Exit Neverland 
og nu fortsættelsen – den kommende 
Exit Babylon. Den sidste film er grun-
den til, at han de sidste to måneder 
har haft base i en 3.sals-lejlighed på 
Bentesvej 11. Nu er de sidste optagel-
ser foretaget, og lejligheden ryddes.

”Gennem hele min opvækst i Gel-
lerup har jeg hørt medierne fortælle 
negative historier herfra. Men Gelle-
rup er fyldt med så meget mere. Med 
Exit Babylon, vil jeg gerne give en 
stemme til de oversete beboer i Gel-
lerup. Dem som ikke passer i nogen 
kas ser, hverken samfundets eller 
de res egne traditioner, og dermed 
give et andet blik på Gellerup, end 
det man kender gennem medierne. 
Mit Gellerup. På en måde kan man 
sige, at hovedkarakteren i Exit Baby-
lon er selve Gellerupparken”, siger 
Cha di Abdul-Karim.

Chadi Abdul-Karim er af palæstinen-
sisk afstamning og kom til Gellerup 
i begyndelsen af 1990’erne. I 2013 
blev han uddannet filminstruktør fra 
Super 8, og han har i tillæg et omsig-
gribende CV inden for musik, teater 
og film. Det primære sigte har siden 
2003 været på non-budget kortfilm. 
Han er bosiddende på Trøjborg.

exit neverland
Exit Neverland var Chadi Abdul-
Karims afgangsprojekt fra Super 
8, filmskole i Aarhus og udkom i 
2013. Den vandt faktisk en pris ved 
European Independent Film Festival 
i Paris i kategorien Best Student Film. 
Herhjemme blev filmen nomineret til 
Robert-prisen for årets bedste kort-
film. 

Exit Neverland handler om tre 
drenge, der driver rundt uden noget 
formål i dagligdagen. Man følger 
deres hverdag, som for en stor del 
består af kriminalitet og fremmed-
gørelse. Men også i dele empati med 
samfundets svageste. Den ender med 

et mord. Til Robert-festen blev der 
sagt:

”Den starter som en perker -og 
stoffer-kliche-film, og lige pludselig 
opdager man, at den har forvandlet 
sig til et eventyr for blot at efterlade 
en med en total sort slutning, hvor 
man bare sidder og er paf. Nok den 
bedste kortfilm jeg har set i meget 
lang tid.”

exit babylon
Exit Babylon er kommet i stand via 
midler fra Gellerup Kulturmidler og 
Århus Filmværksted samt 100 % fri-
villige skuespillere og statister. Des-
uden stillede Brabrand Boligforening 
lejligheden til rådighed til stærkt 
nedsat husleje. Og Alarmcentralen 
stillede en ambulance til rådighed!

Mange af skuespillerne har boet i 
Gellerup og har rødder i området. 
Og på aftenen, hvor jeg var på besøg, 
blev der på City Vests parkerings-
plads optaget en scene med en drone, 
der blev sendt ind over området for 
at skyde en person. Det var her, am-
bulancen og dens udrykning kom ind 

i filmen – og med stor lokal nysger-
righed, så den forsvandt hurtigt igen.

Og hvornår kan vi så regne med, at 
Exit Babylon kan ses? ”Næste år – det 
håber jeg”, siger Chadi Abdul-Karim.

Chadi Abdul Karin laver sin kortfilm Exit Neverland om til spillefilmen Exit Babylon.

Der blev gjort klar til en af scenerne på 
parkeringspladsen foran blokken Gudrunsvej 
68-76.
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gellerup badet har fået helt nye baderum
efter sommerluknIngen, hvor der blev lavet nye bade- og omklædnIngsrum, 

åbnede svømmebadet tIl glæde for de mange aktIve svømmere

Tekst og fotos af Helle Hansen

Allerede inden klokken var seks, var 
de første morgenfriske svømmere 
klar til at komme ind og svømme i 
Gellerup Badet, som mandag den 
17. august åbnede efter have været 
lukket hele sommeren. Imens har 
håndværkerne været i gang med at 
lave den helt store renovering i bade- 
og omklædningsrum i kælderetagen.

nye fliser og badeværelser
Baderummene har fået helt nye fliser, 
der er gråmelerede, og nye brusere 
og sæbedispensere. Og der er også 
kommet nye toiletter. Og i omklæd-
ningsrummene er der kommet nye 
skabe, som skal låses med en hænge-
lås.

svømmer gennem 43 år
På åbningsdagen var Gellerup Badet 
vært med gratis rundstykker og kaffe 
til alle svømmere om formiddagen. 
Og her var Leif Johannsen fra Rørsa-
gervej første mand i omklædnings-
rummet, første i vandet, og første 
mand ved rundstykkerne.
Leif har svømmet i badet siden 
1973, og han har tidligere både 
været svømmertræner hos Brabrand 

Idrætsforening og livredder, dengang 
badet blev drevet af Brabrand Bolig-
forening. Leif er fast morgensvøm-
mer hver mandag, onsdag og fredag, 
og han er meget glad for at komme i 
gang igen.
”Jeg synes, at baderummene er blevet 
fantastisk flotte med de nye fliser. 
Men jeg er bange for, at gulvfliserne 
bliver glatte, når der kommer vand 
på. Og det er da rigtig ærgerligt, hvis 

arkitekten har valgt et forkert mate-
riale,” siger Leif Johannsen.

Se Gellerup Badets åbningstider 
bag på Skræppebladet.

Bruserummene har fået helt nye grå fliser og nye armaturer og sæbedispensere, og 
der er også kommet nye forhæng.

I omklædningsrummene er der kommet nye skabe, som låses med hængelås.

Leif Johannsen får sig et rundstykke og 
en snak med Peter livredder 
efter sin faste morgensvømmetur.
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senIorsvømmerne glade for at komme tIl gellerup Igen
humøret var højt hos morgensvømmerne fra århus senIor svømme & aktIvItetsklub, 

som kommer langsvejsfra for at svømme I gellerup badet

Tekst og foto af Helle Hansen

Det var masser af snak og grin rundt 
om bordet, da seniorsvømmerne efter 
sommerpausen igen kunne tage hul 
på morgensvømningen i Gellerup 
Badet, som er blevet renoveret hen 
over sommeren.
”Det er bare flot i baderummet, og 
dejligt med de nye toiletter, men vi 
mangler nogle spejle inde i omklæd-
ningsrummet, ” lød nogle af kom-
mentarerne rundt om bordet i det 
store lokale, da svømmerne mødtes 
til kaffe og rundstykker efter svøm-
meturen.
”Gulvet virker glat, når det er vådt, 
det er ikke så godt, hvis folk kommer 
til at skride,” lød det også bekymret 
for flere.

86 år og stadig aktiv
Svømmeklubben, der er bydæk-
kende i Lyseng, Spanien og Ingerslev 
Stadion udover svømmehallen i Gel-
lerup, har over 300 aktive medlem-
mer. Rigtig mange af dem svømmer 
i Gellerup Badet, og de kommer helt 
fra Egå, Harlev og Kolt-Hasselager. 

86-årige Ruth Larsen er alderspræ-
sident blandt svømmerne. Hun har 
selv været med til at redde Gellerup 
Badet fra lukning for snart 15 år 
siden, hvor hun og hendes afdøde 
mand Henning Larsen var med til 
at stifte støtteforeningen Gellerup 
Badets Venner.

rejser og udflugter
For kort tid siden var 36 af svøm-
merne afsted på 5-dages tur til Hart-

zen, hvor de hyggede sig sammen. 
”For det drejer sig ikke kun om at 
svømme,” fortæller Kitte de Pauli, 
der er aktivitetsformand – og viser et 
fint program for efterårets aktiviteter, 
som både byder på udflugter til 
Marselisborg Slothave og Vor Frue 
Kirke. Og så er der også juleudflugt 
og ”Den store julefrokost”. 
Læs mere på hjemmesiden: www.
senioroplevelser.dk

De friske morgensvømmere mødes altid til kaffe og rundstykker efter svømmeturen. 
Og her er armene hævet i glæde over, at Gellerup Badet er åbnet igen.

klar tIl analogsluk?
nu slukkes det analoge sIgnal snart

Af Bestyrelsen Antenneforeningen Aarhus

Kan du se DR3 på dit TV? Hvis svaret 
er ja, er nedenstående information 
ikke aktuel for dig!
Kan du ikke se DR3 – som er en af 
de mange tv-kanaler, som i dag kun 
sendes digitalt og dermed ikke i 
analog udgave – skal du vide, at der 
sker en stor ændring i september.
Vi har efter mange år med 2 forskel-
lige signaler (analogt og digitalt) 
valgt at slukke helt for det gamle 
analoge signal for medlemmerne af 
Antenneforeningen Aarhus.
Det betyder, at følgende tv-kanaler 
ikke længere vil blive sendt analogt:

Fra tirsdag den 15. september vil 
disse kanaler kun kunne ses digitalt:
TV2, Kanal 5, TV2 Charlie, TV2 Zulu, 
Kanal 4, Eurosport Danmark, TV3 
Sport 1

Fra tirsdag den 22. september vil 
disse kanaler kun kunne ses digitalt:
DR1, DK4, TV3, TV2 News, 6’eren, 
TV3+

Fra onsdag den 23. september sendes 
alle tv-kanaler kun digitalt
Har du behov for hjælp i denne 
forbindelse, er du velkommen til 

at besøge vores medlemsbutik, 
hvor Stofas medarbejdere vil kunne 
besvare spørgsmål og give råd og 
vejledning om mulighederne for at 
se de tv-kanaler, du plejer at se – også 
efter 22. september.
Medlemsbutikken er beliggende i H. 
H. Seedorffs Stræde 3 - 5 i Aarhus C 
og holder åbent mandag - fredag kl. 
10 - 18 og lørdag kl. 10 - 14.
Vi håber på vores medlemmers 
forståelse for denne beslutning, som 
er truffet efter lang tids grundige 
overvejelser. 
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man kan godt være frIvIllIg på grImfest 
og bo I gellerup

skræppebladet har fulgt WalId, frIvIllIg fra gellerupparken, på årets grImfest.

Af Elsebeth Frederiksen. Fotos af Peter Høj og Elsebeth Frederiksen

På Grimhøjvej og i skoven omkring 
ligger festivalen Danmark Grimme-
ste Festival, i daglig tale Grimfest. 
Den foregik i 2015 den 30.-31. juli og 
1. august. Der er ca. 500 frivillige på 
festivalen, og en af dem er 21-årige 
Walid Mattar fra Gellerupparken, 
som til dagligt arbejder som produk-
tionsmedarbejder. Han har taget ferie 
for at kunne være frivillig.
Da han sidste år som frivillig impo-
nerede frivilligkoordinator Louise 
John sen, indbød hun ham i år til at 
være leder af frivilligområdet og 
baren. ”Han gjorde sådan en god 
indsats og havde sådan en høj ar-
bejdsmoral, at jeg spurgte om han i 
år ville være bar- og områdeleder,” 
fortæller Louise. 

har været meget ansvarlig
Walid kendte ikke rigtigt festivalen i 
forvejen. Han havde kun hørt om den 
og havde aldrig været der, men han 
så et opslag på Facebook om, at man 
manglede frivillige, og derfor sendte 
han en mail af sted til festivalen og 
blev udvalgt som frivillig. 
I forbindelse med festivalen forplig-
ter man sig til at arbejde i 2x8 timer. 
Det kan være før, under eller efter 
festivalen. Walid tror, at grunden til, 
at han blev områdeleder, var, at han 
sidste år altid var klar til at arbejde 
mere end de timer, han havde for-
pligtet sig til, og at han altid var klar 
til at hjælpe de andre og tage ansvar.   

en meget lærerig oplevelse
Det er først i år, at han er blevet leder 
for et område. Han skulle sørge for, 
at baren fungerede, lave vagtplaner 
og sørge for, at alting var der i baren. 
Derfor kunne man tit se ham rende 
rundt på pladsen med sin walkie-
talkie og løse problemer. Han havde 
ikke nogle faste vagter, men stod hele 
tiden til rådighed, hvis der var brug 
for ham.  Dog var der også indimel-
lem tid til at høre nogle koncerter. 
Han har lært mange praktiske ting 
på festivalen. Han har været med til 
at bygge skaterrampen og designede 
og byggede selv barstolene og baren.  
Han var også på festivalen to uger, 
før de hele begyndte, for at hjælpe til 
med at få det hele til at fungere, før 
festivalgæsterne kom. Han overnat-
tede endda i en vogn sammen med 
en anden frivillig, selvom han ikke 
havde særligt langt hjem. 

store udfordringer
Festivalen har været sjov for Walid, 
men også travl og udfordrende.
Da han mødte op torsdag morgen, 
manglede der vand og el, og dan-
kortapparaterne var ikke sat op. Så 
der måtte han tænke hurtigt og få 
ringet rundt til forskellige ansvarlige 
på pladsen for at få det fikset. Han 
måtte også sætte nogle ekstra plader 
op for at kaffemaskinen kunne være 
der. Men selvom det var lidt hektisk 
den første dag, er tingene gledet 
nogenlunde de andre dage. Walid 
har i hvert fald også mod på at gøre 
det samme næste år, hvor han helt 
klart vil vende tilbage.  Walid synes, 
Grimfest er en god festival, fordi 
der er færre mennesker end f.eks. 
Northside. Her er sikkerheden i 
orden, ingen slagsmål eller voldelige 
episoder. 

der er ikke mange ikke-etniske 
danskere på festivalen
Det er ikke til at finde andre frivil-
lige med anden etnisk baggrund end 
dansk på Grimfest, og Walid mener, 

at det bunder i kulturforskelle. 
”Mange tænker, at en musikfestival 
er en stor drukfest, og det har man 
måske ikke lyst til at være en del af.” 
Han er glad for at være der, og hans 
venner ved det også, men det er ikke 
noget, han råber højt om. Det er bare 
noget, han bruger sin sommerferie 
på. Men han synes alligevel, det ville 
være rart, hvis der kom flere frivil-
lige fra Gellerup, så de kan lære og 
opleve, hvad en festival også er. Hyg-
geligt samvær og sammenhold, hvor 
man lærer mange søde mennesker at 
kende.

frivillige har det sjovt
I år har de frivillige deres eget om-
råde, hvor de kan opholde sig, når 
de ikke arbejder. Der er en bar, hvor 
de kan få gratis kaffe og billige øl, 
gode toiletter med bad og et område, 
hvor man kan slå sit telt op, og der er 
pyntet op med lyskæder. I midten af 
området er der også hængekøjer, så 
man kan tage sig en velfortjent lur, 
hvis man da kan for larmen fra kon-
certerne, som foregår højst 100 meter 
fra området. 
Man kan ikke direkte høre koncerter-
ne, men hvis et større band spiller en 

Walid kom også ud på pladsen, selvom 
han arbejdede meget.

Walid hjælper med lyskæderne, der gør 
frivilligområdet mere hyggeligt.
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kendt sang, kan man genkende den. 
Stemningen er god, folk snakker med 
hinanden, og nogle møder endda 
gamle skolekammerater og bekendte, 
de ikke vidste, også var frivillige. 
Der mangler åbenbart frivillige, fordi 
nogle blev bedt om at tage dobbelt-
vagter, så derfor vil de gerne opfor-
dre andre til at blive frivillig næste 
år og opleve den unikke stemning og 
møde nogle søde og sjove mennesker.  
En praktikant på festivalen har frem-
stillet en frivilligvæg, hvor man kan 
skrive, hvad der er fedt ved at være 
frivillig på festivalen. Den blev brugt 
flittigt. (En siger: ”Alt det  grønne, 
super søde mennesker og fede frivil-
lige”, en anden ”I er sku’ søde”, 
”rabat på fadbamser”, ”alle er vildt 
søde og lækre, andre medarbejdere, 
der forsøder min tilværelse” og ende-
lig en, der bare siger:” Kærlighed.”

beboerne skal have en stemme
nyt samarbejde for store bolIgafdelInger på tværs af bolIgforenInger I landet 

skal sIkre beboerdemokratIet blIver hør

Af Bo Sigismund

Beboernes Stemme er hverken en film 
eller en lokalradio. Så hvad er det 
så? Det kan Randi Smitsdorf, der er 
afdelingsformand i Langkærparken i 
Tilst, fortælle:
”Bare i Aarhus er der adskillige store 
boligafdelinger, der alle har fælles 
spørgsmål og problemer. Begrebet 
ghettolister er jo hverken en beskri-
velse eller en løsning,” mener Randi. 
”Se på de store afdelinger som Gel-
lerup, Toveshøj, Langkærparken, 
Rosenhøj, Vejlby Vest, Bispehaven og 
flere andre. De har meget til fælles, 
som ikke kommer til udtryk. Vi har 
ikke kun et belastet omdømme, for 
det er også mange aktive kræfter til 
stede”.
”Men den type afdelinger opleves alt 
for ofte kun som en kilde til proble-
mer, ja nogen gange som selve pro-
blemet,” siger Randi, der mener, at 
der må kunne komme noget godt ud 
af at skabe et fællesskab eller møde-
forum for beboerdemokraterne fra de 
afdelinger. Og det er begrunden for 
netværket Beboernes Stemme, som 
efterhånden har eksisteret i tre-fire år.

udveksling af erfaringer
Muligheden for at mødes med 
ligestillede og udveksle viden og er-
faringer, er utvivlsomt noget, det kan 
betale sig at bygge videre på. 
Randi kommer fra Langkærparken, 
der er en af byens store afdelinger. 
Her gennemgår man lige nu store 
fysiske og sociale udviklinger. Altså 
en oplagt samarbejdspartner for Bra-
brand Boligforenings store afdeling-
er, som også har deres erfaringer at 
udveksle med. 

netværet er skabt
”Vi har brug for kontakten mellem 
afdelingernes beboerdemokrater for 
at vi kan bruge hinandens erfaringer 
og støtte hinanden. Det er for tungt at 
skulle hele vejen via boligforeninger-
nes administrative apparat. Desuden 
er der meget, som de store afdelinger 
har til fælles, som ikke interesserer 
beboerne i de små og de nye afdeling-
er i boligforeningerne, siger Randi og 
fortæller, at det er hele tanken bag 
netværket Beboernes Stemme.

”Vi må tænke på tværs og kunne 
bruge kræfterne bedre, end vi gør i 
dag,” siger hun og fortæller, at ar-
bejdet med at skab netværk allerede 
er i fuld gang også med deltagelse 
af Gellerupparken og Toveshøj, som 
har været med til at stiftet Beboernes 
Stemme, et netværk, vi helt sikkert 
kommer til at høre med til.
.

Randi Smitsdorf er afdelingsformand 
i Langkærparken i Tilst.

Walid er også med på at skrive på frivilligvæggen.
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tIl jubIlæum for fuld musIk
afdelIngssekretær marIanne vengsgaard blev fejret for sIne 25 år I bolIgforenIngen

Af Lotte Pape

Fredag den 14. august kunne Marian-
ne Vengsgaard fejre 25-årsjubilæum 
som afdelingssekretær i Brabrand Bo-
ligforening. Mariannes nærmeste var 
sammen med tidligere og nuværende 
kolleger samt repræsentanter for de 
afdelinger, hun gennem årene har 
arbejdet for, med til at fejre jubilaren 
for fuld musik. 

Keld Albrechtsen roste i sin egenskab 
af både nuværende og tidligere 
for mand for Foreningsbestyrelsen 
Ma rianne for hendes altid grundige 
for beredelse af møder – helt ned til at 
arrangere formandens transport! Ord 
som samarbejdsvillig, arbejdsom og 
bestemt gik igen i skudsmålene, der i 
dagens anledning var fundet frem fra 
fortidens gemmer. Boligforeningens 
direktør Keld Laursen roste i sin tale 

Marianne for hendes store paratvil-
lighed og imødekommenhed.

Man skal ikke have været sammen 
med Marianne ret længe for at 
opdage, at hun ikke kun har gehør 
for sit arbejde, men i høj grad også 
for musikken. Således er Mari-
anne altid forsanger ved den faste 
tradition med en fællessang ved 
per sonaleorienteringsmøderne. Og 
man dag aften har i mange år været 
hel liget kornetten og musikkorpset. 
Der var da også masser af musik i 
jubilæumsreceptionen, både i en quiz 
og i forskellige musikalske indslag 
fra familie og medmusikanter.

Et stort tillykke og tak skal lyde til 
Marianne.
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læserbrev rettet tIl
skræppebladets læsere 
& anIta roed frandsen
Kære Anita. Du skriver, at der jo 
kun er tale om en tilkobling til den 
asfalterede kørevej, ja men den 
kommer lige i synsfeltet, når folk 
sider på deres terrasser, og den vil 
syne meget voldsom, da der er stor 
forskel på, hvordan beplantningen er 
på det, du kalder vestsiden (østsiden 
må den anden så døbes).

Den gennemsnitlige mængde nedbør 
i Aarhus er på 596 mm per år. 1mm er 
lig med en liter pr. kvadratmeter (596 
liter om året), så de 270 kvadratmeter 
asfaltvej vil i alt få 160.920 liter om 
året, og det skal den jord aflede, som 
har fået den samme mængde.

Jeg vil lige nævne, at bestyrelsen la-
vede noget lusk, da asfaltering ikke 
fremgik af dagsordenen til af del ings-
mødet. Anita jeg mener, man skal 
spille med åbne kort, så jeg mener, du 
burde have oplyst læserne om, at du 
er gift med afdelingens formand. 

Det er jo ikke kun for beboerne i 
Son nesgården. Min holdning har 
jeg desuden givet udtryk for på 
beboermødet, og desuden giver jeg 
Rie Møller min fulde opbakning.

Med venlig hilsen 
Erik Poulsen

Sonnesgården 4 sal. Lejlighed 11 

manglende InformatIon 
vedrørende varme 
og varmt vand
Til Ledelsen af 
Brabrand Boligforening

For  to år siden flyttede vi til Kilde-
agervej. Vi var ikke i tvivl om, den 
gang, at det var et rigtig valg på alle 
måder – ikke mindst klimamæssigt 
og også økonomisk

Nu er der så gået to år og en sjat. Og 
hvad er det så vi kan se tilbage på.
Solenergi + varmepumpe fungerer 
ikke
Kolde vintre, da vi ikke kan skrue op 
og ned for varmen

Manglende/ufuldstændig forsyning 
af varmt vand
Manglende/ufuldstændig  in forma-
tion

Vi er ikke i tvivl om, at der arbejdes på 
sagen. Vores ærinde  er at få præcise 
svar på følgende spørgsmål:
Hvad sker der lige nu? Der bliver 
gravet huller, de bliver dækket til med 
jernplader, og hvad skal der så ske?
Hvad er tidsperspektivet?

Vi vil blive rigtig glade, hvis vi kunne 
få et klart svar fra dem, som har 
fingeren på pulsen. En eller anden må 
jo have det.
For at gøre det lettere har vi selv 
udarbejdet følgende svarmuligheder 
ud fra, hvad, vi har fantasier/
forestillinger om, kunne være mulige 
årsager til manglende information/
handlinger.

Man ved ikke, hvad man skal stille op, 
eller har ikke det fornødne overblik!
Uenighed mellem bygherre og 
entreprenør om, hvem der skal betale 
regningen!

Grundvandet står så højt, at man 
er nødt til at jævne bebyggelsen 
med jorden, og derfor skal beboerne 
genhuses. Der arbejdes på højtryk 
med at få løst dette problem!

Hvis svaret ligger inden for de 
ovennævnte muligheder, så vil vi 
opfordre til, at man uddyber svaret.
Skulle det ikke være tilfældet, så gør 
et forsøg på at komme med det rigtige 
svar og gerne i overensstemmelse 
med de spørgsmål, vi har stillet.
Vi regner med at svaret fra ledelsen 
bliver sendt til samtlige beboere i 
afdelingen på Kildeagervej

Med venlig hilsen
Kirsten Rahbek Sørensen 

og Leif Petersen
Kildeagervej 139, 8361 Hasselager.

kære kIrsten og leIf 
– og øvrIge beboere 
på kIldeagervej
Tak for jeres brev vedr. problemerne i 
afd. 26 Kildeager med varmesystemet 
og det varme vand. Vi skal være de 
første til at erkende, at det selvfølgelig 
er helt uacceptabelt, at I skal opleve 
så massive problemer over så lang 

en periode. Den frustration er vi 
fælles om. Vi beklager også, at jeres 
oplevelse er, at I har fået mangelfuld 
information. Vi har bestræbt os på 
at holde afdelingsbestyrelsen og jer 
beboere orienterede om forløbet, bl.a. 
via møder med afdelingsbestyrelsen, 
jævnlige statusnotater og sms-
adviseringer ved konkrete arbejder. 
Vi vil bestræbe os på fremadrettet at 
holde jer endnu tættere informeret 
end hidtil. 

Desværre er sandheden, at hverken 
rådgivere, entreprenører eller for-
sikringsselskaber endnu er kommet 
til bunds i problemerne. Derfor kan 
vi desværre heller ikke give en dato 
for, hvornår problemerne er endeligt 
løst, men der arbejdes på højtryk med 
at finde de rigtige løsninger og få 
manglerne udbedret. 

I forhold til jeres spørgsmål om, hvad 
der sker lige nu, så er disse arbejder i 
gang:
– Brønde i bebyggelsen frilægges, 
så problemets fulde omfang kan re-
gistreres. 
– Utæt vandledning til varmt vand i 
Bogruppe 1 repareres. 
– Skadede Uponor-rør og brønde re-
pareres/skiftes. 
– Der gennemføres dræning af ho-
vedtraceer og brønde. 
– Der monteres kraver og tilgængelige 
dæksler på brønde.

Disse arbejder er igangsat på nu-
værende tidspunkt, og en del af ar-
bejderne er allerede udført. I skrivende 
stund pågår endvidere udskiftning 
af buffertankene i alle teknikhusene 
i bogrupperne. Vi forventer, at der 
foreligger en handleplan for det 
resterende arbejde ultimo august (efter 
redaktionens slutning). Når vi kender 
handleplanen og tidshorisonten for 
den, vil vi naturligvis informere jer 
igen. 

Vi ved, at vi trækker store veksler på 
jeres tålmodighed i den her sag, som 
vi alle håber bliver løst én gang for alle 
så hurtigt som overhovedet muligt.

Venlig hilsen
Keld Laursen
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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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helhedsplan gellerup/toveshøj
byggerod og små oaser. kunstgræsbane IndvIes med fodboldfest den 3. september

Af Lotte Pape

Gellerup bliver af nogle lige nu be-
tegnet som ”gravemaskinernes para-
dis”, men heldigvis skyder der også 
små midlertidige oaser op, ligesom 
de første permanente projekter snart 
står færdige.

Hen over sommeren har der virkelig 
været gang i etableringen af de nye 
veje til og på tværs af Gellerup. Vejar-
bejdet er en væsentlig del af Helheds-
planen, da de åbner bydelen op og 
binder den bedre sammen med resten 
af byen. Forlængelsen af Lottesvej 
bliver i løbet af september asfalteret 

på hele strækningen fra Gudrunsvej 
og frem til den kommende Bygade. 
Bygaden bliver rygraden i det nye 
vejsystem, og det er også her letban-
en kommer til at køre om nogle år. 

nye veje – nye muligheder
Som forberedelse til Bygaden var 
Edwin Rahrsvej i starten af juli lukket 
for trafik i to uger mellem Hejredals-
vej og Bazar Vest. Lukningen var 
planlagt til industriferien, så mange 
var på ferie og derfor ikke pend-
lede dagligt på strækningen. Edwin 
Rahrs vej vil også i fremtiden fungere 

som en vigtig indfaldsvej til Aarhus, 
men bliver fremover étsporet i hver 
retning på hele strækningen, ligesom 
hastigheden er sænket til de 50 km/t, 
der er normalen i byområder. I det 
hele taget bliver der bedre forhold 
for de bløde trafikanter som gående 
og cyklister og på den måde en bedre 
sammenhæng mellem Toveshøj 
og Gellerup. Vejarbejdet på Edwin 
Rahrs vej fortsætter resten af året. 
I den sydlige ende er Tinesvej ved 
City Vest ved at blive forlænget, så 
den rækker ind i Gellerup, hvor den 
får fat i Bygaden. Langs Tinesvej 

Hvis du er fyldt 55 år og drømmer 
om at bo sammen med jævnaldrende 
og ligesindede, så skulle du måske 
overveje at flytte i en seniorbolig. 
Kendetegnende for mange af afdel-
ingerne med seniorboliger er, at man 
har et godt og aktivt naboskab, hvor 
man hjælper hinanden med stort og 
småt. Fællesskabet er ofte knyttet til 

en række aktiviteter – fx udflugter, 
fælleshaver eller faste traditioner. 
Du møder allerede gæstfriheden og 
imødekommenheden som interes-
seret eller blot nysgerrig, da beboerne 
gerne giver en rundvisning og fortæl-
ler om deres afdeling.

brabrand boligforenings afde-
linger med seniorboliger:
Afd. 10 Rødlundparken
Afd. 16 Voldbækhave
Afd. 23 Skovhøj
Afd. 22 Sonnesgaarden
Afd. 31 Havnehusene

Billederne her er fra Voldbækhave.

senIorbolIger
for dIg, der ønsker et aktIvt fællesskab

Af Lotte Pape
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1 - Hans Broges Parken

bliver der etableret cykelstier og 
vejen bliver også her étsporet. Det 
er et omfattende arbejde, hvor der 
bl.a. fældes mange træer og fjernes 
meget jord. Byggepladsområdet er 
derfor afspærret og forhindrer den 
normale adgang fra Gudrunsvej 76 til 
bl.a. biblioteket og gangbroen til City 
Vest. Det er virkelig vigtigt, at man 
respekterer afspærringerne og bruger 
de anviste alternative ruter. Der kører 
meget store maskiner rundt indenfor 
afspærringen. 

fodboldfest for alle
Den nye kunstgræsbane ser allerede 
så godt som færdig ud, og det er den 
da også – næsten. Den officielle 
ind vielse er den 3. september. Det 
fejrer vi i samarbejde med Aarhus 
Kom mune, Dansk Bold Union og 

Dan marks Idrætsforbund med en 
stor fodboldfest. Der bliver masser 
af fodboldkampe i løbet af dagen 
med ungdomsspillere fra hele Aar-
hus. Senere på dagen er der en 
kamp mellem byrådspolitikere og 
lo kalvalgte folketingspolitikere, som 
møder et særligt udvalgt ACFC-hold. 
Alle er velkomne til åbningen. 

kaffe og en snak i container-
café
På arealet ved siden af Gellerupbadet 
sker der også noget. Det er her, det 
midlertidige informations- og aktivi-
tetscenter med arbejdstitlen Instant 
One til oktober slår dørene op til 10 
flotte, rødmalede skibscontainere. 
Det er planen, at man allerede til åb-
ningsfesten for kunstgræsbanen vil 
kunne se en markering af den cirkel 

med en omkreds på ca. 100 meter, der 
skal omkranse bygningen som en ly-
sende ring. Som en forsmag på nogle 
af de aktiviteter, der i de kommende 
år skal foregå i området, åbnede der 
i starten af august en midlertidig 
café og informationsbod lige neden 
for beboerhuset Yggdrasil og med 
Verdenshavernes blomstrende bede 
som kulisse. Med navnet Gellerup/
BERLIN sommercafé 2015 er det ikke 
svært at regne ud, hvorfra inspiratio-
nen til stedet kommer. 

Ikke den rene Idyl I hans broges parken
problemer I afdelIng 1 med ulovlIge parkerInger og støj og svInerI

Af Inger Bloch

Andetsteds i dette nummer af Skræp-
pebladet kan I læse om, hvordan det 
er at bo i Hans Broges Parken, som 
heldigvis stadig er en hyggelig og 
køn afdeling – om end den er noget 
gammel og slidt! Vore gårdmænd 
holder udearealerne pænt, og de 
fleste har det rart med de øvrige 
beboere.
MEN der er altså også nogle proble-
mer; jeg nævner nogle af dem her:

bænk på solskrænten fjernet
I Skræppebladets majnummer spurg-
te Gunhild Weisbjerg i sit læserbrev: 
”Er vi blevet nogle grise på Udsig-
ten?” – Og nej: Vi er ikke nogle grise, 
men der er åbenbart nogle, som er 
det! Vores hvilebænk på Solskrænten 
er nu blevet fjernet efter klager fra 
nogle beboere, der har været generet 
af  svineri og støj omkring bænken.

Det er så sørgeligt, at vi ikke engang 
kan have en bænk stående, så man 
kan tage sig et hvil, når man skal op 
ad bakken!
Det er også trist, at det har været 
nødvendigt at sætte bomme op ved 
indkørslerne til brandvejene ved 
blokkene, blot fordi nogle ikke vil 
lade være med at parkere ulovligt på 
brandveje og vendepladser. 
Hvor er det ærgerligt, at nogle få 
beboere ødelægger og besværliggør 
tilværelsen for os alle!

mens vi venter på renoveringen
I min blok (blok C) er der flere gange 
i den senere tid kommet vand på 
gulvet i kælderen ved kraftigt regn-
skyl; vandet kommer op gennem 
gulvet nedefra; man kan godt sige, at 
deadline for renoveringen er ved at 
være overskredet!

Ligeledes er der fare for skader i 
forbindelse med utætte vinduer på 
Udsigten; heldigvis er udskiftningen 
af de store vinduer mod gårdhaverne 
nu gået i gang (uafhængigt af den 
samlede renovering).

afdelingsmøde
Husk afdelingsmødet mandag d. 28. 
september kl. 19.00 i Skovgårdspar-
kens selskabslokale.
Forhåbentlig kommer der mange 
beboere til mødet – vi trænger til at 
få noget orientering om renoveringen 
og økonomien heri – og måske også 
at få talt om de problemer, der er.
Desuden er der jo valg til afdelings-
bestyrelsen og valg af et medlem til 
Skræppebladets redaktion, og der er 
regnskab og budget på dagsordenen. 
Vi ses!



Skræppebladet september 2015 - 21

2 - Søvangen

Hasselager

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.

Aktivitetsdage med keramik,
syning, vævning og træsløjd
Starter igen den 2. september, og derefter hver onsdag 
fra kl. 14.00 – 16.30.

Alle er velkomne

udflugten for fas syd
stor tIlfredshed med sommerens lIlle udflugt tl tIpperne og bork havn

Af Poul-Erik Nielsen

Der var kaffe og rundstykker og en 
enkelt i Fælleshuset Hasselhøj 203.
Så gik turen ad snørklede veje mod 
Bork Havn og derfra mod fuglere-
servatet Tipperne, mens nogle dog 
valgte at blive i Bork Havn.

Der var stor ærgrelser, da man kunne 
have købt rigtig billige rødspætter 
i Bork, men der var desværre ingen, 
som havde poser og is med til opbe-
varing af rødspætterne.

Så fortsatte vi mod Bork Kro, hvor 
middagen stod på karbonader, ærter 
og gulerødder og dejlig citronfro-
mage og kaffe.
Godt forspiste kørte vi ud i vores dej-
lige landskab, igen af snørklede veje 
til Vonge Kro, hvor eftermiddagskaf-
fen skulle indtages. Her fik vi kaffe 
og boller og dejlig lagkage.

Herfra gik turen så til den glemte bro 
i Vestbirk. 

Den 13 december 2014 blev broen 
genåbnet, hvorefter den fik navnet 
”den genfundne bro”. Absolut et 
besøg værd, hvis man sidder en 
lørdag eller søndag og ikke ved, hvor 
man skal køre hen.
Skulle man have lyst til se billeder fra 
turen, kan man via Facebook se dem 
på siden ”Fritids/fas syd”

Så gik turen hjemad mod Hasselager 
med 41 tilfredse mennesker, der al-
lerede nu glæder sig til næste år.
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den tradItIonsrIge sommerfest I holmstrup 
blev atter en succes

folk trodsede torden og regn

Tekst og foto af Jens Skriver

Sommerfesten i Holmstrup hang på 
vippen, men nogle af de hårdtprø-
vede kræfter valgte at give den en 
skalle til, og det kom der alle tiders 
sommerfest ud af.
Det tordnede og styrtregnede, da 
festen startede, men folk strømmede 
til det yderst veldækkede morgen-
bord, der kunne konkurrere med 
de fine hotellers. Duoen Mette og 
Morten fra Aarhus Nord underholdt 
med populære sange.
Det holdt op med at regne, lige før 
fodboldturneringen begyndte, og så 
gik det ellers slag i med hoppeborg 
og rodeotyr, Tinnies frikadelle- og 
pølsebod og pensionistklubbens kaf-
febord.
Der var også plads til spontane 
indslag: Jakob havde taget sin guitar 
med og sang og spillede.

Som noget nyt kom Håndbrygger-
lauget og leverede smagsprøver på 
deres ølbrygningskunst.
Tryllekunst plejer altid at gøre lykke 
hos børnene, og Jesper Grønkjær 
forstod virkelig at fornøje de mange 
interesserede børn.

Efter fællesspisning spillede Good 
old Boys op til dans i teltet  
Holmstrups beboere, naboer, tidlige-
re beboere og ikke mindst folk, der er 
vokset op som børn her, fik lejlighed 
til at mødes.
Dagen efter var der stille i Holm-
strup.

Jakob underholder. Rodeotyr.

Fodboldturnering.

 Pensionistklubben med kaffe og kage.Morten og Mette.

6 - Holmstrup
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petanqueklubben hasselgrIsen
den efterhånden 17 år gamle petanqueklub har medlemmer I alderen 21 tIl 78 år

Tekst & Foto af Michael Jørgensen

Petanqueklubben Hasselgrisen, der 
er klub for afd. 7 og 15 og har ek si-
steret siden 1998. Så den er 17 år 
gam mel og tæller ca. 50 medlemmer, 
og den spænder vidt i alder fra de 
yngste på 21 år til den ældste på 78 
år.
Mette, som er en af de yngste i klub-
ben, vandt for nylig en 3. plads ved 
DM, udover at spille i Hasselgrisen 
spiller hun også på licens i Brabrand, 
og derudover deltager hun i lands-
holds samlinger 5 gange om året.
Klubben har elleve baner til rådighed 
og afholder 3 stævner om året, pin-
selørdag, første lørdag i august og 
første lørdag i oktober.
Pinselørdag bliver der serveret kote-
letter og bøf med fri salatbar. Første 
lørdag i august står den på pølser. Og 
i oktober slutter de året af med bik-
semad med bearnaise. Prisen er hver 
gang 50 kr. 
I august kommer der mange fra hele 
landet for at deltage, og det er som 
altid super hyggeligt.

onsdagsmix
Derudover har klubben hver onsdag 
noget, der hedder onsdagsmix, hvor 
man kan komme og være med. Der 
trækker man så en makker, og for at 
deltage koster det 25 kr., og der kan 
alle komme og være med, også selv 
om man ikke bor i området, og der 

plejer at være en 20-25 deltagere pr. 
gang.
En del af pengene for at deltage går 
til gevinster, og resten bliver brugt 
på præmier til de 2 bedste damer og 
herrer, som bliver kåret første onsdag 
i september, hvor onsdagsmix afslut-
tes.

afholdes årlig turnering
Klubben holder en gang om året en 
turnering for klubbens medlemmer, 
hvor der spilles både single, double 
og trible. Klubben holder åbent 
onsdag fra 17.30 til 21.00 (om som-
meren) og igen søndag fra 11.00 til 
14.00; men det kommer også an på 
vejret; men for det meste er der åben 
hele året.
Klubbens formand, Rene Rosted 
Jen sen, ”GUMSE”, har vært med i 
klubben i 15 år. Han har nu valgt at 
stoppe, når hans periode i bestyrel-
sen slutter, da han synes, der skal nye 
kræfter til.
Ønsker man at blive medlem i 
Hasselgrisen, koster det 110 kr. om 
året, og så kan du komme og spille. 
Ønsker du at komme og hygge dig 
og bare kigge på, kan du blive passiv-
medlem, og det koster 50 kr. om året.
Begge priser er både for dem, der bor 
i afd. 7 og 15, og for folk, der kommer 
udefra, som gerne vil være med.

Klubben spiller også en stor rolle 
til det årlige sankthansbål, hvor 
de lægger hus og grund til, hvilket 
er super. To gange om året mødes 
klubbens medlemmer til en fælles 
arbejdsdag, og der er så mad og drik-
kevare til dem, som kommer og giver 
en hånd med.
Så sidder du og får lyst til at høre 
mere om klubben og spillet, så er det 
bare at kigge forbi. Der vil altid være 
én, der kan fortælle om klubben.

Mette Letager Kristensen fik en 3 plads 
ved DM 2015.

7/15 - Hasselhøj/Hasselengen
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brabrand parkrun InvIterer alle tIl 
at deltage I hasle bakkerløbet 

der er både gang og løb for store og små, når der den 17. september er motIonsløb I hasle bakker 

For fjerde år i træk holdes der moti-
onsløb i Hasle Bakker, når Hasle Bak-
kerløbet skydes i gang. I år finder det 
sted torsdag den 17. september. 
”Og i år har vi bestilt godt vejr,” 
lover Jan Christensen fra Brabrand 
par krun, der står bag løbet, som 
ar rangeres i samarbejde med Den 
Selvejende Institution Hasle Bakker 
og med løbets hovedsponsor Lasse 
Larsen Byg A/S.
”Så hvis du har lyst til at udfordre 
din kondition, så kom og prøv at 
løbe over de tre store bakker i det 
naturskønne område Hasle Bakker,” 
lokker Jan Christensen. 

løb og gå fem eller ti kilometer
Haslebakkerløbet byder både på et 
børneløb over to af bakkerne med 
start kl. 17. Der udover er der mulig-
hed for at gå enten en ca. 5 eller ca. 
10 km walk rundt i bakkerne. Det 
er også med start kl. 17.00. Løberne 

kan vælge mellem to distancer. Det 
ene bakkeløb, er en omgang på fem 
kilometer, mens ti kilometeren er to 
omgange. Begge løb skydes i gang kl. 
18.00.
Alle løbene starter fra P-pladsen for 
enden af Lenesvej.

lokal opbakning
Det er frivillige fra Brabrand parkrun, 
der står for alt det praktiske omkring 
arrangementet. 
”Men vi er meget glade for samar-
bejd et med Cafe Perlen, der i målom-

rådet serverer arabiske specialiteter, 
samt Det Gule Hus Venner, som går 
vagt på parkeringsområdet ved Tous-
højskolen, mens løbet finder sted, så 
alle kan være trygge, mens de er ude 
på ruten,” siger Jan Christensen, der 
håber, at se mange også fra Gellerup-
området, der har lyst til at deltage i 
motionsløbet.
Tilmelding sker via
www.sportstiming.dk

Af Helle Hansen

gellerupparken forlader antenneforenIngen aarhus
beboerne stemte ja tIl nyt tv-udbyder og tIl at få fIberkabler ført Ind tIl alle lejlIgheder.

Af Elsebeth Frederiksen

Kort før sommerferien blev der holdt 
et ekstraordinært beboermøde i 
Gellerup parken omkring fremtidens 
tv-udbyder i afdelingen, 
Ca. 40 beboere mødte frem for at høre 
og stemme om forslaget om at melde 
sig ud af Antenneforeningen og lave 
et nyt samarbejde med Yousee. 
Mødet endte med, at Beboerne i 
Gel lerupparken stemte klart ja til en 
it-løsning og tv-pakkeløsning hos 
You see. 
Det betyder, at der allerede hen over 
efteråret vil blive lagt fiberkabler ind 
til alle lejligheder, og at afdelingens 

lejemål får en tv-grundpakke med 25 
+ 6 etniske kanaler til 104 kroner om 
måneden. Alternativt kan beboeren 
vælge en bredbåndsforbindelse på 5 
mbit til 104 kr. om måneden. 
Aftalen betyder, at alle beboere er 
forpligtet, som i dag, til at betale for 
grundpakken i de kommende fem år.  

frihed til at vælge anden udby-
der
Hvis den enkelte beboer ønsker 
det, kan han/hun stadig vælge en 
anden tv- eller internetudbyder, men 

beboeren slipper ikke for at betale for 
grundpakken. 
It-udvalget, som består af medlem-
mer af afdelingsbestyrelsen, har 
arbejdet over et år på at få en aftale 
i stand. Der har været holdt møder 
med tre firmaer. Her vidste YouSee 
viste sig at være det bedste, og det 
var beboerne også enige i. Det bety-
der, at aftalen med Antenneforenin-
gen og Stofa bliver opsagt, og YouSee 
begynder at lægge kabler ind. 
Det forventes, at de er klar til brug 
omkring 1. januar. 

4 - Gellerupparken
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teaterstykket mIt sted I gellerup
træd Ind I barnets unIvers og oplev 2 x danmark, du Ikke kendte før…

Kan du huske de hemmelige steder, 
du havde som barn? Der hvor der 
duftede helt særligt, hvor du legede 
med din bedste ven, hvor du fik et 
kys… 
Ved du, hvilke steder der nu får dine 
børn til at drømme, som du selv 
gjorde engang? 
I september åbner Secret Hotel en 
sprække ind til børnenes hemmelige 
univers. Tag på vandring med lokale 
børn, og oplev Brabrand – den bydel 
du kender så godt – på en helt ny 
måde med barnets blik og alle sanser.  
Gentag vandringen et helt nyt sted 
med nye børn  – i Landsbyen Knebel 
på Mols. Et helt andet 
Danmark – en helt anden 
barndom –  og dog?

Mit Sted er en kunstnerisk 
undersøg else af Gellerup 
og Mols gennem bør-
neperspektiv: En række 
korte vandringer skabt i 
samarbejde med lokale 
9-12-årige fra de to områder; 
guidet af børnene selv. 
Mit Sted giver både voksne 
og børn en unik mulighed 
for at opleve, hvordan børn 
lever på deres sted. 
Fastlagte roller og opfat-
telser udford res, når magt-
forholdet mellem barn og 
voksen pludselig vendes 
om, og det er børnene, der 
guider de voksne – og vi 
spørger, hvad tryghed og frihed er 
for børn, når vi ser børn lege frit i 
Gellerup, måske langt friere end de 
gør på landet?

kunstnere og lokale børn
I september får Brabrand besøg af 
australske kunstnere, der har turne-
ret verden rundt med The Walking 
Neighbourhood. I samarbejde med 
teateret Secret Hotel skaber de fore-
stillingen Mit Sted – sammen med 5. 
klasse fra Sødalskolen. 
Kunstnerne vil sammen med børnene 
undersøge de steder, hvor børnene 
færdes, og som er særligt vigtige 
for dem. Arbejdet munder ud i en 

række korte kunstneriske vandringer, 
guidet af børnene selv – I Mit Sted 
inviteres du til at træde ind i barnets 
verden, og se, hvad der sker, når du 
giver slip og lader et barn vise vej.

glimt fra en vandring
En pige på 10 år tager dig og en lille 
flok andre deltagere med. Hun beder 
jer gå i tavshed og prøve at se omgi-
velserne, ikke som de er, men som 
de kunne være i en leg. I går over en 
græsplæne mellem boligblokkene. 
Pigen fortæller om sine lege, og plud-
selig bliver græsset til en slette, hvor 
vilde heste løber, og skolebygningen 

bliver til høje bjerge. Du husker, 
hvordan du selv som barn blev op-
slugt af legeuniverser, der ændrede 
din oplevelse af de steder, du befandt 
dig. Sker det stadig for dig?

fra leg til kunst
Mit Sted udvælger aspekter af vir-
kelige børneliv og sætter dem i en 
kunstnerisk ramme, der løfter dem 
fra hverdagsleg til kunst. I Mit Sted 
arbejder Secret Hotel med det nye 
kunstneriske format ’pro-am’, hvor 
professionelle sammen med amatører 
skaber et kunstnerisk produkt af høj 
kunstnerisk kvalitet. Vi arbejder med 
børnene, ikke som skuespillere, men 

som dem selv, og lader dem fortælle 
om deres liv på deres eget sted. Når 
almindelige menneskers fremstilling 
af eget selvbiografisk materiale bear-
bejdes og rammesættes kunstnerisk, 
kan det løftes til kunst af høj kvalitet, 
fordi brugen af virkelige liv gør 
værk et direkte og ægte.  

oplev gellerup – og knebel – 
også med maven.
I Mit Sted oplever du Brabrand/Gel-
lerup med helt andre øjne – og lærer 
lokale børn at kende på en ny måde. 
Publikum inviteres også på en rejse 
til et helt andet Danmark, blot en 

time væk. 
Mit Sted består af to fore-
stillinger én i Gellerup d. 
19-20/9 og én i Knebel d. 
3-4/10. Forestillingerne kan 
opleves hver for sig, men 
det publikum, der er med 
begge steder, får et helt unikt 
indblik i forskelle og ligheder 
i børneliv i Danmark.
Og det er ligetil – når der er 
forestilling i Knebel, sørger 
vi for gratis bustransport, så 
man nemt kan komme fra 
Knebel til Gellerup og hjem 
igen efter forestillingen. 

secret hotel 
Mit Sted skabes i co-produk-
tion mellem Secret Hotel og 
The Walking Neighbourhood 
(AUS).

Secret Hotel har siden 1999 lavet 
nyskabende, nærværende og nemt 
tilgængelig scenekunst for både børn 
og voksne. 
Læs mere på www.secrethotel.dk
Premiere og forestillinger
19-20/9 kl. 11.30 og 14.30, Sødalsko-
len, Louisevej 29, Brabrand.
3-4/10 kl. 11.30 og 14.30, Molssko-
len, Skoletoften 17, Knebel.
Pris: 75 kr. – Køb billet på http://
www.enkelbillet.dk/SecretHotel eller 
ring 50556263.
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Beboerhus • Edwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158
SE OGSÅ LADENS FOLKEKØKKEN PÅ FACEBOOK

LADENS FOLKEKØKKEN septembert 2015
Onsdag  2. Hamburgerryg m. kartofler, gulerødder og asparges
Torsdag  3. Bønnepasta m. braset kalvefilet
Fredag  4. Omelet og tomatsalat m. oliven og pancetta

Mandag   7. Børnemadklubben: Dagen Menu kl. 18 (Altid Halal)
Onsdag  9. Ugens overraskelse 
Torsdag 10.Pocheret laks m. hash Browns & sauterede porrer
Fredag 11. Smag på Aarhus og verdenshaverne 

Mandag 14.Børnemadklubben: Dagen Menu kl. 18 (Altid Halal)
Onsdag 16. Hakkedrenge m. kartofler 
Torsdag 17.Biksemad med spejlæg  
Fredag 18. Indisk fiskeret

Mandag 21.Børnemadklubben: Dagen Menu kl. 18 (Altid Halal)
Onsdag 23.Forloren hare med tyttebær 
Torsdag  24.Ratatouille m pirogger
Fredag  25. Calzone m. parmaskinke & grøn salat 

Mandag  28. Børnemadklubben: Dagen Menu kl. 18 ( Altid Halal)
Onsdag  30.Månedens overraskelse  

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.

International aften
fredag den 4. september 
kl. 18.00 –  21.00
De internationale aftener er et møde sted for udlæn-
dinge og danskere. De giver mulighed for at knytte 
re lationer 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.
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
Alle er velkommen

 koncert: 
dissing & las synger dylan
tirsdag 8. september kl. 19.30
Det lyder som en god ide, og det er det. Bob Dylan 
sunget og spillet af Rasmus og Jonas Dissing samt Las 
Nissen, der tilhører den absolutte top indenfor den nye 
generation af dansksproget rock- og bluesmusikere. De 
er oplært hos Povl Dissing, men er i dag etableret som 
en unik enhed, der med præcision og samhørighed har 
fundet deres helt egen lyd og musikalske univers.
- og nu med kirkeorgel
Entré: 50 kr.
    
værestedsaften
torsdag den 10. september 
kl. 17.00 – 19.30
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.

frivillig i gellerup kirke
Er du kreativ, meditativ, aktiv eller alternativ? Så over-
vej, om du ikke skulle være frivillig i Gellerup Kirke. 
Kontakt kirkekoordinator Torben Kirkegaard og hør 
mere. 

gellerup kIrke
det sker I gellerup kIrke I september måned
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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 vender for en stund retur til Yggdrasil 
i Gellerupparken, hvor  næste redaktionsmøde holdes 
tirsdag den 1. september kl. 17.30. 
Beboerhuset Yggdrasil ligger Dortesvej 35A. 
”Skræp pebladets redaktion har siden sidste sommer 
været rundt flere steder i boligforeningen, og det har 
været rigitgt sjovt for os at opleve andre steder. 
Og vi vil stadig meget gerne rundt og besøge andre 
afdelinger, så hvis jeres afdeling vil lægge hus til et re-
daktonsmøde, så giv besked til redaktionen,” opford-
rer redaktør Elsebeth Frederiksen.
Alle er velkomne med idéer, input og ris/ros til byens 
bedste beboerblad.

SkræppebladetS roadShow 

fortSætter omkring gellerupparken

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

få udvIdet dIt netværk og 

blIv medlem af lIvsnyderne 

Livsnyderne er en gruppe for os, der nyder livet 
og glæden ved at gøre noget for og med andre. 
Livsnyderne er en netværksgruppe, der med sit ud-
spring i Livsværkstederne i Gellerup, er for alle som 
gerne vil lave aktiviteter for eller sammen med andre. 
Det kan være ture til stranden, bio-ture, museumsbe-
søg, kaffe og snak, ja og alt andet, man kan have lyst til. 
Har du en idé til en aktivitet, evt. en aktuel be-
givenhed, så slå det op på siden, gerne med mø-
detid og sted, og få muligheden for at mødes og 
deltage sammen med andre. Intet er mere kede-
ligt end at deltage i aktiviteter alene. Derved har 
du muligheden for at berige dit eget og andres liv. 
I opstartsfasen holder vi os primært til Aarhus-områ-
det. Find os på Facebook under Livsnyderne.

guIdeture I gellerup 
I festugen 

 - Gudrunsvej 16, 6. Th.

Gellerup Museums Venner og Gellerup 
Guiderne inviterer igen i år til gratis 
rundvisninger i Gellerup og Toveshøj i 
Festuge

.Der er rigtig mange ting i gang i Gellerup i denne tid – og 
guiderne viser rundt og fortæller om, hvad der sker lige 
nu med Helhedsplanen.
Mødested er Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. Th. – 
her er en kort rundvisning på museet med kig ud over 
hele området og mange af aktiviteterne. Derefter foregår 
turen til fods rundt i området – i alt varer turen ca. 1,5 
time.

Onsdag den 2. september  Kl. 15
Fredag den  4. september Kl. 16
Søndag den 6. september Kl. 15

Læs mere på www.gellerupmuseum.dk


