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LederLeder Af Jens Skriver, ansvarshavende redaktør
Tlf. 86 24 54 19, boegstedskriver@in-tvmail.dk

Skræppebladet er begyndt på de næste 50 år
styrelser. Desværre er det kun SOFUS, 
der har overlevet indtil nu.

Skræppebladets holdninger har været 
forskellige. I 1970’erne fulgte det i vid 
udstrækning foreningsbestyrelsen, så da 
den nye afdeling i Holmstrup ville skaffe 
indflyttere ved at tillade hundehold, 
bragte det en tegning af Herman Nielsen 
som en hund, der pissede på Holmstrup. 
Siden har man forsøgt at tilgodese så 
mange som muligt og vil fortsat gerne, 
selv om det er svært ikke at skrive meget 
om Gellerup, hvor de store forandringer 
sker. Kritikken har næppe været synlig 
for læserne, bortset fra at den har været 
nævnt i et læserbrev i Stiftstidende. 
Den er kommet ad bagvejen. Mange 
repræsentantskabsmedlemmer har 
forsøgt at kontrollere andre folkevalgtes 
arbejde. For ikke at belaste afdelingernes 
konto 119 blev Skræppebladet overført 
til foreningen, og foreningsbestyrelsen 
er Skræppebladets bestyrelse. Den har 
valgt ikke at blande sig i Skræppebladets 
arbejde. For øvrigt bliver Skræppebladets 
budget godkendt af repræsentantskabet, 
og det er lavere nu, end det var år tilbage. 

En langt større udfordring er de 
sociale medier. Alle trykte udgivelser er 
underlagt lovgivningen og hæfter for alt, 
der skrives i bladene. Så bidrag kan bear-
bejdes for at sørge for, at de holder vand, 
men også for at sikre, at de er forståelige 
for andre. Mange har været frustrerede 
over, at deres skriverier ”censureres” 
og har været glade for frit at kunne 
boltre sig på Facebook. En del tænker 
imidlertid ikke over, at deres personlige 
problemer og frustrationer ikke er så 
interessante for andre, som de selv tror.

Skræppebladet kan stadig gøre en 
forskel, og det kan ikke mindst du ved 
at stille op til redaktionen på beboer-
møderne. Du kan også komme til vores 
jubilæumsreception og se plancher 
over nogle af de mange forskellige typer 
artikler, vi har bragt.  

Nu letter coronatågen over mange 
aktiviteter. Gamle problemer 
dukker op igen, og nye udfor-

dringer er opstået. I al ubemærkethed er 
Skræppebladet fyldt 50 år og er allerede 
begyndt på sit næste halve århundrede. 
Det startede i 1970 i Gellerup som afdelin-
gens blad, men de andre afdelinger kom 
hurtigt med.

Det er et bærende princip i dansk 
demokrati, at nyhedsformidlingen skal 
være uafhængig af de politikere, som 
træffer beslutningerne. Det princip har 
man forsøgt at håndhæve i Brabrand 
Boligforening lige siden. Herved adskil-
ler den sig fra andre boligforeninger. På 
beboermøderne er der muligheder for at 
vælge repræsentanter til Skræppebladets 
redaktion uafhængigt af afdelingsbesty-
relsen/repræsentantskabet. 

I flere afdelinger tog man hurtigt 
ideen op og oprettede lokale blade. 
SOFUS i Holmstrup, Krudtuglen, senere 
Femmeren, på Toveshøj og Hasselnyt 
for afdelingerne i Hasselager. De havde 
det erklærede formål at være beboernes 
vagthund over for de lokale afdelingsbe-

”Skræppebladet kan stadig 
gøre en forskel
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Tekst Elsebeth Frederiksen 
Fotocollage

Den 11. juni før sommerferien 
klagede Gellerupparken over, at 
boligforeningen havde besluttet 

at lave en urafstemning om den nye hel-
hedsplan for Gellerup med alle de mange 
nedrivninger af syv blokke og den måde, 
som renoveringerne af de høje blokke på 
Gudrunsvej skal foregå på.

Afdelingsbestyrelsen havde ønsket, 
at det var et beboermøde, hvor der ville 
kunne være en grundig fremlæggelse og 
diskussion, der kunne bestemme, hvad 
der skulle ske med afdelingen. Sådan 
siger loven, man normal skal gøre det.

Men boligforeningen udnyttede 
coronasituationen til at lave en urafstem-
ning på trods af afdelingsbestyrelsens 
protester. Bestyrelsen klagede derfor 
den 11. juni til Beboerklagenævnet over 
boligforeningen. Den fik først svar på 
klagen tirsdag den 24. august, samme 
dag som der var repræsentantskabsmøde 
i boligforeningen. Svaret var negativt. 

Beboerklagenævnet gav boligforeningen 
ret til at lave en urafstemning, skønt 
loven siger noget andet.

Afdelingsbestyrelsen er derfor gået 
videre med sagen. Den fik fire ugers frist 
til at gå videre med sagen, og fristen var 
tirsdag den 21. september. Afdelingsbe-
styrelsen har stævnet boligforeningen 
for at lave urafstemningen udenom et 
beboermøde. Det gør man til Boligretten, 
som er en del af byretten her i Aarhus. 

Sag mod staten
Men når nu afdelingsbestyrelsen allige-
vel var i gang med at rejse en sag, mente 
den, at den også kunne rejse den helt 
store sag om lovligheden af helhedspla-
nen - ikke kun om procedure, men også 
om indholdet.

Derfor er det ikke kun boligforenin-
gen, der er blevet stævnet, men også Aar-
hus Kommune og staten. Boligforeningen 
for at have lavet en ulovlig urafstemning, 
og fordi repræsentantskabet på sit møde 
d. 24. august omgjorde den ulovlige 
urafstemnings nej til et ja.

Stævning mod Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er stævnet, fordi 
kommunen har godkendt den ulovlige 
helhedsplan.

Og nu da afdelingsbestyrelsen 
alligevel var i gang, har den også stævnet 
staten for, at den lovgivning, der ligger 
bag både udviklingsplanen og den nye 
helhedsplan, strider mod Grundloven, 
Lov om etnisk ligebehandling, EU-retten 
og De europæiske menneskerettigheders 
konventioner. Det sidste sagsanlæg er 
det helt store principielle spørgsmål, 
og det er en meget omfattende sag, og 
vinder afdelingen, vil Gellerup stå med 
en kæmpe sejr. 

I første omgang forventer afdelings-
bestyrelsen, at helhedsplanen ikke 
sættes i gang, når sagen bliver rejst på 
denne omfattende måde. Det vil betyde, 
at så længe sagen kører, så kan der ikke 
rives blokke ned. Og det kan komme til 
at tage lang tid med en sådan sag. Men 
Gellerup står ikke alene. Der er andre 
boligområder som Gellerup, der også har 
rejst lignende sager.

Afdelingsbestyrelsen er 
klar til at gå hele vejen; 
lægger også sag an mod 
kommunen og staten

Gellerupparken  
sagsøger  
boligforeningen

Beslutninger om Gellerupparken havner i retten. 
Har boligforeningen, kommunen og staten begået ulovligheder?
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Boligforeningens direktør træder af
Keld Laursen giver et tilbageblik på tiden i boligforeningen

Boligforeningens fratrædende 
direktør fortæller beredvilligt 
om sin tid i Brabrand Boligfor-
ening

Af Jens Skriver, foto BBBO

Keld Laursen er født i Søvangen 
og opvokset i et rækkehus 
i Hans Brogesparken, hvor 

faderen en overgang var formand for 
afdelingsbestyrelsen. Som ung flyttede 
han til Gellerup, og siden havde han børn 
i børnehave på Toveshøj. Han er uddan-
net ingeniør og har blandt andet arbejdet 
på Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Aarhus 
Universitetet og senest som direktør for 
et uddannelsescenter i Skanderborg. 

Han søgte i sin tid stillingen som 
direktør for Brabrand Boligforening, 
fordi stillingen lød spændende. For ham 
var det almene område et nyt og meget 
betydningsfuldt arbejdsområde.

Forandringerne i Gellerup
På spørgsmålet om han tror, at de 
store forandringer i Gellerup vil få den 
forventede effekt, svarer han klart: 
“Ja! Ellers skulle jeg ikke have det job. 
Mange, mange mennesker har gjort en 
stor indsats, for at forandringerne bliver 
en succes, og jeg tror på, at Gellerup i 
fremtiden bliver et rigtig godt kvarter i 
Aarhus.”

Da Keld Laursen startede, var 
beboerne med på helhedsplanen fra 
2010, også selvom den indebar mange 
nedrivninger. 

“Jeg har oplevet, hvor stor værdi det 
har skabt, at områdets beboere har haft 
ejerskab til den oprindelige helheds-
plan.”

Med den nye lovgivning fra 2019 blev 
der imidlertid åbnet mulighed for at 
springe afdelingens beboere over. 

“Jeg tror, at hvis man havde gennem-
ført en ordentlig og saglig forhandling, 
så kunne man være nået meget langt og 

undgået megen modstand. Men med den 
nye lovgivning i hånden orkede borgme-
steren ikke at forhandle. Det synes jeg 
var en unødvendig magtdemonstration, 
og jeg er bange for, at man har undervur-
deret betydningen af det lokale medejer-
skab,” siger Keld Laursen.

Mange renoveringer
Mange beboere i boligforeningen bliver 
omfattet af renoveringer. Lige nu sker der 
en stor renovering i Hans Brogesparken. 
”Hans Brogesparken har været en meget 
kompakt byggeplads med meget vanske-
lige vilkår for beboerne,” siger han. 

”Det er svært at gennemføre en 
så omfattende renovering i et så lille 
område, og jeg har stor forståelse for at 
beboerne oplever, at de vilkår, som de 
lever under, er vanskelige,”siger han. 
“Derfor valgte vi også midt i projektet 
at genhuse beboerne i blokkene mid-
lertidigt, og vi fik skaffet midler fra 
Landsbyggefonden med kort varsel, fordi 
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situationen ikke var holdbar.”
Han fortsætter med at fortælle, at 

renoveringen af Søvangen bliver et 
meget omfattende projekt, og så er der jo 
de omfattende renoveringer af Gellerup 
og Toveshøj. Også afd. 21 i Hasselager er 
ved at komme i gang.

Stadig behov for familieboliger
Han understreger, at boligforeningen 
også har meget nybyggeri i gang. Som 
delvis kompensation for de bygninger, 
der rives ned i Gellerupparken, skal der 
opføres knap 200 nye boliger i Hassel-
ager, Vejlby og Tranbjerg. 

”Der er stadig et pænt behov for 
almene familieboliger.”

Bedste oplevelse?
På spørgsmålet om, hvad der har været 
hans bedste oplevelse som direktør, tøver 
Keld Laursen en kende. 

”Det er svært, der er meget at vælge 
imellem,” siger han. 

”Det har imidlertid været meget, 
meget positivt at opleve, at vi i 2018 fik 
opstartet en boligsocial helhedsplan, 
der fungerer supergodt, og som gør en 
forskel for mange af områdets beboere. 
Vi har haft et rigtig godt samarbejde med 
beskæftigelsesforvaltningen, og netop på 
beskæftigelsesområdet er der sket store 
fremskridt i Gellerup.”

“Og i Søvangen fik jeg mulighed for at 
bakke op om initiativet Vaskeriet, hvor 
udviklingshæmmede og ældre beboere 
pludselig skabte et helt enestående sam-
arbejde, som var til stor gavn og glæde 
for alle. Det initiativ gør mig stadig i godt 
humør.”

Værste oplevelse?
På spørgsmålet om, hvad der har været 
hans værste oplevelse, er han imidlertid 
klar i mælet. 

”Det har været presset fra kommunen 
- eller rettere sagt dele af kommunen – 
vedrørende udviklingsplanen fra 2019 og 
renoveringen af en blok på Toveshøj. 

“En enkelt fejl medførte, at der blev 
brugt helt utilstedelige magtmidler. Jeg 
havde oplevelsen af, at nogle gjorde, hvad 
de kunne for direkte at skade Brabrand 
Boligforening og ledelsen, men jeg vil 
understrege, at jeg har haft et fortrinligt 
samarbejde med afdelingerne for Kultur, 
Sundhed og Omsorg, Børn og Unge samt 
Beskæftigelse.”

“Som 62-årig er jeg blevet mere nøje-
regnende med, hvad jeg vil bruge min tid 
på, og jeg vil ikke i fremtiden underkaste 
mig den kultur og magtfuldkommenhed, 
som hersker i dele af Aarhus Kommune”.

Beboerdemokratiet et vigtigt
Keld Laursen bliver også bedt om sin vur-
dering af beboerdemokratiet og svarer: 
”Beboerdemokratiet som institution er et 
stærkt og vigtigt element i civilsamfun-
det. Demokratiet i boligbevægelsen er af 
stor værdi for sammenhængskraften i 
vores samfund – især i en tid, hvor man 

styrer mod stadig mere centralisering. 
Og jeg har oplevet mange skønne 
ildsjæle, som med et imponerende enga-
gement skaber fællesskaber og udviser 
en helt ekstraordinær rummelighed. 
Netop evnen til at skabe fællesskaber og 
udvise rummelighed er boligbevægel-
sens DNA!”

 “Men der er også en bagside af medal-
jen! Jeg har oplevet, at beboerdemokra-
tiet i nogle afdelinger er blevet platform 
for enkeltpersoner, som er mest optaget 
af sig selv, og som ingen rigtigt orker 
eller formår at stå op imod. Det vil på sigt 
skade beboerdemokratiet, hvis der ikke 
bliver taget et opgør med den udvikling,” 
siger Keld Laursen.

Har haft en fantastisk tid
Keld Laursen slutter interviewet af: 

“Jeg har som barn, som ung – og nu 
også som direktør – haft en fantastisk 
tid i Brabrand Boligforening. Det takker 
jeg for, og jeg ønsker boligforeningen al 
muligt held og lykke i fremtiden! Det er 
jeg også sikker på, at boligforeningen får 
brug for i de kommende år.”

Ivrig cyklist
Keld Laursen cykler meget ofte på 
arbejde fra sit hus i Hinnerup. Det har 
han selv tegnet og bygget. Her har han 
også et lille møbelsnedkeri, så i fritiden 
er han bl.a. håndværker. Keld Laursen 
fortsætter med nyt arbejde efter årsskif-
tet, men ønsker endnu ikke at fortælle, 
hvad han kaster sig over i fremtiden.
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Postkasserne blev åbnet og  
fortællingerne sluppet fri
Udstillingen Postkasse-fortællinger kan ses  
måneden ud i Byrummet i Blixens 
Tekst Elsebeth Frederiksen. Fotos Helle Hansen, Elsebeth Frederiksen og Bo Sigismund

Gülizar Erkuş har boet på Dortesvej det meste af sit voksne liv. 
Nu flytter hun og familien til Lading, hvor de har købt hus.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad 
mødte op og åbnede udstillingen 
Postkasse-fortællinger fra 

Gellerup, som er en installation, der i 1:1 
viser de 408 postkasser, som i løbet af de 
kommende år forsvinder i forbindelse 
med, at der bliver revet syv blokke ned i 
Gellerupparken.

Kulturrådmanden, der selv er vokset 
op og indtil for nylig boede i Gellerup-
parken, roste udstillingen for at være et 
interessant udtryk for de mange minder 
og oplevelser, beboerne har haft i Gelle-
rupparken.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad åbnede udstillingen.
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Ezzedine Azzam har boet på Jettesvej siden 2001.

”Postkasser kan både symbolisere 
glæder, ubehageligheder og minder, og 
det synes jeg også, udstillingen gør. Den 
fortæller også noget om konsekvenserne 
af helhedsplanen for de mennesker, som 
har været glade for deres hjem, venner og 
naboer, de snart må forlade. Om man er 
enig i ghettopakken eller ej, så har planen 
nogle menneskelige konsekvenser, og det 
er udstillingen med til at vise,” fastslog 
Rabih Azad-Ahmad.

Personlige historier
Udover billederne af de mange postkasser, 

der hænger i de 34 opgange på Jettesvej, 
Dortesvej, Lottesvej og Inger Christensens 
Gade, består udstillingen også af 20 fysi-
ske postkasser, der som små udstillings-
rum fortæller en snes beboeres personlige 
historie om livet i Gellerup.

Du kan blandt andet møde Jan, der 
flyttede ind på Jettesvej tilbage i 1981 og 
blev hængende, samt Houda og Rihab, 
der er bedste naboer gennem mere end 
20 år, nærmest som søstre. De kan ikke 
forestille sig at skulle flytte fra hinanden. 
Og så er der Gülizar, der vasker trapper 
for boligforeningen på Gudrunsvej. Hun 

har boet 30 år på Dortesvej, men har 
nu købt hus og flytter til november til 
Lading, fordi hendes blok skal rives ned.

Dokk1 og rådhuset
Postkasse-fortællinger kan ses i Blixens 
måneden ud. Til december er det planen, 
at udstillingen rykker ind i Dokk1, 
derefter kommer den retur til Gellerups 
nye beboerhus, der forventes at åbne i det 
nye år. Og så skal den en tur på rådhuset 
i løbet af februar.

Postkasse-fortællingerne er støttet af 
Gellerup Kulturmidlers store pulje. 

Daniel Mantel har sammen med Max Madsen 
lavet indholdet i postkassen.
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To år med corona og helhedsplan 
har præget foreningen
Bestyrelsen berettede om udfordring med at 
rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere

Af Elsebeth Frederiksen

På efterårets afdelingsmøder har et 
fast punkt på dagsordenen været, 
at foreningsbestyrelsen har givet 

en beretning om foreningens tilstand. 
Her følger et kort sammendrag af det 
talepapir, bestyrelsesmedlemmerne tog 
udgangspunkt i. 

En beretning fra de sidste to år kan 
ikke undgå at handle om corona. Restrik-
tionerne har naturligvis ramt beboerde-
mokratiet og beboernes aktiviteter hårdt. 
Og alle kender de besværligheder, det har 
medført i hverdagen, og som har trukket 
store veksler på alle. 

Der skal lyde en stor tak fra forenings-
bestyrelsen til medarbejderne, der har 
været i stand til at holde boligforeningen 
i gang under de svære betingelser.

I Brabrand Boligforening er det 
desværre et vilkår, at man aldrig bare 
kan læne sig tilbage, og de sidste år har 
ikke været nogen undtagelse – faktisk 
har der aldrig været så meget blæst om 
boligforeningen, som de sidste par år har 
budt på.

Nedrivninger
Mange af boligforeningens boliger 
ligger i de socialt udsatte områder, og 
som alle ved, har politikerne – både på 

Christiansborg og i byrådet – besluttet, 
at der skal ske store forandringer i disse 
områder. 

Tilbage i 2019 kæmpede boligfor-
eningen for at mildne effekterne af 
disse krav, men styrkeforholdet bød, at 
repræsentantskabet den 24. august har 
godkendt en helhedsplan for Gellerup, 
som medfører de nedrivninger, som poli-
tikerne har krævet, og som i realiteten er 
en overopfyldelse af lovgivningens krav. 

Det skete, selvom afdelingens egne 
beboere med et snævert flertal havde 
forkastet helhedsplanen. Men repræsen-
tantskabet valgte med et klart flertal at 
overrule afdelingens beslutning, fordi en 
afvisning af helhedsplanen kunne have 
fået stor betydning for hele boligforenin-
gens økonomi på sigt.

Med beslutningen er boligforeningens 
samlede økonomi sikret så godt som 
muligt, og det er også mulighederne for 
at bygge nye boliger i de kommende år, 
så boligforeningen kan opretholde en 
fornuftig størrelse.

Servicetjek af boligforeningen
En anden sag, som har fyldt i medierne, 
er sagen i Østjysk Bolig, som har 
udviklet sig til en regulær skandale med 
bedrageri i millionklassen. Meget tidligt 
i forløbet bad foreningsbestyrelsen og 
direktionen boligforeningens revisor 
om at lave et servicetjek af alle boligfor-
eningens forretningsgange. Revisor har 
efter grundig gennemgang betrygget 
foreningsbestyrelsen i, at forretnings-
gange, økonomistyring og egenkontrol er 
tilfredsstillende og bliver fulgt.  Man kan 
sige, at der er “orden i penalhuset”.

Alle vil gerne have en god drift og er 
samtidig interesseret i at undgå, at husle-
jestigninger udhuler beboernes realind-

komst. Dette har afdelingsbestyrelserne 
og administrationen været gode til at 
sikre i de allerfleste budgetter, men det 
giver naturligvis stramme budgetter hele 
tiden at skulle køre længere på literen. 

Hvis boligforeningen skal overholde 
regeringens retningslinjer om årlige 
budgetbesparelser i driften, så skal den 
hele tiden gennem effektiviseringer 
hente årlige besparelser.

Der vil ganske givet også i den 
kommende tid komme nye klimakrav. 
Det mærkes i forbindelse med de nye 
regler om affaldssortering, som afdelin-
gerne skal opfylde, og det er formentlig 
uundgåeligt, at den almene sektor og 
byggesektoren i den kommende tid vil 
møde nye krav. 

Der er ingen tvivl om, at vi også i den 
almene sektor skal påtage os et med-
ansvar for klimaet. I det helt nære kan 
man også gøre noget. For eksempel har 
det almene byggeri betydelige rekreative 
arealer, som kan plejes både mindre 
energikrævende og til gavn for vilde 
blomster, bier og sommerfugle.

Boligforeningen står konstant over for 
forandringer. Helt umiddelbart står Bra-
brand Boligforening over for ansættelse 
af en ny direktør, fordi Keld Laursen har 
ønsket at fratræde. Og flere centrale med-
arbejdere har desværre også opsagt deres 
stillinger i boligforeningen, en uheldig 
udvikling, som skal imødegås.

Foreningsbestyrelsen har drøftet 
problemstillingen, som næppe kan løses, 
uden at der også bliver kigget indad i 
beboerdemokratiet. Der skal findes en 
bedre balance, som i højere grad respek-
terer medarbejdernes tid og ekspertise, 
hvis boligforeningen fremover skal 
kunne rekruttere og fastholde dygtige 
medarbejdere.

Brabrand BoligforeningÅrsberetning

2020

Læs mere i årsberetningen  
som kan hentes fra 
https://bbbo.dk/om-os/ 
dokumenter-fra-hovedforeningen/
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Fik du læst hele Skræppebladet? 
Nej, jeg faldt i søvn efter side 7.568
Tekst og foto Ulrik Dorph-Hansen

Se plancheudstilling med glimt 
fra tidligere Skræppeblade

Skræppebladet har udgivet omkring 
500 magasiner. Med et sidetal på 
typisk omkring 28 sider er det 

langt over 10.000 forskellige sider i et 
oplag på nok over 50 millioner sider fra 
skiftende trykkerier.

Hvad skrev Skræppebladet på de 
mange tusinde forskellige sider? Ingen 
har det fulde overblik over 50 års udgi-
velser, men en del af Skræppebladets 
redaktion har sat sig for at finde et varie-
ret og underfundigt udvalg af illustrerede 
historier, som fortæller bladets historie. 
Men også boligforeningens historie, 
aarhusianernes historie og danskernes 
historie.

Du kan se det kulørte udvalg af 
historier på Skræppebladets plancheud-
stilling. Ved jubilæumsreceptionen vil 
foldede vægge vise dig vej gennem 50 
års beboerbladhistorie. Vi har på store 
A0-plakater reproduceret sider fra et stort 
udvalg af magasiner. Og så har vi supple-
ret med opsummerende beskrivelser og 
temamæssige fotos.

Skræppe-
bladet

Forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening Få plakaten på telefonen: 
Læs teksterne og se mere

Udstillingsplanche B32

Siden marts 1970 er Skræppebladet udkommet 
8-12 gange hvert år. Redaktionen er selvbe-
stemmende og har alle årene bestået af beboer-
valgte og frivillige. Bladet er semiprofessionelt 
med lønnet hjælp til bl.a. korrektur, layout, foto, 
tegninger, it og administration.

Skræppebladet udkommer i dag til alle i Bra-
brand Boligforening samt abonnenter med et 
oplag på 5600 samt elektroniske udgivelser.
Læs mere på Skræppebladets hjemmeside 
skraeppebladet.dk  eller kontakt 
redaktion@skraeppebladet.dk 

Et udvalg i redaktionen har i anledning af 
Skræppebladets 50-årsjubilæum været i arkiv-
et efter markante og underfundige glimt til 
plancheudstillingen.
Denne planches indhold er fundet og redigeret 
af: Ulrik Ricco Dorph-Hansen.
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alle leVer Videre
skræppebladet leVer, formanden Har tillid oG foreninGsbestyrelsen er Uændret – 

repræsentantskabsmøde 2010

tekst og foto af Bo Sigismund

kritik men intet drama
Alt ligner sig selv efter årets repræ-
sentantskabsmøde. Ingen behøvede 
at føle sig truet. Trods en del (til dels) 
velformuleret kritik er repræsentant-
skabet i Brabrand Boligforening ty-
deligvis ikke indstillet på store foran-
dringer.
Mødet begyndte interessant nok med 
et ændringsforslag til dagsordenen: 
En redegørelse for behandlingen af 
mellemværender, der var sat som et 
selvstændigt orienteringspunkt, blev 
flyttet til at være en del af diskussion 
af beretningen. Forslaget var stillet af 
Ole Odgaard fra Søvangen og blev 
vedtaget med 38 mod 45 stemmer. 
Noget kunne tyde på, at der var en 
kritisk masse til stede. Men dirigen-
ten, Ole Maltesen, havde alligevel en 
taknemmelig opgave.

beretning med deba
Årets beretning – kritik fra flere sider
Jesper Pedersen indledte sin beret-
ning med at undskylde tilfælde af 
administration, der kunne og burde 
være håndteret bedre. Beretningen in-
deholdt ellers en gennemgang af ek-
sempler på karakter og omfang af de 
opgaver, der bliver løst på den hvide 
gård, kommende projekter i afdeling 
1, 2 og 3, nye byggesager i Tranbjerg, 
Solbjerg og Hasselager. Flere og vok-

sende opgaver har krævet mere per-
sonale, herunder en jurist.
Det store projekt Isbjerget ser derimod 
ud til at være nedsmeltet som følge af 
samfundets økonomiske krise. Det er 
jo heller ikke første gang, at store pro-
jekter er endt der. Ligeledes ser det 
ikke ud til, at ældrebyggeriet på Sten-
bækvej lykkes. Hvordan det vil gå 
med den stærkt omtalte helhedsplan 
for afdeling 4 og 5? Statistiske oplys-
ninger for deltagelsen i debatten var 
hvad der kom frem denne gang.
Alt i alt må beretningen karakterise-
res som en organisatorisk beretning. 
Hvorfor det forholder sig sådan, kan 
man gisne om.
Foreningsbestyrelsen som ledende 
kraft og politisk forum var ikke at 
finde, og en gennemlæsning af den 
skriftlige beretning giver heller ikke 
megen gnist til en (nødvendig og in-
teressant) debat om foreningens mål, 
midler og resultater. Skræppebladets 
indtryk er, at foreningsbestyrelsen 
holder sig til det risikofrie, forudsige-
lige og ukonkrete. En egentlig bolig-
politisk markering eller drøftelse skal 
man have været med i mange år for 
at kunne erindre. Men tilbage til nu-
tiden.
Henning Thomsen fra Toveshøj var 
stærkt utilfreds. Henning savnede en 
egentlig kommunikation og rettede 
kritik mod formand Jesper Pedersen 

for at have udeladt væsentlige forhold 
i beretningen. Henning fandt også, at 
man havde negligeret en vedtagelse 
fra sidste år og fastslog, at det er uhel-
digt, hvis medlemmer af foreningsb-
styrelsen modarbejder afdelingerne.
Edwin Juhl, afdeling 6 Holmstrup, 
supplerede med kritik af forenings-
bestyrelsens mangel på lyst til at dis-
kutere. I varmepengesagen modtog 
foreningen en tilrettevisning fra det 
kommunale tilsyn, og dette var ikke 
kommunikeret eller kommenteret. 
Edwin mente, at der var sket alvor-

Ole Odvad

Henning Thomsen

Skræppebladet juli 2010 - 5

lige svigt i varmesag og målersag, og 
anser helhedsplanen for at bygge på 
fantasi.
Også Ole Odgaard, afdeling 2 Søvan-
gen, havde kritik af helhedsplanen. 
Ole mente ikke, at nedrivning skaber 
forandringer til det bedre, og gen-
nemgik en række forudsætninger og 
forbehold, som hjemmesiden ikke op-
lyser om. 
Jesper Pedersen og Keld Albrechtsen 
svarede og imødegik kritikken. Jes-
per erklærede sig villig til at tale med 
afdelingerne og ønskede sig en præ-
cisering, og Keld erklærede – endnu 
en gang – at foreningsbestyrelsen vil 
overholde alle forbehold i oplægget 
til helhedsplan.
Alle habilitetsspørgsmål er afklaret, 
og foreningsbestyrelsesn vil samle op 
efter beboermøderne i september.
Også Henning Iversen, afdeling 6 
Holmstrup, kritiserede redegørelsen 
for mellemværender og rejste spørgs-
målet om finansiering af tiltag, som 
kun angår dele af en afdeling, aktuelt 
elevatorer.
Trods den punktvise og til tider skar-
pe kritik vedtoges beretningen med 5 
stemmer imod og 13 der ikke stemte.

Årsregnskab 2009
Direktør Torben Overgaard viste nøg-
letallene for foreningen som virksom-

hed. Det affødte ikke megen diskussi-
on, og regnskabet blev godkendt med 
10, der undlod at stemme og 1 imod.

forslag
Skræppebladet har sine tilhængere og 
kritikere, og et udvalg har nu i 2 1/2 
år eksisteret til at arbejde med bla-
dets fremtid. Men intet er fremkom-
met, og Jesper Pedersen havde derfor 
selv – uden udvalget og uden den 
øvrige bestyrelse – stillet forslag om, 
at bladet ikke længere skulle være for-
eningsblad. Jesper præciserede dog, 
at han ikke ønsker bladet nedlagt.
Inger Bloch, afdeling 1, Helle Hansen, 
afdeling 4, Vagn Eriksen, afdeling 3 
og Hans Esmann fra foreningsbesty-
relsen påpegede bladets betydning 
for fællesskabet og beborerdemokra-
tiet og fandt, at et frit beboerblad er 
vigtigt. Efter disse indlæg blev forsla-
get forkastet med massivt flertal; kun 
13 stemte for.

Henning Thomsen, afd. 5 Toveshøj 
havde forud ønsket at stille et mistil-
lidsforslag til formanden. Henning 
motiverede forslaget. Herman Niel-
sen mente, at det er foreningsbesty-
relsen og ikke formanden, der bør 
kritiseres. Forslaget opnåede kun 2 
stemmer.

Et tredje forslag om foreningsbesty-
relsens behandling af regnskabet 2008 
viste sig svært at konkretisere. Tilsy-
net har godkendt regnskabet for 2008, 
men Keld Albrechtsen udtalte, at for-
eningsbestyrelsen tager den rejste kri-
tik til sig og beklager forløbet.

Valg til foreningsbestyrelsen
Keld Albrechtsen, Troels Bo Knudsen 
og René Skau Björnsson genopstille-
de, og derudover opstillede Hans Es-
mann og Preben Andersen. Resultatet 
blev genvalg til Keld (68 stemmer), 
René (64) og Troels (53); Hans fik 33 
og Preben 22 stemmer.
Som suppleanter valgtes 1) Hans Es-
mann (40 stemmer), 2) Preben Ander-
sen (32) og 3) Svend Ove Böhm (5).
Revisoren genvalgtes ikke. Repræsen-
tantskabet fulgte en indstilling fra Jes-
per om at lade opgaven udbyde. Den 
hidtidige revision fortsætter så længe.

Der var kaffe, frugt, kager, vin og øl 
til en afrunding bagefter mødet. De-
res udsendte skyndte sig hjem. Endnu 
et møde føjet til listen. Og endnu en 
gang indtrykket af, at der er vigtige 
debatter, der burde fremføres med en 
helt anden kraft. Men det er de valg-
tes – og beboernes  – opgave.

februar 1992

marts 1992

marts 1992

marts 1975

april 1975

april 1975

SKRÆPPEBLADET HOLDER

VISIONSDAG
OM FREMTIDENS BEBOERBLAD

Vil du være med til at komme med input til, 
hvordan Skræppebladet skal se ud i fremti-
den, så meld dig

Har du lyst til at være med til at kigge nærmere på 
Skræppebladet. Eller har du en ide til, hvordan for-
eningens beboerblad skal se ud i fremtiden? Så kom 
og giv dit besyv med, når vi holder Skræppebladets 
Visionsdag lørdag den 5. april kl. 13-16 i Livsværk-
stederne i City Vest over Føtex.
Dagens program består blandt andet af en diskus-
sion om en brugeranalyse af Skræppebladet, der 
skal være med til at vise, hvilket blad der ønskes af 
beboerne, foreningen og administrationen.

Liv på redaktionen 
Det er lysten, der driver værket, men på Skræp-
pebladets redaktion må vi konstatere, at måden, vi 
rekrutterer medlemmer til redaktionen, er forældet. 
I dag er Skræppeskribenten blot et trist punkt sidst 
på dagsordnen på mange beboermøder. Kan vi væl-
ge medlemmer til redaktionen på en anden måde, 
eller kan vi reklamere efter 
redaktionsmedlemmer?

Det håber redaktionen ….
Skræppebladets redaktion håber, at mange interes-
serede møder op og er med til at diskutere fremti-
dens beboerblad. Ønsket er, at der bliver taget hul 
på snakken om fremtidens struktur og økonomi for 
Skræppebladet og arbejdet med, hvordan der kan 
skabes engagement, rekrutteres skribenter og ske 
udvikling af bladet.
Tilmelding senest onsdag den 2. april kl. 18.00 til 
redaktion@skraeppebladet.dk

april 2014

februar 1985
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Skræppebladet søger skribenter og afdelingsreportere 
Beboerbladet opfordrer beboere med skrivekløe til at melde sig direkte til redaktionen, 

hvis de gerne vil være med til at lave blad om livet i boligforeningen
Tekst Helle Hansen, redaktør

September måned står i beboermø-
dernes tegn. Sidst på dagsordenen 
i de afdelinger, som har lige numre, 
findes i år punktet: Valg af repræ-
sentant til Skræppebladet redaktion. 
Det gælder afdeling 2, Søvangen, af-
deling 4, Gellerupparken, afdeling 6, 
Holmstrup, og så videre. I mange af 
afdelingerne er beboermødet på det 
tidspunkt nået meget sent hen på af-
tenen, og det vil være synd at sige, at 
beboerne står i kø for at blive valgt til 
en post til Skræppebladets redaktion. 
Derfor har redaktionen besluttet at 
gå nye veje for at få fat i skribenter, 
der har lyst til at være med til at lave 
beboernes eget blad, som i 2020 kan 
holde 50-års fødselsdag. 

Velkommen til beboere med 
skrivekløe
Hidtil har det været sådan, at det er 
på beboermøderne, der vælges med-
lemmer til Skræppebladets redaktion. 
Og fremover vil der stadig blive valgt 

skribenter i de afdelinger, hvor der er 
beboere, der ønsker at stille op. Men 
som noget nyt åbner redaktionen op 
for, at beboere, der ikke lige når om-
kring beboermødet, men som har lyst 
til at skrive, kan melde sig direkte til 
redaktionen og være med til at lave 
bladet. 

Blad og hjemmeside
Arbejdet på redaktionen starter hver 
måned med et redaktionsmøde, hvor 
der i fællesskab planlægges histo-
rier og artikler, som skal med i næste 
nummer af Skræppebladet. 
Redaktionssekretær Elsebeth Fre-
deriksen skriver referat og laver 
en oversigt over, hvem der skriver 
hvilke historier, og så går skriben-
terne hjem, skriver deres artikel og 
sender resultatet til redaktionen.  
Skræppebladet udkommer otte 
gange om året. Og på redaktionen 
arbejdes der hen imod, at der mellem 
bladudgivelserne fremover også skal 

begynde at komme aktuelle artikler 
på Skræppebladets hjemmeside. 

Skrivekurser og inspiration
At bliver skribent på Skræppebladet 
kræver ikke en journalistuddannelse. 
Du skal bare have lyst og gå-på-mod 
til at fortælle en god historie. På re-
daktionen har vi en skriveguide, som 
kan give inspiration, og vi arrangerer 
løbende skrivekurser. Og så er både 
redaktionssekretær Elsebeth Frede-
riksen og redaktør Helle Hansen altid 
klar med gode råd i skriveprocessen. 
Så kan du mærke, det kribler i 
fingrene for at komme i gang ved ta-
sterne, så tag kontakt til redaktionen 
og inviter dig selv med til det næste 
redaktionsmøde.
Skriv til redaktion@skraeppebladet.
dk eller ring til Elsebeth på 41428792.

10 ÅR MED SKRÆPPEBLADET
Frivilligt arbejde på redaktionen har budt på spændende udfordringer

Af Kirsten Hermansen, foto Bo Sigismund

Efter 10 år som Søvangens repræsen-
tant på Skræppebladet har jeg nu lyst 
til at stoppe og  ser derfor tilbage på 
en spændende periode som frivillig.
Det primære har været at dække min 
egen afdelings begivenheder, men jeg  
har også skrevet om andre afdelinger, 
lavet interviews og særlige artikler. 
Desuden har jeg fået lov til at vare-
tage de ting i redaktionsarbejdet , der 
var inden for mit interesseområde.
Det har været spændende, lærerigt 
og udfordrende, og har givet en god 
del erfaring inden for  det boligpoliti-
ske og journalistiske område.

Engagerede og rare frivillige ved 
Skræppebladet har jeg haft fornøjel-
sen af at lære at kende,  og alle har 
øst af deres viden på alle områder.
Har du interesse  for kommunika-
tion og boligpolitisk stof, så  vil jeg 
virkelig opfordre dig til at stille op 
som frivillig på Skræppebladet. Her 
får du mulighed for at afprøve dine 
evner både som kommunikator og 
som fotograf.

Jeg håber, at rigtig mange stiller 
op i de afdelinger, hvor der er valg 
til bladet,  da redaktionen virkelig 
har brug for flere og også nye friske 
kræfter.
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Det er et fast punkt på beboermødernes 
dagsorden, at hver afdeling vælger et 
redaktionsmedlem til Skræppebladet. 
Har din afdeling allerede et valgt 
redaktionsmedlem, er han/hun på 
valg efter to år på posten. Men bor du 
i en afdeling, som ikke har et valgt re-
daktionsmedlem, er punktet på dags-
ordenen hvert år, for selvom hver 
afdeling kan vælge, skal den ikke 
vælge.

Mon ikke det var noget for dig? Eller 
måske kender du en i afdelingen, 
som du vil opfordre til at være med i 
redaktionen? Herunder kan du læse 
lidt om livet i redaktionen som valgt 
redaktionsmedlem.

Har du lysten
Det eneste, der kræves for at blive valgt, 
er lyst til at skrive og formidle relevant 
stof til beboerne i hele Brabrand 
Boligforening. Hvis du har lysten, 
kan du få hjælp til resten. Har du 
aldrig prøvet at lave et interview eller 
reportage før, kan du få gode råd, og 
har du brug for det, kan en af de mere 
erfarne i redaktionen tage med dig på 
opgave.
En del af din formidlingslyst er også 
lysten til at være med i en redaktion, hvor 
vi sammen skaber det Skræppeblad, 
du kender – eller det Skræppeblad, du 
kunne ønske dig.

medbestemmelse
Som redaktionsmedlem kan du i høj grad 
være med til at præge bladets indhold, 
udvikling og til dels rammerne. 
Du bestemmer som udgangspunkt 
hvilke emner, du vil skrive om, og hvem 
du vil inddrage i artiklerne som kilder 
og interviewede. Du kan også i stor 
udstrækning bestemme – eller i hvert 
fald påvirke – dine artiklers foto og 
illustration fra redaktionens fotograf og 
tegner.

Venner i redaktionen
Der afholdes redaktionsmøde hver 
måned. Som regel den første mandag i 

måneden kl. 17-19 (evt. -20), hvor du 
kan smøre dig en bid mad, idet der er 
indkøbt brød, pålæg og drikkevarer til 
hele redaktionen – både valgte, frivillige 
og ansatte.
Redaktionsmødet er også et socialt 
arrangement og det primære sted, 
hvor vi på Skræppebladet udveksler 
meninger og lærer hinanden at kende.
Vil du vide mere om redaktionsarbejdet 
kan du henvende dig til et af re dakt-
ionsmedlemmerne – se kontakt-
oplysninger på side 2.

din afdelinGs ambassadør
bliV ValGt til skræppebladets redaktion pÅ efterÅrets beboermøde

af Ulrik Ricco Hansen, skræppebladets redaktion

tvivl en stort antal løsarbejdere i de 
travle tider.

de ældste kort
I databasen Historiske kort  er de ældste 
kort Videnskabernes Selskabs kort fra 
årene omkring 1770. De er gode, men 
ikke for detaljerede. 
Indtil landboreformerne dyrkede 
bønderne mange steder deres jord i 
fællesskab, men med landboreformerne 
fulgte udskiftningen, så hver bonde 
så vidt muligt fik sin jord samlet et 
sted. I forbindelse med udskiftningen 
blev der udarbejdet kort over 

landsbyerne. Derved blev matriklen 
fra 1688 ubrugelig, og arbejdet med 
udarbejdelsen af en ny matrikel blev sat 
i værk Der blev udarbejdet matrikelkort, 
der så vidt muligt tog udgangspunkt i 
udskiftningskortene. De numre gårdene 
havde fået på udskiftningskortet skulle 
være deres nye, blivende numre. 
Matrikelkortene skulle derfor give en 
god oversigt over marknavnene. Den 
sidste matrikel blev for øvrigt først 
færdig i 1844. Matrikelkortene er nu i 
det mindste ved at blive digitaliserede.
I de ældste kilder har jeg ikke set 
bondegårde i Holmstrup omtalt. Mit 

gæt er derfor, at Grimhøjgård er opført 
på en parcel, der er blevet udstykket fra 
Holmstrupgård. Men det vil under alle 
omstændigheder kunne undersøges og 
fastslås med sikkerhed, selv om kilder til 
ejendomshistorie kan være vanskelige 
at have med at gøre.
I 1899 og 1919 kom love om udstykning 
til statshusmandsbrug fra større gårde. 
Fra særdeles mange gamle herregårde 
og proprietærgårde er der udstykket 
statshusmandsbrug. Det må også være 
det, der er tilfældet for Holmstrupgårds 
vedkommende. 

januar 1980

maj 1980

juni 1980

Først i juni kom der uventet hedebølge. I den situation svækkes
koncentrationsevnen. Ikke alene sløver varmen betydeligt, men
det distraherer også, at personer af modsat køn går rundt i let på-
klædning. Drikker man spiritus, sløver den hårdere, end man er
vant til. Derfor foretager mange flere fejl, end de ellers ville have
gjort. Beboerne i Brabrand Boligforening må være ekstra udsatte
for at komme galt af sted. Det drejer sig jo ifølge autoritative kilder
om abekatte, psykopater og tilsvarende.

Det er lige før de udtalelser om Skræppebladet, som boligfor-
eningens formand kom med til Århus Stiftstidende, falder i tråd
hermed. Her stemples redaktionen som amatører og beskyldes for
lemfældig omgang med sandheden. Samtidig trues med mulig-
heden for at lukke Skræppebladet.

Redaktionen opfatter bladet som et vigtigt led i beboerdemokrati-
et, som man ikke uden videre kan lukke. I et demokrati må man
kunne udtale sig uafhængigt af myndigheder og andre folkevalgte.
Det har hele tiden været Skræppebladets styrke, at redaktionens
medlemmer er valgt uafhængigt af andre beboervalgte og ansatte.
Herved er der muligheder for at tage sager op til en kritisk
behandling og medvirken til, at beboerne får en fyldestgørende
information om det, der foregår, således at sagerne ses fra mere
end  én side. Det er et spørgsmål om bevarelse og sikring af demo-
kratiet. Vi er ret sikre på, at vide kredse inden for boligforeningen
vil være med til at bevare bladet og regner med, at der vil kunne
samarbejdes herom i fremtiden. Alle, der haft forslag til forbedrin-
ger, har hele tiden været meget velkomne til at henvende sig til
redaktionen.

Sommeren må gerne kunne blive varm og behagelig, men ikke
»en hed varm sommer«. Sommeren er ikke alene højsæson for
tyve, men også den tid, hvor der erfaringsmæssigt er mest optræk
til uro i boligområderne.

God sommer!

LEDEREN
VILDE I VARMEN!

af Jens Skriver
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FORUNDERLIGE DAGE PÅ SKRÆPPEBLADET
MEDIESTORM OG LARMENDE TAVSHED OM BEBOERBLADET

af Ulrik Ricco Hansen

Det er spændende at være med i
Skræppebladets redaktion. Selvom vi
er et semiprofessionelt medie med fri-
villige skribenter, kan vi opleve dage
som på et stort, hektisk og professio-
nelt bladhus. 
Som regel er det meget mere fredeligt,
men en historie i sidste nummer fik
Skræppebladet til at trække store over-
skrifter. I hvert fald i Århus Stiftstiden-
de hvor bladet blev tophistorie den 6.
juni.
I denne artikel kan du læse nærmere
om den varme sag, der som et andet
Sankt Hans-bål pludselig blussede op i
den tørre forsommer.

Brændet
Mange beboere kan nok huske en
fysik- eller kemi-time i skolen, hvor
læreren fortalte, at man ikke kan måle
et system uden at påvirke det (f.eks. et
molekyle). Det samme gjorde sig i den
grad gældende da Skræppebladet for-
søgte at måle og beskrive en sag om
afdelingsbestyrelsen i Sonnesgården.
I første omgang var det en tilsynela-
dende almindelig sag. Noget med
beboere ind og ud af tillidsposter, som
en afdelingsbestyrelse jo består af.
Men der var alligevel noget som
påkaldte sig redaktionens opmærk-
somhed.

Gnisten
Skræppebladet fik kendskab til at en
hel afdelingsbestyrelse pludselig ikke
var der længere. Den var gået fra den
ene dag til den anden. 
Redaktionen var derfor ikke i tvivl om,
at dette ville have relevans for både
beboerne i den pågældende afdeling,
og for alle andre i boligforeningen –
ikke mindst dem som er valgt til besty-
relser og andre tillidsposter.
Vi valgte den klassiske, journalistiske
metode med at få belyst sagen fra to
sider. Først spurgte vi den tidligere for-
mand for afdelingsbestyrelsen om
sagen. Et par dage senere blev bolig-
foreningens direktør spurgt om sagen.
Begge interview-deltagere fik herefter

den samlede artikel til gennemsyn for
faktuelle fejl.

Gløden
Sagen om Sonnesgården er særlig tvi-
stet. Ifølge den tidligere afdelingsfor-
mand gik bestyrelsen, da konflikten
handlede om forholdet mellem afde-
lingsbestyrelsen og ansatte i boligfore-
ningen. 
På person-plan kan det koges ned til
en konflikt mellem de to personer, som
blev interviewet til artiklen i Skræppe-
bladet i sidste nr. 
Sagen er som sagt tvistet – altså særlig
spidsfindig. Og den blev ifølge Skræp-
pebladets udsendte på sagen ikke min-
dre tvistet, da det gik op for skriben-
ten, at der åbenlys var fejl på begge
sider af fronten. Samtidig virkede det
som om, begge parter holdt noget til-
bage.
Hvad skal man så gøre? Tja, på et stort
blad som f.eks. Ekstrabladet var der
straks blevet bevilget folk og ressourcer
til at granske sagen. På Skræppebladet
arbejder vi, så godt vi kan med den tid,
vi som frivillige har til rådighed. 

Flammen
Skribenten, som også skriver denne
tekst, havde allerede fra starten allieret
sig med redaktøren omkring både
arbejdsmetode og tekst. 
Da de to interviewede personer fik
artiklen til gennemsyn, var det ikke det
store smil, som kom retur.
De syntes begge at sagen var set for
meget fra den andens synspunkt.
Direktøren var oven i købet så util-
freds, at han skrev mange mails om
helt at blive fjernet fra artiklen, ja, han
tilbød endda at skrive artiklen om. Til
sidst følte både skribent og redaktør
sig truet, så den oprindelige artikel
aldrig er offentliggjort.
Vi spurgte efter gode råd hos Journalis-
thøjskolen og havde kontakt til presse-
juraekspert Oluf Jørgensen. Vi havde
også kontakt med Stiftstidendes
redaktion, journalister på Boligforenin-

gernes Landsforening og endda et par
advokater. 

Bålet
Ifølge de gode råd og vores egen for-
nuft valgte vi at behandle sagen i en
artikel som byggede på eks-forman-
dens udtalelser og vores oplevelse
med, at direktøren trak sig.
Men dette kunne direktørens gode
ven, Jesper Pedersen, som også er for-
mand for foreningsbestyrelsen, ikke
lide. Mens direktøren ikke ville udtale
sig til Århus Stiftstidende, sagde Jesper
Pedersen til avisen, at det, jeg skrev,
var løgn:
»Artiklen er fyldt med så mange
usandheder, at der i øjeblikket er nog-
le, der er ved at undersøge om skri-
benten og redaktøren kan gøres
ansvarlige«, udtalte han til journalist
Ole Christensen, der også citerer for-
manden for at sige:
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HVAD ER BAGVASKELSE?

UDDRAG FRA STRAFFELOVENS KAPI-

TEL 27 OM FREDS- OG ÆREKRÆNKEL-

SER

§ 267
Den, som krænker en andens ære ved
fornærmelige ord eller handlinger
eller ved at fremsætte eller udbrede
sigtelser for et forhold, der er egnet til
at nedsætte den fornærmede i med-
borgeres agtelse, straffes med bøde
eller fængsel indtil 4 måneder.

§ 268
Er en sigtelse fremsat eller udbredt
mod bedre vidende, eller har ger-
ningsmanden savnet rimelig grund til
at anse den for sand, straffes ger-
ningsmanden for bagvaskelse, og den
i § 267 nævnte straf kan da stige til
fængsel i 2 år..

»Vi kan jo ikke have at et organ, vi er
ansvarlig for, fylder omverdenen med
usandheder.«

Det ulmer stadig
Men hvor er det jeg lyver? Jeg er fuldt
ud overbevist om at det, jeg har skre-
vet, er sandt. Jeg ved godt at det ikke
er hele sandheden, men hverken eks-
formanden eller direktøren påpegede
en eneste faktuel fejl eller fejlcitat.

Og nu er Jesper Pedersen klappet i
som en østers. Han vil ikke besvare
mine henvendelser, hvor jeg beder
ham udpege de steder i artiklen, som
han mener, er usande.
Hvis man beskylder andre for at lyve
offentlig mod bedre vidende, nærmer
sagen sig bagvaskelse. Jeg kan med
god grund føle mig fornærmet over at
være hængt ud som løgner på forsiden
af Århus Stiftstidende.

Sagen om Sonnesgården er nu også
blevet til sagen om Skræppebladet. En
føljeton som fortsætter i næste nr. Hvis
der bliver et næste nr.

SKRÆPPEBLADET SKAL VI ALLE HA´
MØDE MED AFDELING 2’S BESTYRELSE

af Peter Kjellerup Hansen

Skræppebladet var inviteret med til
bestyrelsesmøde i afdeling 2, Søvan-
gen i anledning af forsideomtalen i
Århus Stiftstidende den 6. juni 2007.

En verserende sag
»Beboerblad i krig med sin direktør«
var udmeldingen på ovennævnte forsi-
de. Det var årsagen til, at vi i
redaktionen ønskede at blive oriente-
ret, om Skræppebladet  levede op til,
hvad der forventes af os hos vore læse-
re, og ikke som det fremgik af forman-
den for Foreningsbestyrelsen Jesper
Pedersens omtale i samme Stiftstiden-
de, cit: »Det, der står i bladet skal være
sandt, og det er det ikke i det givne
tilfælde«, og: »I yderste konsekvens
kan vi blive nødt til at lukke det« (fors-
tået som lukke Skræppebladet) –
»Tilfælde« dækker en verserende sag
mellem afdeling  22, Sonnesgården og

Brabrand Boligforenings direktør Tor-
ben Overgaard om ledelsesstil og
demokrati, omtalt i Skræppebladets
juninummer. –  Derfor blev der rettet
henvendelse til afdeling 2.s formand
Birthe Wisén, som  inviterede til mødet
med bestyrelsen den 12. juni.

Manglende objektivitet
At vi skal bevare »Skræppebladet«, og
fortsat have mulighed for at få det,
som det beboerblad det er for alle
beboerne i Brabrand boligforening, var
der bred enighed om. Samtidig var der
kritik af Jesper Pedersens udmelding til
Stiftstidende for manglende konkrete
eksempler på, hvad Skræppebladet
havde skrevet forkert, og den mangel
på respekt for ytringsfriheden, han
havde givet udtryk for ved at true med
at lukke Skræppebladet. Dette supple-
ret med kritik på, at den rejste sag

omkring Sonnesgården efter afdelings-
bestyrelsens opfattelse manglede
objektivitet til tydeliggørelse af egent-
lig problemstilling: »at høre sagen fra
begge sider«. Om Skræppebladet så
kunne erstattes af et nyt og måske
mere foreningsorienteret beboerblad,
var udmeldingen lidt nedslående:
»Langtfra alle ville rejse sig i et rama-
skrig, hvis bladet lukker«, tilføjet en
indrømmelse: »Jeg har ikke fået læst
artiklen om Sonnesgården« – Men der
var så også andre som ikke havde fået
læst om sagen i Århus Stiftstidende –
Overordnet syntes man i afdelingsbe-
styrelsen, at det var ærgerligt, at der
sådan er »grus i maskineriet« mellem
en enkelt afdeling og boligadministra-
tionen. Men det skulle ikke ændre på,
at bestyrelsen i afdeling 2 vil ikke være
glade for en lukning af Skræppebladet.
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RETTELSER TIL INDSTIK

Vi skal meddele alle foreninger og deres brugere, at alle henvendelser angående det indstik, vi
bringer to gange om året, for eftertiden skal sendes til:

Brabrand Boligforening 
att. Marianne Steenberg
mast@bbbo.dk
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SKRÆPPEBLADET OG BESTYRELSEN
af Herman Nielsen

På sidste bestyrelsesmøde d. 6. juni i
boligforeningen fik jeg af formand
Jesper Pedersen og direktør Torben
Overgaard udleveret de artikler, som
jeg nedenfor citerer fra. Jeg læste dem
ikke på mødet, fordi der ikke er læse-
tid, ligesom jeg heller ikke læste afta-
len med Århus Kommune, inden den
blev godkendt. Sådan arbejder vi. Jeg
læste den, da jeg kom hjem og prote-
sterede – som jeg tidligere har gjort –
på grund af den uanstændige arbejds-
form.

Vores formand, Jesper Pedersen, som
lige er blevet genvalgt som jeg selv, har
ikke mere at skulle have sagt i besty-
relsen, end jeg har – med mindre de
andre i bestyrelsen støtter ham, og det
er netop problemet, som repræsen-
tantskabet ikke vover at forholde sig
til; men alligevel har ansvaret for.

»Vi kan jo ikke have, at et organ, som
vi er ansvarlige for, fylder omverdenen
med usandheder.«
»Det, der står i bladet, skal være sandt,
og det er det ikke i det givne tilfælde.
Direktøren har ikke truet nogen, og
der er flere andre usandheder i histori-
en.«

Sådan udtaler Formand Jesper sig om
Skræppebladet til Aarhus Stiftstidende
sammen med flere udsagn om, at vi i
bestyrelsen kan lukke bladet. Da vi står
for økonomien, kan vi selvfølgelig det,
men det er en platitude og soloræs fra
Jesper. Bestyrelsen har end ikke over-
vejet noget sådant.

Jesper ved som vores direktør Torben
Overgaard, hvad sandheden er. Det er
relativt nemt, for det er netop, hvad de
siger. Det burde være overhalet i 2007;
men er det altså endnu ikke i Brabrand
Boligforening.

Jesper Pedersen ved også, om hans
legekammerat Torben Overgaard har
truet andre! Hvordan kan han dog vide
det uden at erklære sig synsk?

For os andre er sandheden det, vi
stræber efter at finde frem til, ved at de
forskellige parter i en sag udtaler sig,
og udenforstående så danner sig en
mening – eller undlader, fordi slags-
målet er for latterligt. Derfor er Skræp-
pebladet og dets beboerengagerede
deltagere vigtige i foreningen ligesom
alle os andre, og de selvbestaltede
boligejere skal pilles ned fra deres pie-
destaler i en vedvarende bestræbelse
på at gøre vores boligforening nutidig,
anstændig og menneskelig ligeværdig.

Det kan vi gøre, når vi ikke flæber;
men fremmer ligeværd mellem os og
til stadighed bruger vores egen for-
stand, sådan som Immanuel Kant alle-
rede for over 200 år siden opfordrede
os til.

KOMMENTARENl
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SKRÆPPEBLADET HOLDER SOMMERFERIE

BLADET OG DETS REDAKTION HOLDER EN VELFORTJENT SOMMERFERIE

VI ER TILBAGE MED ET NYT NUMMER TIL SEPTEMBER. 
DEADLINE TIL DET BLAD ER TORSDAG DEN 16. AUGUST KLOKKEN 19.00

VI ØNSKER ALLE BEBOERE OG LÆSERE EN GOD OG FORHÅBENTLIG VARM SOMMER

PÅ GENSYN

HILSEN REDAKTIONEN

BLOG, 6. JUNI 2007

Så er der ifølge Århus Stiftstidende “krig” mellem Skræp-
pebladet og direktøren. Tophistorien den 6. juni tager 
udgangspunkt i artiklen om Sonnesgården og den måde 
direktør Torben Overgaard har deltaget ved både artiklen 
og den oprindelige historie – nemlig at afdelingsbestyrel-
sen gik fra Sonnesgården. Redaktør Sebastian Adorján 
Dyhr, foreningsformand Jesper Pedersen og den tidligere 
formand i Sonnesgården, Hanne Grunnet er blevet inter-
viewet.

BLOG, 29. AUGUST 2007

Formanden for boligforeningen vil have et udvalg til at 
undersøge Skræppebladet efter en kritisk artikel.

BLOG, 8. NOVEMBER 2007

Skræppebladet har fået en kulegravende patrulje i 
nakken efter boligforeningens formand Jesper Peder-
sen på forsiden af Århus Stiftstiden den 6. juni udtalte 
at Skræppebladet bringer usandheder og nok stod 
over for en lukning. I dag har undersøgelsesudvalget 
overdraget en kopi af det dokument, som beskriver 
hvordan udvalget skal arbejde til redaktionen.
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#Medier
#Redak� on
#Skræ� ebladet

Skræppebladet havnede på 
forsiden af det lokale dag-
blad med omtale i Århus 
Onsdag og TV2 Østjylland 
e� er en kritisk artikel om 
problemer mellem en af-
delingsbestyrelse og bolig-
foreningens  admini stra-
tion.
“Det er spændende at være 
med i Skræppebladets reda-
ktion,” var en af beskrivels-
erne i Skræppebladet juni 
2007.
Foto: Ulrik Dorph-Hansen

Skræppebladet Skræppebladet 
gennem tidernegennem tiderne

april 1992

Skræppe-
bladet

Forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening Få plakaten på telefonen: 
Læs teksterne og se mere

Udstillingsplanche B32

Siden marts 1970 er Skræppebladet udkommet 
8-12 gange hvert år. Redaktionen er selvbe-
stemmende og har alle årene bestået af beboer-
valgte og frivillige. Bladet er semiprofessionelt 
med lønnet hjælp til bl.a. korrektur, layout, foto, 
tegninger, it og administration.

Skræppebladet udkommer i dag til alle i Bra-
brand Boligforening samt abonnenter med et 
oplag på 5600 samt elektroniske udgivelser.
Læs mere på Skræppebladets hjemmeside 
skraeppebladet.dk  eller kontakt 
redaktion@skraeppebladet.dk 

Et udvalg i redaktionen har i anledning af 
Skræppebladets 50-årsjubilæum været i arkiv-
et efter markante og underfundige glimt til 
plancheudstillingen.
Denne planches indhold er fundet og redigeret 
af: Elsebeth Frederiksen.

Nørderi
Tilbage i 2014 fi k vi ideen på redaktionen, at vi skulle 
portrættere beboere, der havde nogle særlige interesser. 
Vi endte med at kalde føljetonen for Månedens Nørd. Det 
var dog lidt svært at skaff e medvirkende med det navn, 
da ordet nørd for mange har en negativ klang. Men efter 
at have overbevist folk om, at nørd skam var kærligt 
ment, fandt vi alligevel nogle deltagere. Det viste sig, at 
beboerne i Brabrand Boligforening har mange spændene 
interesser. Og det er alligevel ikke så mærkeligt, når 
boligforeningen består af over 5000 lejemål.
Vores turne rundt om i afdelingerne gav et godt indblik i 
den enkelte beboers hverdag og særlige interesser.
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når dampen er oppe
anders rosenlund nielsen er bidt af toG

Af  Jens Skriver, foto Martin Krabbe

Da jeg i sin tid spurgte Anders, der 
bor i Holmstrup: ”Er du en nørd?”, 
svarede han nej. 
”Er du så en tognørd?”
 ”Ja. Det er jeg,” kom svaret prompte. 
Anders Rosenlund Nielsen kunne 
fortælle i timevis om IC4-tog, men det 
synes han ikke, vi skal skrive om.
I stedet for begynder vi ved 
begyndelsen.
”Jeg har altid været fascineret af 
damp og kulrøg, og det er lidt af en 

familiesvaghed. Min onkel kørte 
med damprangerlokomotiver på 
banegården, hvor vognene blev kørt 
fra personvognsristen til perron, og 
andre blev taget med tilbage.”
Onklen mente, at Anders skulle 
have haft en læreplads på 
centralværkstedet, men det blev ikke 
til noget. Til gengæld kom Anders i 
slutningen af 1960’erne til at arbejde 
på havnen. Der kom stadig skibe, der 
blev fyret med kul fra Polen. Anders 

mødte klokken 7, og så var skibene 
kommet om natten og lå klar til at 
blive losset. 
”Det var fascinerende,” siger Anders.
Han siger også: ”Jeg er ikke tekniker,” 
men det er tydeligt, at tog er hans 
livsindhold.

ture med tog
Anders er nu folkepensionist, så 
pengene er små, og det er ikke muligt 
at deltage i så mange tog-aktiviteter. 

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

Er din nabo en sådan nørd, er du selv, eller kender du andre i boligforeningen, som laver noget specielt?
Så giv Skræppebladets redaktion et tip – og du vil få en lille belønning, hvis vi vælger din nørd.
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Der er heller ingen i Århus, men 
Anders får magasiner fra Dansk 
Jernbane-klub. 
”Her kan man få noget at vide om alt, 
der foregår inden for DSB,” siger han. 
Anders abonnerer også på blade 
fra Jernbanemuseet i Odense, og 
dets udflugter har han været glad 

for.   Han har kørt med damptog 
mellem Odense og Nyborg, men han 
synes efterhånden, det er blevet lidt 
dyrt.  Tidligere har han været med 
på ture, museet havde arrangeret 
til  Rheinland-Pfalz. Turen derned 
foregik med nattog. Dem er der 
ikke længere nogen af  i Danmark. I 

Tyskland så han Plandamp. Det er 
kæmpestore damplokomotiver,  der 
kører 120 til 130 kilometer i timen.
”Så skulle der godt nok fyres på,” 
siger han.
”Virksomhederne er imidlertid holdt 
op med at støtte den slags, så mange 
jernbaneaktiviteter falder desværre 
væk, og DSB har brugt alt for mange 
penge på IC4.”

museumstog
Under Jernbanemuseet hører DSB´s 
køreklare damplokomotiver i 
Randers. De har deres egen remise,  
mens aktiviteterne især forgår i 
Odense. Her kan frivillige også få 
lov til at hjælpe til i gamle uniformer, 
men det deltager Anders ikke i. 
Han kan ikke lade være med endnu 
en gang at ærgre sig over IC4-togene 
og konstaterer til slut:  ”Vi har et 
tog bygget i 1899. Det kører stadig 

upåklageligt.”
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teGneGlæde
marianne stenberG, journalist i  boliGforeninGen, kan både teGne oG fortælle

Af Kirsten Hermansen, foto Martin Krabbe

For nogle er det en kendt sag, at 
Marianne Stenberg, ansat som 
journalist i boligforeningen, er en 
god tegner. Når man besøger hende 
i hendes atelier, bliver man forundret 
over de detaljerige tegninger, som 
hun viser frem. Tegninger, som det 
må have taget evigheder at lave.
Det gælder alle hendes tegninger, 
både dem med dyr, mennesker og 
landskaber. Alle er de fyldt med så 
mange fine små detaljer. Motiver 
med fugle har hendes helt særlige 
interesse, og her viser hun sine evner 
som illustrator.  Selv om der mangler 
33 tegninger i dag, som er udstillet på 
hovedkontoret i Arla, så får man et 
rigtig godt indtryk af hendes alsidige 
tegnetalent.

en stor produktion  
Marianne fortæller, at hun har 
tegnet, siden hun var lille, og er 
fortsat med det som voksen.  Selv om 
hun har fuldtidsarbejde i Brabrand 
Boligforening, har hun gennem årene 
produceret et hav af tegninger og haft 
adskillige udstillinger.
Hun har som journalistuddannet 
kunnet formidle  sine tegninger 
digitalt,  både med en hjemmeside, en 
blog og på Facebook.
Kendskabet til hendes mange 
tegninger er derfor lige så stille taget 
til , og efterhånden har flere gallerier 
budt sig ind. Det har været en 
anerkendelse, når de har bedt hende 
udstille.

tegneprojekt for lego
På den måde havde direktøren for 
Legofonden set hendes billeder og 
købt et af dem. I forbindelse med et 
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projekt, hvor Billund skulle være 
børns hovedstad , skulle der laves 
en stor ’fælles-kæmpe-tegning’ af 80 
børn. Her blev Marianne bedt om 
at være med som projektleder og 
kunstner.
En anerkendelse, som hun er stolt af. 
I dag er tegningen på 3 x 3 meter fast 
udstillet i Kirkbi i Billund.
Marianne Stenberg har blandt andet 

også tegnet en fodbold for Hummel, 
som i dag indgår i Christian Stadils 
kunstsamling. Hun har også tegnet 
en fodbold til fodboldturnering for 
asylkvinder på Roskildefestival. Flere 
af hendes tegninger er også købt af 
forskellige firmaer.

stigende interesse hos købere
Det er tegning og kun tegning, der har 
hendes interesse. Hun tegner med en 
tuschpen, bruger flydende tusch og 
farvelægger tegninger med gouache-
maling og vandfarver.
Hun har som så mange andre også 
prøvet med oliemaling, men stregen 
med en tuschpen er hendes favorit. 
Selv om interessen for klassiske 
oliemalerier hidtil har været størst 
hos publikum, så er tegninger nu 
også blevet en kunstart, som mange 
gerne køber.

kunstudstillinger som fritidsjob
Bortset fra glæden ved at udstille er 
det et rigtigt stort arbejde at bruge sin 
fritid på. Tegninger skal indrammes, 
transporteres og ophænges på en 
fordelagtig måde. Der går oceaner af 
tid med det.
I sådanne travle stunder har hun en 

gang imellem tænkt på, om det var 
muligt at leve af tegneriet, så der 
blev mere tid til kunsten. Men hun 
er dog glad for at have et spændende 
job, så hun ikke bare ”tøffer rundt 
derhjemme som kunstner”, så hver 
gang har hun afvist tanken.  Det vil 
ikke være hendes stil, for hun er nødt 
til at have den tryghed, et fastlønnet 
job giver, erkender hun. 

Hun er klar over, at hendes 
kunstneriske udvikling ville 
forstærkes uden et krævende job ved 
siden af, men sådan har hun valgt: En 
privilegeret tilværelse med et godt 
arbejde, og med en dejlig hobby ved 
siden af.
 
hverdag med job og weekend 
med hobby
Adskillige job i dag er krævende 
med fuld opmærksomhed hele 
dagen. Efter arbejde er det svært at 
få tømt hovedet helt, og derfor bliver 

hobbyen gemt væk til den mere rolige 
weekend.
Marianne Stenberg har fundet ud af, 
at hun tegner bedst, når hovedet er 
helt renset fra dagligdagens mange 
opgaver.  Den bedste tegnetid har 
hun derfor i weekenderne, hvor tiden 
forsvinder, når hun kaster sig over 
sine tegninger.

sin helt egen stil
Hun har ikke lagt skjul på, at hendes 
tegninger blandt andet er beskrevet 
således:
”En streg, der løber løbsk i et 
gennemtænkt univers uden 
begrænsninger”.
Det er nok den mærkat, man bedst 
kan sætte på hendes kunst – det er 
smukt, lyser af tegneglæde, og så har 
hun sin helt egen stil.  

Se mere om hendes kunst på 
www.mariannestenberg.dk

Info om Marianne:
Hun har udstillet på blandt 
andet:
• Galleri Lyrum
• Galleri ArtUnika
• Hos danske firmaer, blandt 
andet Hummel og Danske Bank
• Skoler i Århus 
• Børneinstitutioner
Har deltaget i tegne-
workshopper hos blandt andet 
Horsens Kunstmuseum
Privat:
Single med hunden Oskar 
Ikke-hjemmeboende søn på 24 
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danmarksmesteren i fuGle bor i Gellerup

den Gule kanariefuGl sydhollandsk frisé har sunGet siG ind i hjertet hos mohammed

Af Helle Hansen, foto Martin Krabbe

Umiddelbart ser de hvid-gule 
kanariefugle i de store bure lidt 
forpjuskede ud, ja måske endda lidt 
syge. Men de krøllede fjer, der giver 
fuglene det mærkelige udseende, er 
bare en overdådig frisure, som beviser, 
at det er en fugl med en fremragende 
kondition.
Det forklarer Mohammed Bachir 
Hatab. Og han ved, hvad han taler 
om, for han er nemlig kåret som 
Danmarksmester i den lille gule 

kanariefugl, der hedder Sydhollandsk 
Frisé, ved de seneste tre års 
konkurrencer. 

fugle i beirut
Mohammed har næsten altid haft 
kanariefugle. Det begyndte hjemme 
i Beirut, hvor han som ung lærte at 
holde af de små sangfugle.
”Min fætter havde en ven, der var 
pilot. Han tog fuglene med hjem fra 
Europa. Han var rigtig dygtig til at 

avle kanariefugle, og der kom mange 
folk fra Golfen for at købe fugle hos 
ham. Jeg var heldig, at han også 
tog nogle fugle med hjem til mig,” 
fortæller Mohammed, der kom til 
Danmark for snart 30 år siden, og som 
har boet i Gellerup de seneste 22 år.

yngletiden er nu
Med foråret på vej er der masser af 
liv i fugleburene. Her sidder både 
hvide, gule, orange-røde og brune 
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kanariefugle med fine navne som 
Yorkshire, Stillits Kanarier og Fifé 
Fancy. Det er hannerne, der synger 
smukke serenader til hunnerne, som 
blot sidder og pipper.
Mange af burene har fået sat 
redekasser op på siden, og heri ligger 
der flere steder små fine blålige æg, 
som kun venter på at blive klækket 
ud. 
”Ynglesæsonen er fra januar og indtil 
april. Derefter går der fem måneder 

indtil september, hvor man passer 
og plejer fuglene, inden de bedste af 
dem skal med til vores lille derby i 
Jydsk Fynsk Kanarieklub. Her er alle 
medlemmerne med til at bedømme 
hinandens fugle, inden dommerne 
kommer og kårer en vinder,” fortæller 
Mohammed.
Hen over sommeren skal fuglene 
også trænes til være på udstilling. 
De skal nemlig helst sidde roligt i 
deres udstillingsbure, når dommerne 
og gæsterne på fugleudstillingen 
går forbi. Det giver ekstra point i 
konkurrencen.

eget ringmærke
Det er efterhånden snart ti år siden, at 
Mohammed genoptog hobbyen med 
at holde kanariefugle. Og det er en 
fritidsinteresse, der har taget om sig. 
Gennem årene har han avlet mere end 
100 unger om året.
Og der er altid nok at gøre med at passe 
og pleje de små fugle. I ynglesæsonen 
skal alle de nyudklækkede fugleunger 
nemlig have sat ringmærke om det 
ene ben, når de er syv dage gamle. Og 
Mohammed har sine helt egne ringe 
med hans initialer, MH, trykt på, og i 
2014 er ringene grønne.
”Kanariefuglene er min hobby 
og min sport. Og jeg hygger mig 
rigtig meget med den,” smiler 
Mohammed, der normalt mødes med 
de andre medlemmer af Jydsk Fynsk 
Kanarieklub en gang om måneden.

bedste pokal
I et hjørneskab i stuen har Mohammed 
udstillet alle sine pokaler og medajler. 
Og der er også mange rosetter med 
bånd, hvorpå der står guld, sølv og 
bronze.
Den pokal, som Mohammed er 
allermest glad for, er en glasvase, som 
han modtog tilbage i 2005.
Dengang blev han kåret som Bedste 
1.-gangsudstiller ved Danmarks-
mesterskabet hos Dansk Kanarie-

opdrætter Klub. I skabet står der også 
andre fine pokaler, hvor Mohammeds 
navn er indgraveret flere gange, så 
han snart har mulighed for at få lov til 
at beholde dem som evigt eje.
Sønnen Omar på syv år kan også godt 
lide pokalerne, og han hjælper sin far 
med fuglene, ligesom Mohammeds 

ældre sønner på 15 og 20 år også 
gjorde, da de var yngre. 
”Men det er altså mig, der er allermest 
fugleglad,” siger Mohammed og 
lover, at han ikke bliver sur, hvis vi i 
Skræppebladet skriver, at han er en 
lille smule pip med de kanarier.

De hvid-gule kanariefugle, der hedder 
Sydhollandsk Frisé, ser lidt forpjuskede 

og syge ud. Men de krøllede fjer er en 
frisure, der beviser, at det er en fugl med 

en fremragende kondition.
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første nørd i vores nye serie 
er boGbindernørden peter kjellerup fra søvanGen
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Noget, personen virkelig brænder for og går op i.

Tekst af Elsebeth Frederiksen. Fotos Martin Ljung Krabbe

Brugerne af Beboerhuset i Søvangen 
tager godt imod Skræppebladets 
udsendte og byder dem på kaffe 
og fastelavnsboller. Her i huset er 
der plads til at dyrke sine hobbyer, 
og der er både keramik-, sten- og 
bogbinderværksted, der bliver ivrigt 
brugt. I dag skal vi snakke med Peter 

Kjellerup, som har sit lille værksted 
nede i kælderen. Der sidder han nogle 
aftener om ugen og binder bøger ind 
helt fra bunden. Peter Kjellerup er 70 
år gammel og oprindeligt fra Randers. 
Han er i dag pensioneret skolelærer 
og har en kort periode siddet i Århus 
Byråd for Dansk Folkeparti. Nu har 

han tid til sin lidt sjældne hobby, som 
ikke mange dyrker mere.

lærte håndværk på kursus
”Jeg startede på et bogbinderkursus 
i 1999 via FOF og holdt så ved i 10 
sæsoner,” forklarer Peter Kjellerup.  
Grunden til, at han startede, var, at 

peter kjellerup indvier os i boGbinderiets ædle kunst. 
en kunst, som næsten er ved at uddø på Grund af bruGen af maskiner

månedens nørd
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han selv havde nogle bøger i meget 
dårlig stand, som han gerne ville lære 
at binde ind.

At det ikke længere er nødvendigt 
med kursus, er ret tydeligt, når 
man ser på rækken af bøger, som 
står på hylderne i værkstedet. Han 
påpeger også, at de sidste år på 
kurset handlede lige så meget om det 
sociale, som at lære noget. Han viser 
og forklarer, hvordan man binder en 
bog ind. Det er en længere proces, end 
man umiddelbart skulle tro. Bogen 
skal blandt andet sprættes op, rettes 
til, måles, sys og stives af, inden der 
skal pap og papir på til sidst. Det kan 
godt tage op til en måned at binde en 
enkelt bog ind, fordi der er så mange 

detaljer, så man skal være tålmodig 
med arbejdet. 
”Men jeg er gammel lærer, så det er 
jeg vant til.”

på den helt gammeldags måde
Peter Kjellerup har en taske fuld af 
værktøj, som han bruger til sin hobby, 
samt nogle træredskaber, som står på 
gulvet. De er blandt andet til at stive 
bøgerne af med. I dag bliver bøger 
indbundet af maskiner, og derfor 
er der meget få, der gør det hele i 
hånden. Peter Kjellerup er dog nødt 
til at betale sig fra det, hvis han vil 
have guldskrift på ryggen af bøgerne. 
Det får han lavet på maskiner, og det 
kan godt løbe op i 100 kr. pr. bog. 
Han binder også ind for andre, men 

så skal de være tålmodige, fordi det 
er en langsommelig affære, og han 
sidder ikke hver aften og arbejder. 
Men selvom der ofte er mange 
mennesker i beboerhuset, sidder han 
nogle gange alene om aftenen, og det 
har han ikke noget imod. 
”Det handler om at lave noget, man 
holder af at lave, uden at tænke på 
tiden og de penge, man bruger på 
det.” 
Peter Kjellerup opfordrer alle til at 
få sig en hobby, fordi det er en stor 
oplevelse at indleve sig i noget, man 
virkelig er glad for at lave.

Et udvalg af Peter Kjellerups indbundne bøger

Peter Kjellerup har en taske fuld af værktøj, som han bruger til sin hobby
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b for børGe, bif oG brabrand
brabrands historie har været børGe nielsens store interesse i de næsten 30 år, han 

har været aktiv frivilliG i brabrand-årslev lokalhistoriske arkiv

Af Helle Hansen foto Martin Krabbe

34 trin er der op til Brabrands ældste 
bygningsværk, som Børge Nielsen 
tager os med ud til, da Skræppebladet 
mødes med ham for at skrive en 
artikel om månedens nørd. 
Trinnene fører op ad en skrænt lige på 
kanten mellem Brabrand og Årslev 
cirka 50 meter vest for UNO X-tanken 
på den nordlige side af Silkeborgvej.
Bygningsværket er en kæmpestor 
stendysse, som kaldes Årslev-dyssen. 
De fem store sten var for omkring 

5000 år siden et gravkammer for nogle 
af de allerførste Brabrand-borgere. 
Selv har Børge Nielsen været borger 
i Brabrand siden 1934, hvor han som 
femårig flyttede til byen fra Tilst 
sammen med sin far, fordi hans mor 
var død. 
Siden har den nu 86-årige Børge boet 
i Brabrand. I 1954 blev han gift med 
Gerda. Det nygifte par flyttede ind i 
en toværelses lejlighed i Søvangen. 
I 1967 rykkede familien, hvor der 

nu var kommet to børn til, ned på 
Udsigten i Hans Broges Parken, og 
her kunne Børge og Gerda den 15. maj 
fejre diamantbryllup.

spejderjubilæum tændte en 
gnist
For mange er Børge Nielsen kendt 
som et omvandrende leksikon, 
når det kommer til spørgsmål 
om Brabrands historie. Han er 
æresmedlem i Brabrand IF, hvor han 
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spillede fodbold i mange år, og Børge 
skriver stadig den nostalgiske spalte i 
klubbladet. 
Som dreng var han spejder. Og det 
var et 25 års jubilæum hos de Grønne 
Spejdere i Brabrand, der blev starten 
på det, vi i dag kender som Brabrand-
Årslev Lokalhistoriske Arkiv på 
Gellerup Bibliotek. Det var Børge 
nemlig med til at tage initiativ til.
”I 1983 fejrede Brabrands Grønne 
Spejdere 25 års jubilæum. Det kunne 
ikke passe, mente jeg, for jeg havde 
selv været grønspejder i 1942. Men 
det viste sig, at spejderne næsten 
var lukket ned i 1949, da min årgang 
skulle ind som soldat, så 25 års 
jubilæet var for den nye udgave af 
spejderne. Men interessen for at kigge 
tilbage i tiden var vakt, og pludselig 
kunne jeg huske, at overbibliotekar 
H. Madsen nogle år forinden, da 
Brabrand Bibliotek blev indviet på 
Brabrandhus, havde nævnt, at der nu 
var mulighed for at lave et lokalarkiv 
i Brabrand,” fortæller Børge Nielsen.

starten på et arkiv
Børge og en anden lokalhistorisk 
interesseret, Bendt Christensen, blev 
enige om at annoncere efter folk, der 
ville være med til at lave et lokalt 
arkiv. 
Der dukkede 30 nysgerrige op til 
mødet den 24. september 1982 og 
flere meldte sig med det samme 
til at være aktive i Lokalhistorisk 
Samling i Brabrand-Årslev. Inden 

aktive lokalhistorikere fik et lokale 
på biblioteket, lå alle papirerne og 
billederne i poser under sengen 
hjemme i privaten hos Gerda 
og Børge. Men endelig fik de anvist 
et lokale, så den officielle åbning 
af arkivet kunne finde sted den 17. 
november 1983
I 1991 blev Brabrand Bibliotek lukket 
i forbindelse med en sparerunde i 
Århus Kommune. Og i en kort tid var 
lokalarkivet husvild, indtil det i januar 
1992 rykkede ind i dets nuværende 
lokale på Gellerup Bibliotek.

august f. schmidt
Før Børges tid fandtes også en anden 
Brabrand-borger, der var bidt af 
lokalhistorien. Det var August F. 
Schmidt, der har skrevet et værk 
på otte bind ”Brabrand og Årslev 
Sognes Historie”, som strækker sig 
fra oldtiden og frem til 1962. 
Den samling har Børge selvfølgelig 
stående hjemme i reolen, og den har 
han læst og kigget i mange gange. 
Faktisk har Børge også skrevet om 
August F. Schmidts liv og bedrifter i 
årbogen Østjysk Hjemstavn.

arvet et samlergen
”Interessen for historien stammer 
ganske givet fra, at jeg har et 
samlergen. Det havde min far også, 
han samlede alt. Fandt han et gammelt 
bræt med et søm, så hev han sømmet 
ud, og gemte begge dele. Det stammer 
nok fra krigens tid. Men det betyder, 
at jeg har søm og skruer nok til resten 
af mit liv,” griner Børge og afslører, 
at han selv har nedskrevet og gemt 
holdopstillingerne, målscoringer og 
resultater fra samtlige de kampe, han 
selv har spillet fra juniortiden, og 

indtil han sluttede på 1. holdet mange 
år senere.
”Og nu har jeg renskrevet dem. Og en 
dag skal de også op i arkivet,” lover 
han.

livshistorie på skrift
”Jeg er også gået i gang med at 
nedskrive mine egne erindringer. 
Ikke i kronologisk rækkefølge, men i 
temaer, som arbejds- og foreningsliv. 
Og så har jeg også dagbøger fra 
næsten alle vores ferierejser,” 
fortæller Børge, der i 39 år arbejdede 
på Jernkontoret i Århus, mest som 
rejsende repræsentant. Han sluttede 
af på arbejdsmarkedet med 13 år hos 
Hofman Stål på Edwin Rahrs Vej. 
Ved siden af jobbet har Børge i mange 
år også været lokalskribent for 
Brabrand blandt andet i Demokraten, 
Stiften, lokale distriktsblade og også i 
Skræppebladet

pensioneret lokalhistoriker
Det er efterhånden tre år siden, at 
Børge Nielsen lod sig pensionere 
som aktiv i Lokalarkivet på Gellerup 
Bibliotek. Men han hjælper af og til 
med at identificere gamle Brabrand-
billeder, som lokalarkivet får 
indleveret uden oplysninger bagpå 
bagsiden. Og han indsamler også 
stadig relevant arkivmateriale fra 
idrætsforeningen og fra Brabrand 
Lokalcenter. 
”Materialet bliver hvert halve år 
hentet her i hjemmet på Udsigten 
af Svend-Erik Christiansen fra 
lokalarkivet på Gellerup Bibliotek, så 
det er en meget god ordning,” siger 
Børge med et smil, der afslører, at han 
stadig er rimelig meget bidt af det 
med lokalhistorien. 
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skibe oG shippinG
ole ryolf har været fascineret af skibe fra barnsben

Af Jens Skriver, foto Martin Krabbe

Ole Ryolfs fremtid blev bestemt, lidt 
før han fyldte fem. I slutningen af 
april 1956 flyttede hans familie ind 
i en lille treværelses lejlighed på 62 
kvadratmeter på Skovvejen 40, hvor 
de til sidst boede fem mennesker. 
Her var der en fantastisk udsigt over 
lystbådehavnen og indsejlingen til 
havnen. Ole fulgte skibene nøje og 
ville hurtigt finde ud af, hvad det 
var for skibe. Han begyndte at gå 
på havnen. En gang indløb verdens 

mest moderne fragtskib, Andorra. 
Det ville han utrolig gerne se, men 
forældrene var betænkelige ved, 
hvilke mennesker en lille dreng 
kunne møde der, så moderen fulgte 
med. Som ung gik han en tur på 
havnen to-tre gange om ugen.  
 
shipping og falck
Næste store vendepunkt i Oles liv 
kom i juli 1970. Han gik hjemmefra 
til Havnegade 2b for efter endt 

handelsskole at starte i en læreplads 
som shippingelev. Kl. 17 gik han 
til rutebilstationen og tog bussen 
til Brabrand, for familien var i 
mellemtiden flyttet til Bentesvej. Her 
boede Ole til 1974. Han arbejdede 
i shippingfirmaet i 17 år. Normalt 
blev man smidt ud efter endt læretid, 
men der var brug for ham, og han 
slap med en måneds værnepligt. 
Som shippingmand arrangerede 
han bl.a. skibenes anløb, skaffede 

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

Er din nabo en sådan nørd, er du selv, eller kender du andre i boligforeningen, som laver noget specielt?
Så giv Skræppebladets redaktion et tip – og du vil få en lille belønning, hvis vi vælger din nørd.
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havnearbejdere til losning, sørgede 
for de nødvendige dokumenter og 
hjalp måske med læge eller proviant. 
Langt hovedparten af det resterende 
arbejdsliv var han på vagtcentralen 
ved Falck, hvor også faderen var 
ansat, og han var med til at lave bogen 
om Falck.

interessen for skibe
I 1964 fik Ole Ryolf et Instamatic-
kamera, og lige siden har han altid 
haft et kamera med sig og taget et 
hav af billeder. Han interesserer sig 
især for nutidige skibe, som han selv 
har set og været med til at ekspedere. 
Han har samlet 12 scrapbøger med 
avisudklip og billeder om det, han selv 
har været med til at lave. Nu redigerer 

han desuden tidsskriftet ”Logbogen” 
for ”Aarhus Søhistoriske Selskab”. 
Selskabet har oprettet ”Aarhus Søfarts 
Museum”, hvis hjemmeside Ole står 
for. Søfartsmuseet mangler lokaler 
og penge. Det drives af omkring 15 
frivillige. Ole koncentrerer sig om 
det redaktionelle arbejde, og han 
bruges som ekspert om havnen på  
facebookgruppen ”Gamle Århus”. 
Til selskabets næste årsmøde har 
han lovet at holde et foredrag om 
sin tid som shippingmand. Og det er 
kernen i hans interesse for skibe. Han 
interesserer sig for erhvervsskibsfart, 
og er ikke lystsejler. Han har heller 
ikke sejlet på langfart, så populært 
kaldes han sofaskipper.

det store juiceuheld
Livet som shippingmand på 
Aarhus havn gav Ole Ryolf et 
hav af oplevelser. En af dem var, 
da skibet ”Maringa” anløb fra 
Brasilien 6. marts 1979. Undervejs 
havde skibet ligget underdrejet 
i fem dage i vindstyrke 10. Det 
havde resulteret i, at lasten, som 
bestod af tønder med koncentreret 
appelsinjuice, havde revet sig 
løs og var begyndt at smadre 
mod hinanden. Indholdet af 998 
tønder – næsten 250.000 liter 
juicekoncentrat – måtte suges 
op med slamsuger og køres til 
destruktion. Tømningen tog fire 
dage.

Jysk Kloak Service stod for at tømme skibet. For 
at beskytte pumpen mod at blive tilstoppet, var 
pumpen omgivet af en gitterboks.

To tredjedele af lasten gik tabt på turen over 
Atlanterhavet og måtte bortskaffes for et ikke 
uanseeligt beløb.

Som 13-årig begyndte Ole Ryolf af samle på materiale om de skibe, som anløb Aarhus Havn. 
Han skrev til rederierne, som ofte var venlige at sende ham materiale.

Samlingen indeholder flere hundrede kort. Læg mærke til hospitalsskibet ”Jutlandia” i midten.

Nørd er i� e 
noget nega� vt

Ib Skøt elsker og er fascineret af russiske forfattere. 
Han har skrevet artikler om dem og holder foredrag om bøgerne.

Foto: Martin Krtabbe. september 2014
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Forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening Få plakaten på telefonen: 
Læs teksterne og se mere

Udstillingsplanche B32

Siden marts 1970 er Skræppebladet udkommet 
8-12 gange hvert år. Redaktionen er selvbe-
stemmende og har alle årene bestået af beboer-
valgte og frivillige. Bladet er semiprofessionelt 
med lønnet hjælp til bl.a. korrektur, layout, foto, 
tegninger, it og administration.

Skræppebladet udkommer i dag til alle i Bra-
brand Boligforening samt abonnenter med et 
oplag på 5600 samt elektroniske udgivelser.
Læs mere på Skræppebladets hjemmeside 
skraeppebladet.dk  eller kontakt 
redaktion@skraeppebladet.dk 

Et udvalg i redaktionen har i anledning af 
Skræppebladets 50-årsjubilæum været i arkiv-
et efter markante og underfundige glimt til 
plancheudstillingen.
Denne planches indhold er fundet og redigeret 
af: Ulrik Ricco Dorph-Hansen.
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EID AL ADHA FEST FOR KVINDER
Livsværkstedet fyldt med kvinder og børn, der fejrede muslimsk helligedag

På kvindernes inter-
nationale kampdag
den 8. marts blev

der blæst til fest for kvind-
er og børn i Livsværksted-
ernes Cafe Vita. Dagen
blev samtidig benyttet til at
fejre den muslimske Eid al
Adha-helligdag.

30-40 arabiske, iranske
og enkelte danske kvinder
og en hel masse børn hav-
de en hyggelig eftermid-
dag og aften,  som ud over
arabisk mad, kaffe og kage
også bød på en flot danse-
opvisning, der blev lavet af
ni iranske dansepiger fra
foreningen Pars fra Her-
redsvang.

EFTERLYSER FRIVILLIGE
Festen var arrangeret af frivilligheds-
rådgiver Malihe Davari, der er ansat i et
to-årigt projekt under KFUM’s Socialar-
bejde. Hendes opgave er at tiltrække fri-
villige mænd og kvinder til at lave en

indsats i Livsværkstedet, Kældershoppen
eller Genbrugen i Bazar Vest. 

»For mig gælder det om at få en god
kontakt til så mange som muligt herude i
området,  og så er en fest en rigtig god
måde at få folk trukket til,« siger Malihe,

der begyndte sit arbejde i
august 2004.

Lige nu har hun fokus
på at få fat i kvinder,  der
kan tænkes sig at lægge
nogle timers frivilligt ar-
bejde i Livsværkstederne.

»Det kan enten være i
systuen, i køkkenet eller
ude i caféen, hvor de
skal snakke og hygge
med stedets brugere,« for-
tæller Malihe, der slår
fast, at frivilligt arbejde er
en rigtig god mulighed
for at danne netværk for
kvinder, som normalt ik-
ke kommer så meget ud. 

»Ved at møde andre
mennesker i forbindelse
med frivilligt arbejde

kommer man også til at få en masse go-
de erfaringer og mange gode oplevelser,«
siger Malihe Davari.

Interesserede kan kontakte Malihe Da-
vari på telefon: 2331 7752 

TEKST OG FOTO:
HELLE HANSEN
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liVia - et projekt med perspektiV
kVinder lærer sig selV og Verden at kende

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Efter at Nordgårdskolen er blevet luk-
ket, står Nordgårdhallen lukket det 
meste af tiden. Lige nu bliver den dog 
brugt af kursister på projektet Livia 
(Livskvalitet, værdighed, i arbejde) 
som henvender til kvinder, som af 
forskellige grunde har store vanske-
ligheder i forhold til arbejdsmarkedet.
Kursisterne sidder på måtter på gul-

vet i en rundkreds. Ingrid Videbech, 
som er livstilsvejleder, leder kurset. 
Der bliver altid startet med en om-
gang, hvor hver deltager fortæller, 
hvordan de har det. Det er en øvelse, 
hvor de lærer at komme i kontakt 
med sig selv og de andre kursister.
Derefter klapper de sig selv på alle 
kropsdele, samtidig med at de udta-
ler navnet på dem. På den måde lærer 
deltagerne ordene. I det hele taget fo-
kuserer kurset meget på kroppen, for 
at deltageren skal få en større bevidst-
hed om sig selv og lære afgrænsning 
til omverdenen.

derefter dyrker de motion 
og danser
De får rørt sig og brugt hele kroppen. 
De laver åndedrætsøvelser, afslap-
ning og lytter til musik.  Der bliver 
lagt stor vægt på, at der bliver talt på 
kurset. Man kan få forklaret ting på 
eget sprog, hvis der er andre deltagere 

med samme sproglige baggrund. Der-
udover skal man være stabil, møde til 
tiden og melde afbud, hvis man ikke 
kommer. Det er både af respekt for sig 
selv og de andre deltagere.

store fremskridt for deltagerne
Ingrid Videbech har bemærket store 
fremskridt for deltagerne. Et par af 

kvinderne begyndte på kurset uden 
store danskkundskaber, og nu ud-
trykker de sig meget bedre på dansk 
og er ivrige for at tale. Nogle af delta-
gerne begyndte med at være stille og 
generte, og nu er de gladere og livlige.

”Mange af deltagere har været ude af 
arbejdsmarkedet i mange år, og dette 
kursus skulle gerne gøre dem parate 
og give dem mod til at komme på 
arbejdsmarkedet og blive selvforsør-
gende,” siger Ingrid Videbech.

deltager er glad for kurset
Mariam Isho er frivillig på kurset. Det 
betyder at hun følger med i aktivite-
terne, men at der ikke skal indberettes 
og skrive rapporter om hende til sags-
behandleren. Der er otte kursister og 
fire frivillige for øjeblikket. 
Mariam Isho har været med siden 
september, kun afbrudt af et kort op-
hold på daghøjskole. Hun er meget 
glad for at være med. ”Jeg er blevet 
mere bevidst om ting såsom sund 
kost og motion, og jeg har lært ting 
om mig selv, som jeg ikke kendte,” si-
ger Mariam Isho.
Hun fortæller, at det er en fordel med 
færre kursister, fordi der så er mere 
tid til hver enkelte. På daghøjskolen 
var der op til 30 personer på kurset, 
og det var for hende for mange men-
nesker til, at hun følte sig godt tilpas. 
Her bliver der taget hensyn til en og 
taget vare på ens problemer. 
Hun har faktisk ikke noget dårligt at 
sige om projektet og håber, hun snart 
for en plads på kurset som officiel 
kursist.

I gang med ” Hvordan har du det-runden”

Mariam Isho er meget glad for kurset.
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af Raghda, Meryem & Hadil, www.westcity.dk

i sommers droppede toVsHøjsskolens piger Ud af deres pigeklUb 
og efterlod klUbben pÅ skrænten til lUkning

pigeklUb Uden piger

Tovshøjs pigeklub blev presset ned på 
knæ og var nødt til at lukke ned, da 
alle medlemmer droppede ud i som-
mers.

Pigerne forlod blandt andet klubben, 
fordi de havde mangel på fritid, ef-
ter heldagsskolen startede. Heldags-
skolen medførte nemlig, at klubben 

ændrede åbnings-
tiderne, og derfor 
ændrede tilværel-
sen i klubben sig 
også.
Nu er pigerne og 
drengene nem-
lig blevet blan-
det sammen, og 
dermed afspejler 
klubben ikke lige-
frem titlen: Pige-
klub.

Denne ændrede tilværelse generede 
en del af pigerne, fordi de ikke kunne 
”være sig selv”, når drenge også var i 
klubben. Dette fik en del af pigerne til 
at melde sig ud.

drengene skal forlade klubben
Pigerne mener, at klubben skal deles 
op, så drengene og pigerne har hvert 
sit lokale og hver sin tid. På den måde 
kan de ikke genere hinanden.
Pigerne har én gang opgivet klubben, 
men der er håb for, at de vender tilba-
ge, hvis klubben imødekommer deres 
forslag om at dele klubben op i pige- 
og drengeklub. 

af Hatice, www.westcity.dk

rigtig mange Unge fra gellerUp smider skrald i gaderne. derfor er der opstÅet for-
skellige problemer med dÅrlig lUgt fra skrald og grimt Udseende i gellerUp.

stop med at smide skrald i gellerUp

Jeg har spurgt den 21-årrge tyrkiske 
pige, Elif Aktas, der bor i Gellerup, 
om problemerne med skrald
Er skrald og affald i gaderne et problem i 
Gellerup?
”Ja, det er et stort problem faktisk. 
Folk smider skrald i gaderne, selvom 
der er mange skraldspande. Det ser 
meget grimt ud, når folk bare smider 
med deres affald.”
Hvad gør du for at holde Gellerup ren?
”Jeg smider ikke mit affald på gaden. 
Hvis jeg ser affald, f.eks. en pose eller 
lignende, så samler jeg det op og smi-
der det i en skraldspand. Hvad bruger 
man en skraldspand til, hvis man ikke 
bruger den til at smide skrald i?”
Hvad kan beboere i Gellerup gøre for 
at holde området rent?
”Vi kan hjælpe hinanden med at smi-
de vores affald i skraldespanden.”

Hvad siger du, hvis du ser nogen, som 
smider skrald i gaden?
”Jeg bliver irriteret og sur, hvis jeg 
ser en, som smider med skrald. Men 
i stedet for at stå og glo, vil jeg advare 
personen og få personen til at smide 
skraldet i skraldespanden i stedet for 
at kaste det i gaderne.”

gellerup tager kampen op 
mod skraldet
Gellerup har sat gang i en kampagne 
for at komme skraldet til livs. Sangen 
”Stop det – drop det” handler om, at 
holde miljøet og naturen i Gellerup 
ren, og den skal være med til at få de 
unge til at være opmærksomme på 
problemet med skrald.
Efter kampagnen er startet, er det 
blevet anderledes i Gellerup. Der er 
begyndt at være renere på gaderne i 

forhold til det gamle Gellerup. Vi kan 
kun håbe, at det med tiden vil blive 
bedre.

Pigerne er klar til at vende tilbage til deres pigeklub, hvis klub-
ben imødekommer deres forslag

Med sangen ”Stop det – drop det” tager 
Gellerup kampen op mod skraldet. Se Mu-
sikvideoen til sangen på www.westcity.dk 
under Creative House 

februar 2010februar 2010

Skræppebladet juni 2010 - 13

mor er den bedste i Verden
beretning fra et smUkt mors-dags-arrangement i laden

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Dette udsagn beviste børnene fra 
foreningen Gökkuşağı (Regnbuen 
på tyrkisk) ved deres mors-dags-ar-
rangement i ved Beboerhuset Tous-
gårdsladen mellem Gellerupparken 
og Toveshøj.

mund-til-mund skaber opmærk-
somhed
Det er arrangeret af en underafdeling 
af Brabrand Ungdoms og kulturfor-
ening, kun for kvinder. I dag er det 
imidlertid et arrangement for tyrki-
ske børn og deres mødre. Der er mødt 
ca. 100 frem til mødet, og der var børn 
over det hele, der rendte rundt med 
munden fuld af slik.
Serpil Basara, som er en af arrangø-
rerne fortæller, at dette er det største 
arrangement, de indtil nu har lavet. 
De har gjort opmærksom på arran-
gementet via løbesedler og mund til 
mund-metoden.  ”Det er den metode, 
der virker bedst”, fortæller hun.
Grundet undertegnedes manglende 
tyrkiskkundskaber, var det ikke alt, 
som giver mening ved arrangemen-
tet, men børnene og deres mødre så 
ud til at hygge sig.

alsidigt program
Der var en dreng og en pige, som mes-
sede koranvers, og der var digtoplæs-

ning og et børnekor. Koret synger en 
hyldestsang til en mor. Sangen hand-
ler om et lille barn, som har mistet sin 
mor, og fortæller moderen, at hun er 
savnet. Mødrene til kormedlemmerne 
får en rose og et kys som tak. 
Derefter er der modeshow, hvor bør-

nene virkelig giver den gas, to små 
lystspil, som handler om svigermød-
re. Mens disse begivenheder foregår, 
breder der sig en dejlig duft af mad. 
Nu skal der nemlig spises tyrkisk 
mad, som afslutning på arrangemen-
tet. Der er salat, pizza, kage og andre 
spændende retter fra det tyrkiske 

køkken. Man bliver i hvert fald mæt.
Nu er folk ved at tage hjem, men det 
virker på folk, som om de har haft det 

sjovt. Så er der endelig tid til at høre 
mere om foreningen

flere frivillige, tak
Foreningen kører ved frivilliges hjælp
Sema Kilic, som er en anden af ar-
rangørerne, forklarer, at foreningen 
drives af frivillige, og derfor har de 
heller ikke så meget tid til at køre den, 
som de gerne vil. De mangler tid til 
at sidde og søge penge til at gennem-
føre forskellige arrangementer. De 
har derfor haft underskud hvert år. 
Dette arrangement har taget lang tid 
at arrangere, og selvom børnene selv 
har fundet på mange af tingene, der 
skulle forgå, var der alligevel meget 
at gøre.
Hun fortæller, at de har haft forskel-
lige arrangementer som f.eks. første-
hjælp for kvinder, friluftsarrangemen-
ter med fællesspisning, svømning og 
udflugt med busser til f.eks Tyskland. 
Det koster 25 kroner om måneden at 
være medlem af foreningen, som kun 
er et tilskud til driften, da det koster 
betydeligt mere at få tingene til at løbe 
rundt. Foreningen har ingen hjemme-
side, men hvis man vil vide mere om 
deres arbejdet eller være medlem, kan 
man kontakte Sema kilic på 42440106 
eller Serpil Basara på 60142691 og på 
e-mail: ahse05@hotmail.com
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PIGERNE STRØMMEDE TIL 
PIGE-NYTÅRS-FESTIVAL I GELLERUP

R&B-sangeren Burhan G i sit es med 350 skrigende piger til nytårsfest på Gellerupscenen

Lørdag den 15. januar var pigernes
dag på Gellerupscenen. Drenge
og mænd var simpelthen forment

adgang, hvis ikke lige det var nødven-
digt, at de var der for at arbejde. Det var
foreningen PigeLiv, der stod bag det sto-
re nytårsfestarrangement, som trak piger
til så langt væk fra som Sønderborg,
Åbenrå og Vollsmose i Odense.

Det var et fyldigt program, som arran-
gørerne kunne præsenterer for alle festi-
valsdeltagerne. Dagen åbnede klokken
13.00 med sang og underholdning. Og i
løbet af eftermiddagen blev der holdt en
række forskellige workshops med emner
som smykker og skønhedspleje, hånd-
læsning, stjernetydning, arabisk mave-
dans og folkedans. 

Klokken 15 blev der vist flot mode-
show, hvor nogle af pigerne bag festiva-
len selv gik på cat-walken for at vise det
smarte tøj frem. »Brevkassen« var et andet
spændende indslag med Mia fra Lysthu-
set og Line, som man kender fra Infernal
og www.chilinet.dk. De svarede på
spørgsmål og gav forskellige oplæg, som
var med til at skabe debat.

Senere på eftermiddagen kunne piger-
ne se teaterstykket »Girls2«, der er skrevet
og blev opført af en gruppe unge piger
fra Gellerupområdet. 

Festivalens helt store navn var den po-
pulære r&b-sanger Burhan G, der først
på aftenen gik på scenen for at give kon-
cert. Han var så populær, at arrangørerne
af festivalen måtte sørge for at sætte en
række vagter ind foran scenen for at hol-
de de begejstrede, skrigende piger fra at

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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sYstUen pÅ gellerUp lokalCenter
Et vindue til verden udenfor lejligheden for ældre kvinder i Gellerup

Tekst og foto: Kirsten Hermansen

Besøger man systuen på lokalcenter 
Gellerup, bliver man hjerteligt mod-
taget både af lederen Birte Vixø og 
alle de flittige sy-damer, der sidder 
godt pakket i lokalet. De fleste med 
deres eget sytøj, mange ved symaski-
nerne og nogle med strikketøj.

At nå hertil
”Det har taget mange år at nå hertil,” 
fortæller Birte, som har startet projek-
tet ”systuen” for Ældresagen. 
For 10 år siden var der på lokalcentret 
to grupper ældre kvinder – en tyrkisk 
og en arabisk.  Sprogligt forstår de 
ikke hinanden, og det har været et 
stort arbejde at få disse kvinder til at 
blive en homogen gruppe. Heldigvis 
opgiver Birte aldrig, selv om hun i 
begyndelsen en tid måtte lukke ned 
for forsøget på at stable aktivitet i 
gang.
Det stod klart, at hvis der skulle være 
en gruppe, der kunne mødes her på 
centret, så skulle der igangsættes 
noget aktivitet, som alle var interes-
seret i.
Fundet af nogle symaskiner på cen-
tret og en donation af stof og garn 
var ”guleroden”, der satte projektet i 
gang.

Nemt at finde frivillige
Birte mente, at syning var den helt 
rigtige aktivitet, der kunne tiltrække 
disse ældre indvandrerkvinder, og 
hun søgte gennem Ældresagen frivil-
lige til at hjælpe med det rent faglige, 
da Birte ikke selv er nogen ørn til at 
sy. Det er lykkedes over al forvent-
ning, og nu er der mange frivillige 
knyttet til systuen. 

driften af systuen 
Symaskinerne er indkøbt år efter år, 
så man nu er velforsynet med gode 
maskiner. De er finansieret med 
midler, som Brugerrådet har skaffet 
fra puljer, der støtter socialt frivilligt 
arbejde.
Det kniber mere med den daglige 
drift, når maskiner skal repareres, 
og der skal købes syartikler og kaffe. 

Indtil nu er det lykkedes at skaffe 
penge til disse ting forskellige steder, 
men det er ikke bare en strøm, der 
kommer helt af sig selv.

Ikke kun systue
Når man går rundt i systuen og 
spørger deltagerne, er det helt ind-
lysende, at de er glade for at komme 
her. De hygger sig, de snakker og 
syr. Der vises nyheder inden for det 
tekstile, og i dag har både tyrkere 
og arabere accepteret hinanden. For 
mange af disse kvinder er det den 
eneste aktivitet, de har udenfor deres 
egen lejlighed, og kontakten til Birte 
og et par andre danske hjælpere er 
den eneste, de har. Kvinderne har 
aldrig været på arbejdsmarkedet.
Foruden syningen er der mulighed 
for at hjælpe med alle mulige prakti-
ske spørgsmål, som  kan findes svært 
i det danske samfund. De har det fint 
med det talte sprog, men kommer 
til kort, når det er mere indviklede 
skriftlige ting fra kommune og sund-
hedssystem.  Her hjælper Birte med 
mange praktiske ting, og der samar-
bejdes med personale på lokalcentret.

Større lokaler og lidt økonomisk 
støtte står højt på ønskeliste
Foruden systue arrangeres der tre 
fester årligt til påske, ramadan og til 
jul.
De tyrkiske kvinder samles også om 
torsdagen, hvor de laver finere hånd-
arbejde.
Et stort ønske er at få råd til et par 
årlige udflugter med gruppen, der 
slet ikke kender ret mange steder i 
Danmark.
Systuen er virkelig en løftestang til 
en forbedret integration for disse 
ældre kvinder.  Det er virkelig et af 
de projekter, hvor sætningen ”at gøre 
en forskel” er på sin plads.  Mere 
fast økonomisk støtte og nogle større 
lokaler på sigt står dog rigtig højt på 
ønskelisten.

Man mødes i systuen 
hver tirsdag fra kl. 10-13.
Der er altid plads til en mere. 
Hvis du er interesseret, kan du
kontakte:
Birte Vixø, tlf. 28 29 58 09

Det summer af aktivitet i systuen.
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QHus for kvinder i gellerup og omegn
Beboerhus i Gellerup er rammen om nyt initiativ for områdets kvinder

Gellerup har hen over vinteren fået 
sit eget kvindehus, som bliver kaldt 
QHuset. Det hedder QHuset, fordi 
der allerede findes et Kvindehus i 
Århus, nemlig det i Viby. Officielt 
blev det indviet med en fest tirsdag 
den 27. januar med taler af blandt 
andet Maria Sloth, formand for lige-
stilling- og mangfoldighedsudvalget 
i Aarhus Kommune, og tidligere mi-
nister og Urbanchef Sonja Mikkelsen. 
Her mødte mange kvinder fra nær og 
fjern frem til en festlig dag.
I QHuset bliver der i fremtiden mu-
lighed for kvinder for at mødes og 
snakke og lave aktiviteter sammen. 
Der er ikke tale om et helt nyt hus, for 
QHuset holder til i det 25 år gamle 
beboerhus Yggdrasil midt i Gellerup-
parken på Dortesvej 35A.
QHuset er en slags paraplyorga-
nisation for mange af områdets 
kvindeforeninger, som her kan 
finde et rum, hvor de kan lave deres 
aktiviteter. Selve foreningen er netop 
blevet stiftet på en generalforsamling 

tirsdag den 8. marts på Kvindernes 
Internationale Kampdag.

Fredag formiddagsforedrag
For tiden er QHuset åbent tirsdag og 
torsdag fra kl. 12-16.30, hvor der er 
åbnet i cafeen. Og så kan der foregå 
forskellige aktiviteter i cafeen og flere 
af beboerhusets rum, mens kvinderne 
er i huset. 
Endnu er mange af aktiviteterne 
stadig kun i sin vorden, og kvinder 
med gode ideer til aktiviteter er 
meget velkomne til at møde frem og 
sige, hvad de har lyst til at være med 
til at lave.

Fredag formiddag fra kl. 10-12 holder 
QHuset desuden åbent i samarbejde 
med Bydelsmødrene, der hver uge 
byder på spændende oplæg og fore-
drag i de to formiddagstimer.
Du kan finde mere information om 
QHuset på Facebook og på hjemme-
siden www.qhus.dk

Maryan og Hanan er meget glade for Qhuset.
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kvinder skaber teaterforestilling i gellerup
Århusianske kvinder er med til at lave Community Play på EUTOPIA STAGE med premiere 4. juni 

Tekst og foto af Helle Hansen

20 århusianske kvinder med bag-
grunde fra 12 forskellige lande og 
en aldersspredning fra 19 til 66 år, 
og en enkelt lille pige på seks år, er 
siden starten af april hver tirsdag 
og onsdag mødt op på EUTOPIA 
STAGE for at være med til at skabe 
en forestilling om kvinder, af kvinder 
og med kvinder.
Under kyndig instruktion af EUTO-
PIA 2017’s kunstneriske leder, Bri-
gitte Christensen, er kvinderne selv 
med til at skabe forestillingen, der 
skal have premiere 4. juni. For at det 
kan nås, er det nødvendigt, at kvin-
derne fra midt i maj begynder at øve 
hver eneste dag frem til premieren, 
fortæller hun.

erfaren instruktør
Brigitte Christensen har mere end 25 
års erfaring i at instruere denne form 
for teater med ganske almindelige 
mennesker, hvor størstedelen aldrig 
før har stået på en scene. Formen har 
hun udviklet i forestillinger produ-
ceret over det meste af Europa. De 

kaldes Community Plays, borgerspil 
eller folkets teater. En hel speciel 
teknik, der gør det muligt at skabe en 
stærk og engageret gruppe, på tværs 
af sociale, aldersmæssige og andre 
skel, der normalt gør det svært at 
mødes. 

”Hele processen bygger på, at med 
præstationen, forestillingen, i mente, 
yder alle deres maksimum. Delta-
gerne finder deres kreative styrke, 
og med en stærk gruppe i ryggen 
overskrider alle de grænser, de tror, 
de har. 

EUTOPIAs kunstneriske leder, Brigitte Christensen, og kvinderne er sammen om at skrive 
teaterstykket.

Kvinderne er i gang med at skabe deres egen rolle i forestillingen, og her kan klæd ud-tøj hjælpe 
med at få smidt hæmninger og generthed væk.

Fokus på den 
nydanske kvindekamp
EUTOPIA Stage lægger scene til 
arrangement om kvinder mellem to verdner 

Af Helle Hansen

Mandag den 12. marts kl. 20 kommer det til at 
handle om nydanske kvinder og deres kamp, når 
forlaget Lindhardt & Ringhof gentager samar-
bejdet med Geeti Amiri, Natasha Al-Hariri, Khat-
erah Parwani og Halime Oguz og inviterer til ar-
rangementet Den Nydanske Kvindekamp.

Arrangementet, der tidligere har fået overvæl-
dende interesse og opmærksomhed, sætter fokus 
på kvinder mellem to verdner. Kvinder, der er 
danske, men som også har en minoritetsbag-
grund, der ikke står i modsætning til den danske 
identitet, men som er en del af den. Dansk plus 
noget andet.

Den Nydanske Kvindekamp er et opråb, det 
er en fælles kamp uanset kulturel baggrund og 
politisk ståsted. Den Nydanske Kvindekamp er 
en universel kamp, der handler om enhver kvin-
des frihed til at leve sit liv, akkurat som hun vil.

”Ligesom vi står på skuldrene af fortidens mo-
dige kvinder, som har kæmpet bravt for kvin-
dekampen, vil vi, for fremtidens skyld, slå et 
fælles slag for den nydanske kvindekamp. For 
den nydanske kvindekamp er ikke kun Nata-
sha, Halime, Khaterah eller Geeti. Den nydan-
ske kvindekamp er os alle sammen,” siger Geeti 
Amiri, Khaterah Parwani, Natasha Al-Hariri og 
Halime Oguz, der er på scenen. Moderator er Ab-
del Aziz Mahmoud.

Find billetter på: www.billetten.dk

Gellerup Museum ikke helt lukket
Kludetæppe kan være med til at redde museet

Af Helle Hansen

Hen over nytåret kom det frem i pressen, at Gellerup 
Museum skulle lukke, fordi der ikke længere var 
økonomi til at betale husleje.
Men i starten af det nye år har der været holdt en 
række møder for at finde en løsning, så det otte år 
gamle museum på sjette sal på Gudrunsvej måske al-
ligevel kan fortsætte med at tage imod gæster fra nær 
og fjern og fortælle historien om Gellerupparken og 
Toveshøj og Danmarks største byomdannelsesprojekt.

Hvorvidt det ved fælles indsats bliver muligt at red-
de museet med bidrag fra afdelingerne og Helheds-
planen, forventes der at være fundet en løsning på i 
starten af februar. I så fald vil driften af museet for-
venteligt være sikret for en toårig periode i denne om-
gang. 
Følg med på gellerupmuseum.dk

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 - 18.00 
Søndag   kl. 10.00 - 15.00 
*  Hver mandag og fredag kl. 10-12 er varmtvandsbas-
sinet lukket pga. babysvømning.  

Se priser på hjemmesiden. Læs mere på gellerupbadet.dk

Stafet for Livet Brabrand igen i 2018

Stafet for Livet Brabrand fortsætter. Det 24 timer 
lange løbs-event gennemføres i år i weekenden 
den 25.-26. august. Arrangementet finder sted 
i Gellerup-området, det præcise sted er endnu 
ikke besluttet. 
Læs mere på stafetforlivet.dk/brabrand

februar 2018februar 2018

LØRDAGEN VAR LYSERØD 
I BAZAR VEST

Bydelsmødrene i Gellerup med til at oplyse 
om brystscreening mod kræft

Tekst og foto Helle Hansen

Der var masser lyserøde balloner, taler, mu-
sik, lodder og quizzer på torvet i Bazar Vest, 
da Bydelsmødrene den 5. oktober var med til 
at holde Lyserød Lørdag i forbindelse med 
den landsdækkende kampagne, der skal få 
kvinder til at overveje at få lavet brystscree-
ninger for at forebygge kræft.
Regionsrådsformand for Region Midtjylland, 
Anders Kühnau, åbnede eftermiddagens ar-
rangementet. Og bydelsmødrene var rundt 
hos Bazarens gæster og dele spørgeskemaer 
ud, og der blev solgt lodder til et lotteri, hvor 
de mange fine gevinster var doneret af de for-
retningsdrivende i Bazar Vest.
Eftermiddagens sidste underholdning bød på 
dejlig sang og saz-spil af Orhan Özgür Turan. 
Inden dagens konferencier Maria Brinks Ari-
anfar som lykkens gudinde trak de heldige 
vinderne af de mange lotterigaver.

Orhan Özgür Turan underholdt på bazar-torvet 
til Lyserød Lørdag

Nyt gavlmaleri 
på vej i Gellerup
Hej!
Jeg hedder Thomas Kruse.
Jeg var tovholder på et gavlmalerprojekt i 1985, hvor 
jeg sammen med en beboergruppe udsmykkede to 
gavle på Gudrunsvej.
Dengang havde vi planer om, at tre gavle skulle deko-
reres; den ene skulle have gule farver, den næste blå 
og den sidste røde bundfarver. Motiverne handlede 
om livet og drømmene i Gellerup – børn, kærlighed, 
fred, musik og kultur.

Det ene – den blå - var lige ved at blive skrottet i 
forbindelse med renovering af Blok 7, men er nu taget 
forsigtigt ned og gemt til opsætning på en anden blok.

Jeg vil gerne invitere til et par møder omkring et nyt 
maleri til Blok 7.
Hvis du har ideer til motiver og har lyst til at tegne og 
måske senere - hvis vi får støtte – være med til at male 
på gavlen, så kom til første arbejdsmøde  
søndag den 17. november klokken 13-16
 i Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6.th.
Tilmelding til min mail: thkruse4@gmail.com.

Med venlig murmalerhilsen
Thomas Kruse

Kunstneren Thomas Kruse foran gavlmaleriet på B7 på 
Gudrunsvej, som nu er pillet ned og opbevaret.

oktober 2019oktober 2019

januar (2) 1980januar (2) 1980
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INTERFEMINA PÅ LEJR I SKOVEN
Gymnastikkvinderne fra Gellerup på lejr i Hørhaven

I det tidligere efterår drog med-
lemmerne fra kvindeidrætsfore-
ningen InterFemina den sidste

weekend i september på den årlige lejr,
som i år fandt sted i Peter Sabroes Minde
i Hørhaven.

Det blev til en hyggelig weekend med
leg og spil og hygge på programmet
sammen med skønne gåture langs vand-
et, som dog var blevet for køligt til, at
man kunne bade. 

Lejren fik om lørdagen besøg af DGI-
Århusegnens Legepatrulje, som i et par ti-
mer holdt børnene aktiveret, mens mød-
rene og foreningens medlemmer holdt
møde om at planlægge foreningens kom-
mende initiativer. 

Ellers bestod programmet fredag af en
hyggeaften med personlig pleje på ske-
maet under kyndig vejledning af Lissi
Jensen, der også sørgede for, at flere
kvinder fik lyse striber i håret. Om lør-
dagen var der gåture med stavgang, og
de som havde lyst kunne også tage sig
en løbetur i terrænet lige uden for hytten. 

Lørdag aften stod festmenuen på sup-
pe, steg og is, som er traditionelt dansk.
Og det var helt sikkert en oplevelse for
mange af kvinderne, som har en anden
kulturel baggrund. Bagefter var interes-
sen for at udveksle opskrifter stor.

Søndag blev der ryddet op og gjort
klar til afrejse. Inden afgang gik alle lejr-
deltagerne en god lang tur  i den smuk-

ke efterårsfarvede skov med en lille
smuttur ned omkring vandet, hvor der
endnu engang blev smidt masser af sten
i vandet.

InterFeminas lejr blev støttet af Århus
Kulturpulje og Gellerupparkens afde-
lingsbestyrelse.

TEKST OG FOTO:
HELLE HANSEN

Der blev kastet mange sten i vandet på InterFeminas lejr i Hørhaven Kvinderne gik lange gåture 
i den smukke Marselisborg Skov 
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af Anne Bjerregaard 

pÅ trods af at deres boligomrÅde er i mediernes søgelYs, forbliVer det meste dog 
Uændret. kreatiV Vinterferie samler gellerUp parkens døtre

HVerdagen fortsætter for parkens piger

Den velkendte lyd af Radioavisens 
jingle afbryder den bløde popsang. 
”I sagen om to tunesiske mænd fra 
Gellerup Parken i Århus…”. Ord-
strømmen fortsætter ud af de små, 
men kraftfulde højtalere i beboerhu-
set i Gellerup. Ingen af de tilstedevæ-
rende piger og kvinder synes at tage 
notits af det faktum, at spotlightet er 
rettet imod deres boligkompleks, de-
res liv, deres mænd. 
”…dømt for at ville hævne hånen 
mod profeten Muhammed…” tord-
ner speakeren videre. 
”Jeg er den eneste, der syr en som-
merfugl,” siger Fatima og lukker sine 
små, brune fingre om et sæt vinger 
syet i grønt stof med guldtråde i. På 
bordet foran hende ligger en tegning, 
som forestiller en orange sommerfugl, 
der spreder sine vinger helt ud og for-
svinder i en mark af blomster. 

kreativ vinterferie
I vinterferiens hverdage er der hygge 
for pigerne i Gellerup i beboerhuset 
”Yggdrasil”. Men der er ikke meget 
oldnordisk over den høje gule mur-
stensbygning med de blå vinduer, der 
finder sin plads inde midt i Gellerup 
Parken. Indenfor samles omkring 25 
piger med indvandrerbaggrund for at 
male, tegne, sy og socialisere. 
For enden af et af de to langborde sid-
der Mariam, som går i 9. klasse. Hun 
tegner et hjerte i midten af det hvide 
stykke papir. Koncentreret og med 
den ene hånd på papiret sætter hun 
blyanten ned lige over hjertets bue. 
Hun tegner et hjerte mere udenom. 
Og et til. Og et mere. Som årringe i et 
stolt egetræ tegner pigen med tørklæ-
det og de mørke øjne sit hjerte helt ud 
til kanten af papiret. 
Enkelte steder slipper blyantens spids 
ud på bordet og efterlader små bly-
mærker, som hun effektivt fjerner ved 
at gnubbe fingerspidserne mod den 
lakerede overflade. 
”Jeg har farvet mine negle,” siger hun 
og vender dem frem med en stolthed, 
som var hun en kommende dansk 

kronprinsesse, der holder ringfinge-
ren frem mod verdenspressen.
”Jeg har også farvet mit hår. Med hen-
na, kender du det?” spørger hun uden 
egentligt at forvente et svar. 

tørklæder og rottehaler
Det mørke hår med svage røde skær 
skimtes under hendes spraglede tør-
klæde. Det er bundet løst om hovedet 
på samme måde, som bedstemødre 
på vej i Brugsen ville have sat det. 
Snipperne hænger ned over brystet 
på hende. 

De andre pigers tørklæder ser ander-
ledes ud. Nogle slutter tæt om ansig-
tet og afslører ikke et eneste hårstrå. 
Andre er løst snoet om en stor fyldig 
hestehale i nakken. Andre igen sidder 
fast på et stramt hårbånd, der passer i 
farverne til deres tøj. Stramme, lavtal-
jede jeans, sweatshirts, taljebælter. Alt 
sammen højeste mode, alt sammen 
koordineret, udvalgt og sammensat. 
Nøjagtigt som alle andre danske pi-
ger. 
”Jeg går ikke med tørklæde på i sko-
len,” siger Mariam, som hun sætter 
sig ned med sin rullekebab i frokost-
pausen. På spørgsmålet på, hvorfor 
hun så har det på her blandt pigerne i 
beboerhuset svarer hun undvigende:
”Det ved jeg faktisk ikke. Men i sko-
len har jeg rottehaler.” 

pigerne tager over
Luften er krydret af stegt oksekød og 
chili. En ældre kvinde i en sort chador 
har sagt værsgo, og pigerne stimler 
sammen om bordet. 
En af de voksne i beboerhuset er 
egentlig ansvarlig for maden, men 
lynhurtigt har tre-fire halvvoksne pi-
ger overtaget styringen. De render i 
pendulfart mellem ovnen og kurven 
med arabiske fladbrød. 
Der er en feminin stilhed og ro i lo-
kalet. Afventende og tålmodige står 
brune øjne på rad med deres tallerk-
ner, og er de sultne, skjuler de det 
godt bag deres rolige fingre og milde 
udtryk. 

ingen mænd til stede
Fra en mobiltelefon ved et af de runde 
spiseborde lyder ”My heart will go 
on” med Celine Dion og stryger blidt 
pigernes øre og drømme med hårene. 
Her er ingen drenge eller mænd på 
nær beboerhusets altmuligmand, hvis 
lyd af en sav fra underetagen virker 
underligt malplaceret i et rum af lette, 
lyse stoffer, dæmpet latter og sirlige 
dufte. Men fraværet af brødre, fædre 
og onkler passer pigerne fint: 
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Hele sommerferien har der været ak-
tiviteter for piger hos Naboskaberne 
i Yggdrasil i Gellerupparken. Ak-
tiviteterne har blandet andet været 
syning, keramik, Land Art, film og 
musik.  På billederne ses nogle af de 
mange oplevelser, pigerne har haft. 
Aktiviteterne er blevet støttet mange 
steder fra � blandt andet fra Børnekul-
turhuset, afd. 4 og afd. 5.

tekst og foto Lene Christensen, Naboskaberne.

en god og aktiV sommer i Yggdrasil

sommerferieaktiViteter for piger Hos naboskaberne

piger der redigerer billeder

musik i det kreative værksted
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PIGERNE FESTEDE OG FEJREDE BRYLLUP
ÅRETS PIGEFESTIVAL PÅ GELLERUPSCENEN EN STOR SUCCES

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe

Piger fra nær og fjern strømmede til
Gellerupscenen, hvor den 4. Pigefesti-
val fandt sted lørdag den 28. januar.
Temaet for dette års festival var bryllup
– set fra alle synsvinkler lige fra kage-
bagning til makeup, påklædning, tradi-
tioner med mere.
400 piger i alderen 13-23 år deltog i
festivalen, og de kom så langt væk fra
som Vejle, Fredericia, Haderslev, Å-
benrå og Esbjerg. 
Og de havde en herlig dag med
modeshow, åbenscene, debat og dis-
kussion og til sidst en fed koncert med

Miss J, kendt fra computerspillet FIFA
Football, rapperen Al Agami og Joey
M.

20 aktive piger
Det er en yderst aktiv projektgruppe
under PigeLiv, som siden oktober har
arbejdet på at arrangere Pigefestivalen. 
En snes unge piger fra Gellerup og
Århus har været med til at bestemme
temaet og tænke sjove og aktuelle vin-
kel på det.
»Flere af pigerne har været med til at
lave festival før, enkelte har været med

siden den første i som-
meren 2001. Så vi er
rigtig mange om at
trække læsset, og vi er
kommet over alle bør-
nesygdommene,« for-
tæller Lene Egebjerg,
der er projektansat i
PigeLiv.
Festivalen var så stor en
succes, at Lene Ege-
bjerg ikke er et sekund i
tvivl om, at der vil blive

arrangeret pigefestival på Gellerupsce-
nen igen til næste år.
Vil du høre mere om PigeLiv og Pige-
festivalen? Du kan ringe på tlf. 5157
6647 og 3068 4616.
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GELLERUPS OPGANG 21
ÅRHUS STIFTSTIDENDE STILLEDE SKARPT PÅ EN OPGANG PÅ JETTESVEJ 

– DET KOM DER EN SPÆNDENDE ARTIKELSERIE UD AF

af Helle Hansen

En opgang i Gellerup blev i løbet af en
uge i februar kendt i det meste af Øst-
jylland. Ikke fordi at der var sket noget
forfærdeligt eller noget andet negativt,
som der ellers så ofte før har været
med til at bringe Gellerup i spalterne –
men fordi Århus Stiftstidende valgte at
banke på fem tilfældige døre i en helt
tilfældig valgt opgang i Gellerup for at
vise et andet billede af ghettoen.
Det kom der en rigtig spændende arti-
kelserie ud af, som blev bragt i avisen
over fem dage. 
Jettesvej nr. 21 var den udvalgte op-
gang, og her var avisens udsendte på
besøg i bofællesskabet, hvor Carsten
og Marianne bor. Hos Umaima og
hendes mand Walid, som snart flytter i
eget hus i Skovby. Og hos Finn Kri-
stensen, der i 30 år har boet i en lille
midterlejlighed. 
Avisen kiggede også indenfor hos Lilli-
an Jensen, der er gift med Hassan
Achur, der er palæstinensisk flygtning,
og hos Svend Erik og Inga Sørensens,
der med deres fire børn flyttede ind
den nybyggede blok og opgang nr. 21
på Jettesvej i september 1969. 
Alle interviewene med de tilfældig
udvalgte beboere var meget spænden-
de at læse. Og der var mange gode

betragtninger og tan-
ker og historier  om
Gellerup –  før, nu og i
fremtiden. 
Artikelserien gav et
meget virkelighedsnært
billede at, hvordan
beboerne i Gellerup
oplever det at bo i en
såkaldt ghetto. Og
ved siden af portræt-
interviewene bragte
avisen en række in-
teressante faktaop-
lysninger, som var
med til at sætte det
hele i relief – og
giver østjyderne helt
nye vikler på livet i
Gellerupparken. 

Bydelsmødrene havde en andel i, at stemmeprocenten var stor ved det nylige valg. 
Skræppebladet juni 2019. Forsidefoto Lars Christensen

KvinderKvinder
mænd ingen 
adgang

Kvinder er forskellige, også kvinder med etnisk 
minoritetsbaggrund. Nogle kvinder føler sig mest 
trygge, når de kun er sammen med andre kvinder. 
Der kan være både kulturelle og sproglige barrie-
rer, når mænd også er til stede. 
I eller tæt ved mange af boligforeningens afde-
linger er der specielle aktiviteter rettet kun mod 
piger og kvinder.
Især tidligere var der også politiske/aktivistiske 
kvindegrupper.

#Kvinder
#Piger
#Netværk
#Nydansker

Skræppebladet gennem tiderne

Skræppe-
bladet

Forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening Få plakaten på telefonen: 
Læs teksterne og se mere

Udstillingsplanche B32

Siden marts 1970 er Skræppebladet udkommet 
8-12 gange hvert år. Redaktionen er selvbe-
stemmende og har alle årene bestået af beboer-
valgte og frivillige. Bladet er semiprofessionelt 
med lønnet hjælp til bl.a. korrektur, layout, foto, 
tegninger, it og administration.

Skræppebladet udkommer i dag til alle i Bra-
brand Boligforening samt abonnenter med et 
oplag på 5600 samt elektroniske udgivelser.
Læs mere på Skræppebladets hjemmeside 
skraeppebladet.dk  eller kontakt 
redaktion@skraeppebladet.dk 

Et udvalg i redaktionen har i anledning af 
Skræppebladets 50-årsjubilæum været i arkiv-
et efter markante og underfundige glimt til 
plancheudstillingen.
Denne planches indhold er fundet og redigeret 
af: Ulrik Ricco Dorph-Hansen.

Li� eratur
Bøger og forfa� ere
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Viljen til Viden
beboer i brabrand boligforening leger med ord på skrift

Af Elsebeth Frederiksen

Det er ikke så tit, vi på Skræppebla-
det får en digtsamling ind ad døren. 
Det har vi fået i denne måned, og jeg 
har fået til opgave at anmelde den. 
Jeg må indrømme, at jeg ikke læser 
mange digte, så dette var en forfris-
kende opgave.
Grunden til, at vi har fået denne bog 
til anmeldelse, er, at forfatteren, Anne 
Høj Hansen, bor i Brabrand Boligfor-
ening, nærmere betegnet i Drejergår-
den. Man får ikke meget at vide om 
Anne via omslaget på bogen. Hun be-
skriver sig selv som et legebarn, som 
leger med ord. Det er grunden til, at 
hun har skrevet denne digtsamling. 
Man kan også se den som en slags 
personlig terapi. Fordi det er store 
personlige emner, man bliver indviet 
i via digtene. 

forskellige genrer
Digtsamlingen er en blanding af 
korte haiku, tanka og frie vers. Haiku 
og tanka er traditionelle japanske 
digtformer. Jeg kan godt lide variatio-
nen mellem de forskellige digtformer. 
Det giver en god variation og viser, at 
Anne har et stort repertoire. 
Titlen ”Viljen til Viden” stammer fra 
første digt i samlingen, og digtet har 
en henvisning til Michel Foucault, 
fransk filosof og idéhistoriker. Det er 
måske lidt for internt til, at læserne 
får noget ud af denne reference, men 
det ødelægger ikke den samlede 
oplevelse af digtet, da man godt kan 
abstrahere fra denne reference.

”Jeg har fået en åbenbaring”. Sådan 
starter det første digt, Viljen til Viden. 
Hun er glad. Hun har fundet noget, 
der for alvor betyder noget for hende. 
Hun har fundet ud af, at hun er et 
menneske. En ret vigtig erkendelse 
for hende. Bogen igennem stråler 
det igennem, at Anne har kæmpet 
med psykisk sygdom og har været 
indlagt. Så selvom digtsamlingen 
ikke har et bestemt tema, men stik-
ker i forskellige retninger, er der 
alligevel nogle temaer, der går igen.

Det er ikke kun kærlighed, men sorg, 
glæde, samfundssatire, depression 
og identitetsforvirring. Mange blan-
dede følelser pakket sammen i en 
digtsamling. Den indeholder en del 
humor og underfundighed, men også 
triste digte om depression og dårlige 
oplevelser med medicin. Anne Høj 
Hansen har oplevet en del i livet. Det 
kan man forstå ud fra hendes digte. 
Et digt om depression bliver efter-
fulgt af et luftigt digt om kærlighed. 
Det fungerer fint, fordi digtsamlingen 
dermed ikke bliver for tung at læse. 
Digte er sjove størrelser. Nogle af 
dem bliver digte, fordi de bliver stil-
let op som et digt, selvom de faktisk 
bare er sætninger uden bestemt form. 
Sådan nogle er der også i denne 
digtsamling, men der er også andre, 
hvor digtformatet hjælper på både 
forståelsen og rytmen. Her er eksem-
pler på digterens små kærligheds-
haikudigte: 

Et sødt lille digt om følelsen ved et 
kys.  Men efter dette kommer de-
pressionen frem. Måske på grund af 
sygdommen eller medicinen: 

Bogen er en fin digtsamling med 
gode sprogbilleder. Dog er der lidt 
skønhedsfejl, som jeg lagde mærke 
til. Om man kan betragte manglende 
sammensatte udsagnsord, kommaer 
og stavefejl i engelske ord som kunst-
nerisk frihed, er op til læseren, men 
jeg lagde i hvert fald mærke til det. 
Men måske var det med vilje, og så 
skal det ikke ligge kunstneren til last.

Anne Høj Hansen er født i 1973

Uddannet sosu-hjælper, pædagog
og cand.pæd.soc.

Bor i Drejergården

Bogen kan købes gennem 
Forlaget Gallo og boghandlere

Anne Høj Hansen er født i 1973

Uddannet sosu-hjælper, pædagog
og cand.pæd.soc.

Bor i Drejergården

Bogen kan købes gennem 
Forlaget Gallo og boghandlere

Dine kys
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frigør tsunamibølger
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Abilify
Sorte angst tanker
Abilify
Sorte angst tanker
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holder mig hjemme
Sorte angst tanker
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mit hjerte banker
holder mig hjemme
mit hjerte banker
holder mig hjemme

når jeg hører naboen leve.
mit hjerte banker
når jeg hører naboen leve.
mit hjerte banker

Skræppebladets roadshow fortsætter, når ihånden-
værende beboerblad rykker teltpælene op og hol-
der sine næste redaktionsmøder i Afd. 24, Skovhøj, 
i Hasselager. 

Skræppebladets næste redaktionsmøde finder sted 
tirsdag den 7. april kl. 17.30 i Skovhøjs fælleshus.

”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 boligforeningens afdelinger,” udtaler redaktør 
Elsebeth Frederiksen.

Alle er velkomne med ideer, input og ris/ros til by-
ens bedste beboerblad.

”mig.nu.gulerod.”
Tre unge kvindelige beboere fra Gellerup har lavet en 
poetisk udstilling på Gellerup Museum.
Udstillingen består af tekststykker, video, foto og teg-
ninger, og den skildrer kvindernes betragtninger af de-
res eget liv og verden omkring dem. 
Udstillingens hovedtema er identitet. Fra hverdagsli-
vets små gøremål, med et budskab om at leve, lige NU, 
og trives i nuet; og til det forvirrede individs søgen ef-
ter identitet som ungt menneske, kvinde og dansker.
Titlen ”Mig.Nu.Gulerod.” repræsenterer de tre kvinder. 
De har valgt et ord hver, som de synes favner deres in-
dividuelle del af udstillingen.  ”Mig” er Aysha Amin, 
”Nu” er Helya Ahmadi, og ”Gulerod” er Hanaan Ah-
med. Samtidig refererer titlen til udstillingens tekst-
stykker.
Udstillingen kan ses på Gellerup Museum fra 31. marts 
til slut maj.

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

Samtalen er en del af Hanaan Ahmeds udstilling

Der afholdes fernisering i forbindelse 
med museets femårs fødselsdag tirs-
dag d. 31 marts kl. 11-16.

Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6. th.
Læs mere på www.gellerupmuseum.dk

Generalforsamling
Gellerup Museums Venner

søndag den 19. april kl 16

april 2015
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toveshøjforfatter beskriver sit livs egen helhedsplan
anmeldelse af forfatter hanne højgaard viemoses bog helhedsplanen 

– umiddelbart har bogen ikke noget med helhedsplanen for gellerup og toveshøj at gøre

Af Sean Ryan Bjerremand

Noget af det første, der springer i 
øjnene ved skimming, er bogens 
fuldstændig anarkistiske opsætning. 
Ikke et eneste ”officielt” afsnit, og en 
bog med sætninger, der slutter uden 
punktummer eller begynder med 
små typer, skærer i øjnene. Sider, der 
kun er halvt fyldt op. Tankebobler og 
god humor blandes i en medrivende 
fortælling, og der er nok ingen tvivl 
om, at det er et bevidst træk med op-
sætningen, som min velskolede mor 
(al respekt) ville have beskrevet som 
”ikke særligt sirlig.”
  
Et gennemgående tema i bogen er 
forfatterens ønske om at kunne leve 
et liv som almindeligt menneske. På 
side 10 fortæller hun, at hun indimel-
lem tænker på at efterlade sine bry-
ster på køkkenbordet med en seddel: 
”Tag selv mælk, jeg kommer måske 
tilbage. Mor.”

hanne laver grafitti 
Efter en bytur tager hun natbussen 
hjem og føler, at hun clasher lidt med 
sin civile status. 36 år og mor – så kan 
man ikke lave graffiti. Men chauf-
føren må have været en engel, for han 
havde kaldt hende ”en ung pige”. Så 
Hanne laver graffiti.
 
Hanne søger om dagpenge, da kunst-
nerlegatet er sluppet op. Satiren skin-
ner tydeligt igennem i sætningerne 

”jeg skal skrive under på tro og love, 
at jeg ikke har i sinde at påtage mig 
arbejde beslægtet med virksomhe-
dens virke. At jeg er hørt op med at 
skrive, at jeg ikke har i sinde at gøre 
det igen.” Herefter kommer en af 
sætningerne uden punktum – en one-
linerfinte: ”Jeg spørger om jeg godt 
må skrive under.” 
 
Mange singlers evige problem – det 
ikke-eksisterende sexliv – kommer 
flere steder under behandling: 
”og så et ha! Jeg har brug for 
et sexliv, har jeg ret til et sexliv, 
kan jeg få bevilget et sexliv” 
”andre mennesker drikker vin og 
knalder, skriger mit tolvarmede 
hjerte.”
 
det kyniske samfund 
Og busningen af skolebørn får kær-
ligheden at føle. Busning – kunne 
man screene børn for selvretfær-
dighed, ignorance og hysteri? 
”Fåkin´kynisk samfund at transpor-
tere børn til et sted hvor de kan lære 
at skamme sig over deres herkomst”
En bog fuld af bevidste sjuskefejl og 
struktureret rod får min bedste anbe-
faling. Jeg slugte den i ét hug og med 
masser af grin undervejs.
 
Er bogen en ”Helhedsplan”? Overho-
vedet ikke. Men den viser, hvordan 
vi mennesker kan udtrykke os, hvis 

vi dropper selvhøjtideligheden og 
tør karikere os selv som de sammen-
satte mennesker, vi er. Mennesket 
i systemet. Mennesket på trods af 
Helhedsplanen – at illustrere denne 
sammensathed er en Helhedsplan i 
sig selv.
 
 

SMÅ BJERGE AF BETON

Denne bog er en del af en bogsamling 
på fem med navnet SMÅ BJERGE 
AF BETON, som er skrevet med ud-
gangspunkt i Gellerup, og man kan 
få et gratis eksemplar på Gellerup 
Bibliotek.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
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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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læsehesten tager kampen op mod elektronikken
bøger kan stadig afleveres og hentes

Tekst af Jens Skriver

Læsehesten har til huse bag ved 
Genbrugsen i Holmstrup. Her kan 
alle aflevere bøger, man ikke længere 
har brug for, og alle kan komme og 
hente, hvad de har lyst til. I stedet for 
at gå til spilde kan mange bøger være 
til glæde for andre. Mange bøger 
stammer typisk fra dødsboer eller 
bliver afleveret, når donoren flytter 
på plejehjem. Andre rydder måske 
også op i bogsamlingen ved flytning 
eller vil gerne af med gamle studie-
bøger. Nogle kommer også med nye 
romaner. Alle, uanset hvor de bor, 
er velkomne til at komme og kigge i 
reolerne og tage det med, de mener at 
kunne bruge.
Læsehesten drives for øjeblikket af 
seks frivillige, der modtager bøger og 
stiller dem op. De seks har forskellige 
opgaver. Britta sprætter bøger op. 
Søren støvsuger. En gang om ugen er 
også en frivillig til stede til at vejlede. 
Der er adgang gennem Genbrugsen.  
”Damerne her er vist vores bedste 
reklame,” siger Søren Løkkegaard 
fra arbejdsgruppen. ”De tager deres 
omgangskreds med”. 
 
samlingerne 
Den dag, jeg besøgte Læsehesten, 
havde Bo Fosdal vagten. Siden har 
jeg talt med Søren Løkkegaard. Der 
er lidt uenighed om kriterierne for 
opbevaring. Bo siger: ”Meget er 
smidt ud. Meget kunne smides ud”, 
mens Søren siger: ”Så længe der er 
plads på hylderne!” En del er også 
smidt ud, fordi de er slidte. Bo synes, 
der trænger til mere orden, men 
bøgerne er nu fint inddelt i sektioner 
efter fag. Ordbøger og leksika, der 
findes på nettet, er smidt ud. Her 
står en del gamle studiebøger. Der 
er en stor sektion med samfundsfag-
lige, venstreorienterede rapporter fra 
1970’erne, som næppe længere har 
større interesse. En større samling 
af litteratur på fransk har nok heller 
ikke en bredere målgruppe for øje-

blikket. Den store samling af børne-
bøger har ikke længere nogen større 
søgning. Børnene vælger umiddel-
bart elektroniske medier, men Søren 
kan fortælle, at der forleden kom en 
dame og tog en pose med. Der er 
også en stor samling af gængs skøn-
litteratur.

det kan findes 
Bo siger, det kan være vanskeligt, 
hvis man leder efter noget bestemt, 
men hvis man går og kikker, kan det 
være, man finder noget, man har lyst 
til at læse. Men Søren kan imidlertid 
berette om en ung pige, der stude-
rede litteratur og søgte fagbøger om 
litteratur. Hun sparede mange penge 
ved at besøge Læsehesten. Og for-
leden kom en ung mand og tog 8-10 
skønlitterære bøger med.  
Selv har jeg her i tidernes løb fundet 
Bjørnstjerne Bjørnsons samlede 
værker i 11 bind og læst flere af dem. 
Det var en positiv overraskelse. Jeg 
har også fundet Dunns klassiske 
værk om ”Rødhuder og Blegansig-
ter”. Og jeg  kunne nævne flere andre 
gode ting.

Læsehesten har åbent.

Bo Fosdal passer Læsehesten.
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sommerstemmer er poesi ved søens bred
Gennem seks år har et græsareal ved Brabrand Søen givet udtrykket ”Sommerstemmer” ny betydning

Tekst og foto Sean Ryan Bjerremand

Århus Litteraturcenter, Kulturgas og 
Litteraturen på Scenen er arrangø-
rerne bag musik- og Litteraturarran-
gementet Sommerstemmer, som for 
sjette år i træk blev holdt på Stade-
pladsen ved Brabrand Sø lørdag den 
11. juni. 
Her mødes mennesker i alle aldre 
og hygger sig i græsset med at lytte 
til musik og lyrik. En mor til en lille 
pige siger til mig: 
”Oj, min datter var vild med de dan-
sere!”. 
Det er Cirkus Tværs og Ramallah 
Spejderne, der har imponeret igen. 
Men man kan registrere med en vis 
ømhed, at Trille Lucassens hæse 
stemme mangler i mikrofonen, og fra-
været mærkes, selvom det ikke siges 
højt. Men de gjorde det altså godt, cir-
kusungerne, med dans og kørsel på 
en-hjulede cykler. Det må man sige. 

Skumfiduser og snobrød og mør-
keblå sø
Allerede inden jeg kommer ned til ar-
rangementet, viser Facebook billeder 
af små børn, der sidder og spiser sno-
brød. Der kommer en sms: ”Kan du 
ikke lige købe en lille pose skumfidu-
ser, så vi kan riste dem over bålet?”. 

Jamen, selvfølgelig. Nede ved bålet 
er det primært børnefamilier, der fre-
kventerer, og en lille pige tørrer sine 
fingre i sin mors kjole. Sidste år endte 
den samme pige ude i søen og fik 
gjort ejeren af en båd lidt sur. Hvor 
der er børn, sker der ting og sager.
Jeg stiller mig ned til vandet og 
nyder udsigten ud over søen, og 
jeg mærker en ro i de dybe farver, 
som vandet og græsarealerne 
skaber. Denne dag og dette forum 
er perfekt, også hvis man bare vil 
slappe af efter en hård dags arbejde.

Poesien, der drypper fra tungen
 Nå, men tilbage til det, som det her 
egentlig handler om – poesien. Nu 
skal vi ikke gå dybt ind i de enkelte 
indslag, men Bjørn Rasmussen er in-
teressant. Manden er, foruden at være 
skizofren, også – eller måske netop 
derfor – meget interessant. I forvejen 
er han blandt andet kendt for et 
meget langt vægdigt, der hænger 
på Godsbanen med afslutningen ”er 
du lyset for enden af tunnelen”? Jeg 
spidser ører, da han taler om hver-
dagsoplevelser, sit bøsseægteskab, 
der skal forrettes af en præst, med 
mere. 

Fiktiv brevskrivning
Arrangørerne fra Århus Litteratur-
center deltager med Skriveværk-
stedsgrupperne, og blandt andet 
har der været en brevskrivnings-
konkurrence, hvor deltagerne skulle 
besvare et fiktivt brev – lige så fiktivt. 
Konkurrencen er blevet vundet 
af Louise Bach, kendt for flere 
ungdomsromaner, og hun læser 
brevet op med en dyb indføling. 

Poesi med potentiale
Senere på dagen kommer venner og 
bekendte hen til mig: 
”Årh, altså, hende Cecilie Lind var 
god! Der var bare en rytme i hendes 
poesi, som var helt fantastisk!” 
En håbefuld forfatter fra Søvangen 
præsenterer sig for redaktøren for 
forlaget Snepryd, mens hun er ved 
at pakke sine poser. Håber meget at 
kunne få en god kontakt og måske 
en udgivelse, og det kan jeg godt 
forstå, for det må for en 43-årig 
mand, der selvudgiver uden forlag 
og ISBN-nummer, være yderst 
interessant at blive opdaget som et 
talent med potentiale til at blive læst.

På gensyn næste år! 
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Til kaffe med en forfatter
Brabrand Boligforening huser mange kreative sjæle – én af dem bor i Søvangen

Tekst og foto Sean Ryan Bjerremand

43-årige Jesper Franck Larsen, der 
er ledende medlem af Poetklub 
Århus, lagde således hus til en snak 
over en kop kaffe en eftermiddag i 
Søvangen.  Jeg kender ham som en 
fremragende forfatter, og hans selv-
udgivne digtsamling ”Gaderne og 
Vandet” havde vakt min begejstring.  
Lejligheden i Søvangens små 60 år 
gamle bygninger er et godt og auten-
tisk sted at møde Jesper. Her har han 
boet i knap syv år, og han holder af 
den ro, han føler, modsat sin ni år 
lange fortid i Gellerupparken, som 
han synes bærer præg af for meget 
støj.
Jeg synes måske, at det kunne være 
interessant at tage udgangspunkt i, hvad 
der har drevet dig i arbejdet med denne 
digtsamling.
”Den er skrevet over usandsynligt 
lang tid, 21 år eller sådan noget. Jeg 
har ikke fuldstændigt styr på det tids-
mæssige, men for cirka 10 år siden 
havde jeg cirka 14 digtsamlinger. 
Og det blev så kogt ned til cirka fem 
digtsamlinger. Så der er stadig fire 
digtsamlinger, som jeg arbejder med, 
og den ene er ved at være færdig,” 
fortæller Jesper Franck Larsen.
Jesper overvejede små forlag og fandt 
ud af, at betalingen for tryk ofte er ret 
høj, og det er ikke sikkert, at man af 
den grund får udgivet så meget. Han 
fandt så et billigt trykkeri, betalte 
53 kroner for trykningen af bogen 
og sælger dem for 100 kroner. Så er 
det lidt et game at få dem ud ved 
oplæsninger, men det er der, han 
sælger bøgerne. Han er interesseret i 
muligheden for senere at udgive på 
et forlag.

Drivkraften
”Jeg skal nok tilbage til 10. klasse. Jeg 
kan faktisk ikke helt forklare, hvad 
der satte mig i gang, det var bare 
noget, jeg havde i mig. Jeg prøver på 
at bevare følelsen i mine ting og har 
også defineret for mig selv, hvilken 
genre jeg skriver i. Og hvis jeg skal 
være ærlig, er jeg ret vild med Strun-
ge, selvom han er yt. Den måde, han 

beskriver sin meget følsomme, indre 
natur. ”Gaderne og Vandet” er stærkt 
inspireret af Strunge. Mange kunst-
nere er følsomme sjæle. Jeg synes, at 
der er noget befriende i at udtrykke 
sig om det. Og hvor farligt er det 
egentlig at sige det? Og som kunstner 
har man nok en mere følsom natur 
end en gennemsnitlig murerarbejds-
mand,” mener Jesper Franck Larsen.

Digtsamlingen
”Jeg kan fortælle lidt om digtsam-
lingen. Der er en udviklingshistorie 
i det, hvor personen går fra i den 
første halvdel at være fanget i noget 
lidt negativt, og begæret er fanget i 
en boks.” 
Har du nogle favoritter?

”Nej”, siger Jesper og griner 
højt, inden han fortsætter.  
”Men jo… ”Hjemtur”… men jeg kan 
ikke engang sige nøjagtigt hvorfor. 
Der er en fortælling i det, hvor man 
kører i den her bus. Jeg ønsker ikke, 
at mit personlige liv skal være på 
den måde, men jeg synes, at der er 
noget meget smukt i et digt, hvor 
længslen bliver ærlig! Jeg-personen 
sidder i den her bus, og der er en 
længsel. Man har ikke den der pige, 
og så vil man bare gerne røre ved den 
der pige, og nej, det kan man ikke, 
og så må man kikke ud ad vinduet. 
Alle mænd kender det vel – og alle 
kvinder kender det måske også,” 
slutter Jesper Franck Larsen.
 
 
 
 

 
Hjemtur
Himlen er et slør i dag 
over bussens gule metalkasse.
Jeg sidder inde i farven 
på vej igennem byens baner  
opløst af gasregnen  
med en almindelig mandag 
og dens hviskende benzin  
i mit væskende blod.
Jeg hænger som en sky 
i konstruktionens  
elektromagnetiske natur 
og har lyst til at gribe pigen  
på det foranstående sædes  
almindelige kunststof, 
røre hendes forfinede 
arabiske hår,  
men ser i stedet 
ud af bussens glasfacade  
til dels for at føle  
den lette stress  
og andre ting 
jeg ikke hører til hos 
ses så let  
i cyklisternes ansigter.

Pigeliv – en vandreudstilling
Hvordan er det at være ung og aktiv i forening 
i Toveshøj?

Tekst og foto Anett S. Christiansen

Til hverdag går pigerne på mange forskellige 
skoler i Aarhus, men de mødes om aftenen og 
weekenden til de forskellige fællesaktiviteter 
såsom somalisk dans, svømning, lektielæsning 
og hygge. 
Udstillingen skal ses som en afspejling af at vokse 
op og være ung og aktiv i en forening i Toveshøj. 
De kalder den ”Søsterliv – en lille familie i en stor 
familie”.

Ni piger i alderen 11-14, som bor i Gellerup-
parken og Toveshøj, har udvalgt billedmateriale 
af aktiviteter, som de  gennem foreningen Fami-
lieNetværk har deltaget i de seneste fem år. De 
har udvalgt 17 billeder. Disse billeder har temaet 
”venskab”. Hvert billede indeholder en historie. 
Historierne kan være enkelte historier, eller der 
kan være flere historier i et billede. 

Pigeliv-udstillingen skal fungere som en van-
dreudstilling, både lokalt og i hele landet, hvor 
pigerne tager ud og holder foredrag om deres 
billeder og oplevelser og om at være en del af en 
aktiv forening. 

Hvis I vil vide mere om projektet, så kontakt 
FamilieNetværk:
Ilham Mohamed på telefon: 29645804 eller på 
mail: Ilham539@hotmail.com
Eller Anett S. Christiansen: telefon 25331730 eller 
mail: nettanac@yahoo.dk

Fernisering af udstillingen foregår 
den 15. februar kl. 15-17 på Gellerup Museum
Gudrunsvej 16 6 th.

GELLERUP MUSEUM
Gellerup Museum holder åbent søndag den 

12. februar og søndag 5. marts kl. 14-16

Her kan du høre om Gellerups historie, om helheds-
planen og se alting lidt fra oven.
Der er gratis entré.

Kig fordi på Gudrunsvej 16 6 th.
Læs mere på www.gellerupmuseum.dk,
eller find museet på Facebook.

Gellerup Museums Venner
Husk, at der er generalforsamling
søndag den 5. marts kl. 16-18 på Gellerup Museum.

Læs mere om museet på www.gellerupmuseum.dk

februar 2017
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kroner om måneden. Og det forslag 
blev vedtaget med et stort flertal. 
Det fremgik ligeledes klart af forsla-
get, at beboerne blot kunne skrive 
sig på de medbragte lister, hvorefter 
de automatisk ville blive udmeldt af 
Fritidsforeningen, ligesom disse lister 
efterfølgende har været ophængt i 
opgangene. Dette tilbud benyttede 
beboerne sig i vid udstrækning af.
Et forslag om mørklægningsgardiner, 
forsikring, projektor med videre blev 
drøftet, men ved afstemningen blev 
det forkastet.

Direkte formandsvalg
Fjerde forslag handlede om direkte 
valg af formand på afdelingsmødet 
med den begrundelse, at vedkom-

mende så ved, at han eller hun har et 
mandat fra beboerne. Forslaget blev 
vedtaget med stort flertal for og kun 
to stemmer imod.

Valg uden formand
Da beboermødet netop havde be-
sluttet, at formanden skulle vælges 
direkte på mødet, blev valg af 
formand føjet på dagsordenen. Der 
var en beboer, som var opstillet pr. 
mail, men kandidaturet blev afvist 
på grund af manglende gyldighed, 
og der var ikke andre, der stillede op. 
Derfor bliver det op til den nye afde-
lingsbestyrelse selv at konstituere sig.
Da Charlotte Grace Overgaard havde 
trukket sig, skulle der vælges tre 
medlemmer på mødet. Der var fire 

kandidater, der stillede op. Valget så 
således ud:
 
Sam Klausen, 55 stemmer
Rita Malmstrup, 46 stemmer 
Britta Adamsen, 39 stemmer
Nadja Petersen, 37 stemmer (1.-sup-
pleant)
Da der var enighed om, at der var 
brug for flere suppleanter, blev der 
holdt valg om det. Thor Utting blev 
2.-suppleant og Jens Leth 3.-supple-
ant.
Der blev ikke valgt repræsentanter til 
FAS eller Skræppebladets redaktion. 

Forfatter fortæller om sit forhold til Gellerup
Gellerup Bibliotek inviterer både på forfatterbesøg, foredrag, kaffe og bogsnak

Af Helle Hansen

I foråret udkom bogen Centrifugen, 
der blandt andet foregår i Gellerup. 
Det er forfatteren Keld Conradsens 
seneste roman, der er en fantasifuld 
fortælling om ghettoopvækst, kul-
tursammenstød og ulighed, men 
også om litteraturens ansvar og om 
kærlighed i en sansefattig tid. 
Onsdag den 8. november præsenterer 
Gellerup Bibliotek Keld Conradsen, 
der kommer på besøg og fortæller om 
sit forfatterskab med særlig vægt på 
Centrifugen, og hans eget personlige 
forhold til Gellerup. Arrangementet 
er fra klokken 19 til 21, det er gratis, 
og der åbent for alle. Tilmelding er 
ikke nødvendig.

Streamet videnskabsforedrag
Tirsdag den 31. oktober klokken 
19-21 kan du på Gellerup Bibliotek 
opleve et naturvidenskabeligt fore-
drag, der streames direkte fra Sø-
auditoriet på Aarhus Universitet. 
Titlen på foredraget er: Hvordan ero-
brede mennesker hele jorden? Nogle 
af de spørgsmål, der søges besvaret 

er: Hvordan kan det være, at vi men-
nesker er den eneste menneske-art 
tilbage på jorden?
Det er forskere fra Aarhus Universi-
tet, der giver deres bud på, hvorfor 
neandertalere og dinosaurer for-
svandt for mellem 20.000 og 60.000 
år siden, og hvorfor vi, det moderne 
menneske, vandt kampen. Og de 
diskuterer også, om det er den stær-
keste, der vinder den evolutionære 
udvikling, eller om det er samarbejde 
mellem individer, der kommer til at 
afgøre udviklingsforløbet.

Bogsnakke med kaffe
Onsdag den 1. november om efter-
middagen har du mulighed for at 
få en bogsnak med tre bibliotekarer 
fra Aarhus Vest på Gellerup Bib-
liotek. Bibliotekarerne har kaffe på 
kanden og lidt sødt til ganen, og de 
sidder klar til at fortælle om gode 
bøger, så du kan få inspiration til 
din læsning. Og de vil præsentere en 
bred vifte af boganbefalinger.  

Kom og få inspiration og en snak om 
gode bøger i alle genrer. Det er gratis 
og uden tilmelding. Det foregår fra 
klokken 16.30 til 18.00.

Mød forfatteren bag romanen Centrifugen, 
Keld Conradsen, på Gellerup Bibliotek 
onsdag den 8. november.
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Gellerup Bibliotek på mange måder
Studerende har fået til opgave at videretænke Gellerup Bibliotek, med meget forskellige resultater

Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Studerende på andet semester i 
oplevelsesøkonomi på Aarhus Uni-
versitet havde inviteret borgerne til 
designdag på Dokk1 den 7. maj. Her 
fremviste de ni forskellige projekter, 
som alle har det til fælles, at de tager 
udgangspunkt i Gellerup Bibliotek.
Det er sådan med projekter på op-
levelsesøkonomi, at de ofte er lang 
tid undervejs og det er konceptet, 
der udvikles, mens udførelsen nogle 
gange afhænger af aftageren.
Der er spændende projekter iblandt 
de ni. Nogle af projekterne er ret 
simple, andre har taget længere tid 
at udforme og udarbejde, men det 
ser ud til, at alle projekterne har det 
til fælles, at det er noget, folk kan 
være sammen om. Der er madtemaer, 
aktiviteter for børn, madverdenskort 
og meget andet.
 
Lyden af Gellerup
En af de ting, som er ret færdigudvik-
let, er projektet ”Lyden af Gellerup”. 
Det er en guidet tur rundt i Gellerup, 
der tager udgangspunkt i Gellerup 
Bibliotek og fører lytteren op til Bazar 
Vest. Deltageren skal have høretele-
foner på og guides dermed igennem 
bydelen, mens der fortælles historier 
fra området. På designmessen kunne 
besøgende høre et lille lydklip på 
halvandet minut, hvor turen gik fra 
biblioteket til Cirkus Tværs.
”Vi vil gerne give borgerne i Aarhus 
en anden indgang til Gellerup, end 
den, de hører fra medierne,” forklarer 
Sonja Kjelsmark.  
Hun synes, at Gellerup er et super-
spændende område med meget at 
byde på. Hun bor selv i nærheden, 
men har aldrig rigtigt været i Gel-
lerup, inden de begyndte projektet. 
Det samme gælder en del af de andre 
studerende. Det eneste, de kender til 
Gellerup, er en tur i Gellerupbadet.  
”Da vi besøgte Gellerup for første 
gang, var vi overraskede over, hvor 
mange aktiviteter, der er i området. 
Det er som en lille landsby, hvor folk 
kommer hinanden ved og hilser på 
gaden,” forklarer Sonja. 

Hun har ikke oplevet at føle sig utryg 
i området, og det har hendes studie-
kammerater heller ikke.
Hvis du vil læse mere om det projekt, 
så kig på hjemmesiden https://
lydenafgellerup.wordpress.com/

Sammen om mad
Inspiretion er navnet på et andet 
projekt. Det handler om mad. Hvis 
der er noget, der bringer mennesker 
sammen, er det mad. Og Gellerup 
har så mange kulturer, så der er 

rigtigt meget at samles om. Her er 
det meningen, at beboere og folk fra 
andre dele af Aarhus skal mødes, 
måske spise sammen og udveksle 
madopskrifter. Der kan også være 
tale om forskellige foredrag og måske 
madlavningskurser. Cecilie Ertmann 
forklarer, at hun og studiekam-
meraterne har været ude i Gellerup-
området og snakket med folk for at 
høre, hvad der gør Gellerup speciel. 
Her fremhævede folk de forskellige 
kulturer og maden. 

Boganbefalinger
Et tredje projekt, som umiddelbart 
lyder ret simpelt, er et tilbud til 
biblioteker, der gerne vil tiltrække 
flere læsere. Dette projekt er mest for 
65+-segmentet, men det kan sagtens 
videreudvikles til andre aldersgrup-
per. Det går ud på, at læsere skal 
anbefale bøger til hinanden. Det 
lyder umiddelbart som noget, der 
er lavet i forvejen, men her skal læ-
serne sætte sedler på bøgerne, de vil 
anbefale, hvorefter de kommer på et 
display.  De studerende har været på 
Gellerup Bibliotek, hvor de har stil-
let en kasse, som læserne har puttet 

Lanceringen af lydturen sker på 
Gellerup Bibliotek d. 20. juni kl. 
15-17.

Herefter kan du tage turen alle 
dage i Gellerup Biblioteks og 
Bazar Vests åbningstider.

Turen starter på Gellerup Biblio-
tek og varer ca. 40 minutter.

Du skal medbringe telefon med 
internet og høretelefoner.

Michael Lund Pedersen, Tina Thorup Aaen, Sonja Kjeldsmark og Morten Falborg Nord-
ström vil gerne have århusianere til at opleve Gellerup.
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Litteraturens mange grænser krydsede Gellerup Bibliotek

Unikt arrangement med fokus på ord tiltrak over tre torsdage ord-kunstnere fra nær og fjern

Tekst og fotos Helle Hansen

Ord kan forekomme i mange former – blandt andet som 
poesi, i prosa og performance. Og sådanne ord var der 
masser af i løbet af november på Gellerup Bibliotek, som 
var rammen om en række litterære fyraftensevents under 
overskriften ”På grænsen”. 
Tre torsdage i træk indtog poeter, lyrikere, skribenter, 
kunstere og musikere bibliotekets centrale rum midt i 
åbningstiden for at sætte fokus på grænsen, både den 
litterære genres grænser og de geografiske ditto. Det 
blev til en hel lille serie dækkende næsten alt indenfor 
litteraturen. Der blev både læst højt, spillet, sunget, råbt 
og optrådt undervejs, og en enkel kunstner leverede en 
udstilling i ord.

Lokalt initiativ
Initiativtager til projektet var Gellerups ordmenneske og 
Skræppe-skribent, Daniel Mantel, i samarbejde med bib-
liotekar Rikke Schmidt Maltesen med støtte fra Gellerup 
Kulturmidlers Her og nu-pulje.
”Det er absolut unikt, at vi har kunnet lave sådanne ar-
rangementer på et lokalt bibliotek. Det har været spæn-
dende at opleve, at folk, der måske bare kommer for at 
låne bøger, pludselig stopper op og bliver lidt længere, 
fordi de bliver forstyrret på den gode måde,” siger Rikke 
Schmidt Maltesen, der takkede Daniel Mantel for, at han 
sagde ja tak til at være med til at lave arrangementet.
”Jeg gjorde det, fordi biblioteket spurgte, om jeg ville 
hjælpe dem. Der var en idé til formen med det genremæs-
sige og geografiske mix; netop ”På (og over) grænsen”,” 
fortæller Daniel Mantel, der i mange år har lavet littera-
tur-pop-up-arrangementer i midtbyen, og som derfor har 
haft et stort netværk at trække på til de tre arrangementer 
i Gellerup. 
”Det har været specielt at lave det på et ”lille” lokalbiblio-
tek uden tradition for større litterære arrangementer, men 
det er gået godt, og måske kan vi gentage det en anden 
gang,” siger Daniel Mantel.

Performance sidste akt
Det sidste torsdagsarrangement bød på Århus-trioen 
”Ild i dit Ansigt”, der er kendt for at lave stedspeci-
fikke performancer. Optrædenen var i høj grad tilpas-
set biblioteket, så bøgerne spillede en central rolle i 
”Læsegruppemøde”, hvor to af de tre slog sig løs på 
bibliotekets mange bøger, mens tredjemanden leve-
rede en indlevende oplæsning om læsemekanismer. 
Bagefter var Daniel Mantel selv på biblioteksgulvet med 
sin mangeårige ven og ordkollega Max Madsen og dj 
Heino Ploeckeng, der også er Gellerup-beboer. De lavede 
performancen ”Transmission”, et lyddrama med ord om 
fortid og nutid, den franske revolution, lugtende dåser 
med makrel og bedstefædre, som ikke skyder papegøjer. 
Afsluttende med en opfordring til at handle i litteraturen, 

som er det bedste at bruge penge på. ”Red kloden og 
dermed os selv – og læs undervejs. Begrav jer i en bog, 
ikke en kiste.” 

På Skræppebladets hjemmeside kan du læse an-
meldelsen af det første arrangement torsdag, hvor 
otte poeter og en cellist foredrog deres værker. Der 
ligger også små videoer af Louise Juhl Dalsgaard 
oplæsning den efterfølgende torsdag.

Århus-trioen “Ild i dit ansigt” brugte bibliotekets bøger som 
rekvisitter.

Daniel Mantel og Max Hansen fik hjælp af dj Heino Plockeng 
til lyddramaet “Transmission”.

april 1985
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MØDET MED FLEMMING JACOBSEN
Portræt af en digter

Det var en af disse almindelige da-
ge, som der er så mange af, og
her står jeg i vores vaskeri og

gør maskinerne klar  til den ugentlige va-
skedag.

Pludselig sker der noget, som gør den-
ne dag ganske speciel, for ind i vaskeriet
kommer der en ung mand for at hente sit
tøj, det var Flemming, vi falder i snak, og
medens vi står her og taler sammen, føler
jeg, at han på en eller anden måde skiller
sig ud fra mængden og er noget specielt,
måske skyldes det hans høflige og rolige
væremåde. 

Han fortalte, at han var tilflytter fra Gel-
lerupparken og havde boet et stykke tid
herude i vores bebyggelse i Hasselager
sammen med sin datter Gry.

Under samtalen fortalte han, at han
havde udgivet nogle digtsamlinger blandt
andet »Rygter fra en Ghetto«. Efter selv at
havde læst denne 60 sider store digtsam-
ling, hvor han  beskriver sit liv og det liv
som han var en del af da han boede i en
af Danmarks største  Ghettoer – Gelle-
rupparken, fik jeg lyst til at tegne et por-
træt af denne ukuelige person, som ved
hjælp af sin digtning har bragt sig tilbage
til livet. For faktisk var hans tidligere liv
et stort mareridt, med indlæggelser, ski-
zofreni, alt medens han blev fyldt med
medicin. Men så skete der et vendepunkt
i 1999, hvor han begyndte som forfatter.
Det første synlige resultat udkom i 2002
nemlig i form af digtsamlingen »Rygter
fra en Ghetto«.

KÆRLIGHED, VENSKABER,
OP- OG NEDTURE
Når man læser digtsamlingen kan man
se at hans forhold til datteren Gry har en
markant betydning for hans nye liv som
forfatter og digter, men også hverdagene
i almindelig, som de udspillede sig ude
på Edwin Rahrs Vej, spiller afgørende ind
i netop denne digtsamling. Men han fører
os vidt omkring i sit digter-univers, hvor
han kommer ind på emner som kærlig-
hed, venskaber, opture og nedture og
deres sammenhænge. Storpolitiske kriser.
Den danske ligegyldighed samt det psy-
kiatriske system kommer også under
kærlig behandling

Flemming Jacobsen, som i flere om-
gange har boet i Gellerup, fortæller, at
områdets stærke kontraster mellem elen-
dighed og stærkt sammenhold har fasci-
neret ham meget, og det netop var den

styrke i sammenholdet, som har bragt
ham videre i livet.

En af dem, som også har læst »Rygter
fra en Ghetto«, er Alex, som anmelder
digtsamlingen M’Gasin 2002.

Alex skriver: »Da jeg var færdig med at
læse »Rygter fra en Ghetto«, var nogle af
de følelser, som jeg fik, meget blandet:
Sorg glæde, eftertænksomhed, medliden-
hed, forståelse, samt genkendelse og det
er for mig, tegn på en fantastisk ram-
mende digtsamling, som alle kan forhol-
de sig til. Det er en utrolig rejse ind i et
menneskes hudløst ærlige sjæl. Et men-
neske, som for mig udtrykker lynende
intelligens, talent og sensitivitet med en
evne til at se tingene som mange føler
dem men ikke kan udtrykke dem. Et
menneske som er modigere end de fle-
ste, som tør lade folk se ind i sit inderste
indre, noget de færreste har mod på i
dag, hvor man helst skal havde over-

flødige holdninger som bliver dikteret af
TV- journalister og ugeblade.

Digtene om ghettoen er realistiske op-
fattelser som folk der bor der kan relate-
re til, og folk, der aldrig har været i en
ghetto, vil kunne fornemme de smukt
beskrevne modsætningsfyldte følelser
man har, ved at befinde sig i et så mærk-
bart anderledes samfund.

Kærligheden fylder meget i alles liv.
Flemming, du har formået at beskrive alt
det positive, negative, frustrerende og
ambivalente aspekter  af denne ufattelige
stærke kraft, så man ikke er i tvivl om din
erfaring og dine menneskelige prøvelser,
af dette (til tider) så irriterende element,
som følger med ved det at være menne-
ske.

Flemming du var ved at dræbe din
egen sjæl, godt hjulpet på vej det psyki-
atriske system, men du overlevede! Du
levede kun for at dø, men din store
kærlighed til din datter og din fantastiske
evne til at udtrykke dine lidelser igen-
nem poesi, så skarpsindigt at selv os
»normale« kan føle smerten, har givet dit
liv en ny meningsfyld dimension.

Jovist, smerten er der stadig, men bli-
ver nu til en stædig, konstruktiv kraft,
som beriger andre mennesker, og for-
håbentlig vil gøre det det lang tid fremo-
ver«

Ovennævnte anmeldelse kunne ikke
være bedre skrevet.

Hvis I vil læse flere digte af oven-
nævnte forfatter, findes de blandt andet
på nedennævnte adresse
http://digte.dk/digte/forfatter.asp?
forfatter=9596

Efter aftale med Flemming Jacobsen,
vil jeg til afslutning gengive det sidste
digt  fra digtsamlingen »Rygter fra en
Ghetto«

Faklerne på Janesvej

Havde sådan en lyst til at blive hos dig,
hos jer i natten i faklernes skær men no-
get kaldte mig hjem, noget kaldte mig vi-
dere. Jeg rejste mig vaklende og kiggede
på dig – længe, havde lyst til spørge om vi
2 ikke skulle følges ad til vejs ende og ver-
dens ende

Men jeg turde ikke og lod vær, smilede i
stedet til dig et kikset Mona – Lisa – plag-
iat og forsvandt i den mørke nat der om-
gav Toveshøj denne sommernat denne
smukke sommernat, smuk som du, smuk
som alt, smuk som… ingenting

Ghettoen omgav mig på vej hjem og be-
skyttede mig og forsøgte at hjælpe mig
med at fastholde tankerne om i aften og
om dig, men da jeg endelig nåede hjem
var alt hvad der lod sig genkalde, billedet
af dig siddende i din have i skæret fra
nattens og sommerens fakler, og jeg øn-
skede mere end noget andet at jeg var
blevet.

AF SVEND AAGE HANSEN

26 - skræppebladet september 2008

Anett Sällsäter Christiansen, der er 
beboer på Toveshøj, har skrevet en 
roman, som udkommer i slutningen 
af september. I den anledning bliver 
der holdt en reception på Gellerup 
Bibliotek torsdag den 25. september 
kl. 15-16.
Bogens titel er ”Brabrand 8220 – en 
ung piges fortælling”, og den hand-
ler om en ung tyrkisk pige, som man 
følger i et år i hendes liv i Gellerup-
parken.
Anett, der selv har svensk baggrund, 
kalder bogen en fiktionsroman.
”Det har jeg, valgt netop for at ikke 
komme ud i noget, som jeg eller andre 
ikke kan bunde i. Jeg ønsker nemlig 
ikke at skade noget arbejde, projekt 

eller andre ting i området med denne 
bog, som ikke er politisk, men mere 
et pædagogisk tiltag for at illustrere 
en anden virkelighed set med en be-
boeres øjne. Men jeg er da godt klar 
over, at den kan komme til puste til 
ilden, da emnerne ikke ligefrem er 
helt upolitiske. Og hvornår går der 
ikke politik i integrationen? Men jeg 
tager chancen alligevel, for bogen er 
skrevet direkte fra hjertet, og vi har jo 
ytringsfrihed her i Danmark,” siger 
Anett Sällsäter Christiansen.
I næste nummer af Skræppebladet vil 
der være en anmeldelse af bogen, som 
kan bestilles på mail: brabrand8220@
hotmail.com

af Sebastian Adorján Dyhr,
fotos af Niels Buchwald

på holmstrup mark omkring grimhøjgård 1-2. august

danmarks grimmeste festiVal

For 5. gang afvikledes Danmarks 
Grimmeste Festival, som er en musik-
festival for Up-Coming musik i Dan-
mark. Den er et seriøst alternativ til de 
større og dyre festivaler i Danmark. 
De optrædende artister tilbydes mu-
ligheden og oplevelsen for at spille 
for et større publikum, end hvad de 
normalt gør. Derudover fik gæsterne 
en hyggelig weekend med masser af 
god musik, mad og drikke til billige 
penge.

af Helle Hansen

bogudgiVelse markeres med en reception på gellerup bibliotek

toVeshøjkVinde springer ud som forfatter
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fadi fra gellerup i bogform
fadi kassem, daglig leder af kontaktstedet, 

har udgiVet en bog om sit hårde ungdomsliV

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe

Midt i november strømmede folk fra
nær og fjern til Gellerup Bibliotek, som
lagde hus til en reception i anledning
af udgivelsen af bogen »Fadi - krigs-
barn, rod og rollemodel«.
Fadi er efterhånden blevet Danmarks-
kendt som roden fra Gellerup, der har
fået vendt skuden. Fra at have været en
hård kriminel er han i dag ansat ved
socialforvaltningen som daglig leder af
Kontaktstedet i Gellerup, hvor han
hver dag arbejder med at hjælpe områ-
dets unge med at holde sig væk fra
den kriminelle løbebane.

genopsøgt fortiden
Erindringsbogen har Fadi skrevet
sammen med forfatteren Per Straarup
Søndergaard. Og den fortæller om
hans barndom i det krigshærgede Li-
banon og om hans ankomst til Dan-
mark som flygtningebarn, da han var
syv år. Fadi havde en hård barndom,
hvor han blev sendt rundt på mange
forskellige institutioner, som oftest var
meget dårlige oplevelser for en lille
dreng. Sammen med forfatteren har

Fadi, der i dag er 23 år, været rundt og
interviewe nogle af de mange perso-
ner, som han var i kontakt med på de
mange institutioner.

gamle politi-ven
Ved receptionen dukkede mange både
gamle og nye venner op for at ønske
tillykke og købe et signeret eksemplar
af bogen. Og som en overraskelse kom
tidligere nærbetjent Mogens Bogh,
(som var ved nærpolitiet i Gellerup fra
1988-1996) og holdt en meget person-
lig tale om sit specielle forhold til Fadi,
som han kendte som barn, inden Fadi
begyndte sin kriminelle løbebane. 
Socialcenterchef Gitte Krogh, der i dag
er Fadis chef, sagde i sintale, at Fadi
have været udsat for mange ting, som
ikke havde hjulpet ham. Men hun
roste ham for, at han nu kan være med
til at fortælle andre, hvad det er, der
ikke virker.
For Fadi har bogudgivelsen betydet
masser af travlhed med interviews til
både radio, tv og aviser. Og længere ud
i fremtiden venter massevis af foredrag

rundt i hele Danmark, som er meget
interesseret i at høre, hvad det er, Fadi
har på hjertet.
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en god opleVelse
glimrende forestilling – gå ind og opleV den

af Peter Kjellerup Hansen

foto: Hans Grundsøe

Mark Twains klassiker »Prinsen og Tig-
gerdrengen« er nu i fuld gang som tea-
terforestilling på Gellerup Scenen og
det frem til 17. december. Som repræs-
entant for »Skræppebladet« har jeg set
forestillingen, og vil give den følgende
anmeldelse:

nyt med musik til
I helhed følger den Mark Twains
idéoplæg. Handlingen er tidsmæssigt
lagt i det 16. århundredes England, og
det fremgår tydeligt både i personernes

klædedragt og de fremstillede kulisser,
som fint matcher med sceneskift på
teatrets 3 drejeskiver. Som noget helt
nyt er stykket tilført musik, kompone-
ret af Søren Graversen, og en i forhold
til tidsbilledet noget anderledes musik.
Men på ingen måde larmende. Som
tilskuer må man sige: »De går til den«.

tom drømmer
Vi starter – også ifølge Mark Twain – I
Londons fattigkvarter, det fiktive
»Offal Court«, hvor alle Londons fatti-
ge er samlet i dans og sang. En af dem,
Tom Canty, drømmer om at være
prins, og hans barske far John Canty
forsøger at prygle ham tilbage til virke-
ligheden. Det kan være voldsomt at se
på for helt unge – Jeg havde min lille
grandnevø på knap 5 år med, men han
tog det fint – og så tager det ellers over

med vekslen mellem stederne »Offal
Court«, Westminster Palace og skovene
uden for London, for at slutte af i
Westminster Abbey. Som efter bogen.

underholdende anakronismer
Hovedrollerne »Tom Canty« og »Prins
Edward« spilles af 2 søstre Andrea og
Josephine Brink Siem, og af de to giver
Josephine som »prinsen« den bedste
figur. Hun er befalende og kongelig, så
man fornemmer ægthed. Andrea, som
spiller Tom Canty, virker mere teat-

ralsk. Især i scenen, hvor hun i »prin-
sens«  forklædning har en monolog
ved kongens kiste. Den virker uægte,
og man fornemmer, der er lagt for
mange ord i manuskriptet til at dække
over for lidt tid. I rollen som Henrik 8.
ses Jens Dahl. Ham lægger man mær-
ke til. Hans entré foregår – tværs over
århundrederne –  i en kørestol, og nu
kan man jo sige, at vist var Henrik 8. i
hans sidste 10 år plaget af et ulægeligt
sår på venstre skinneben. Så er der dog
intet til dokumentation for, han benyt-
tede sig af en kørestol. Derimod støtte-
de han sig til en halvandenmeter lang
juvelbesat stav, som han også er afbil-
ledet med, og som i øvrigt Charlton
Heston spiller ham i Richard Fleischers
filmudgave af »Prinsen og Tigger-
drengen«, »Crossing Sword« fra 1978.
Kørestolen kom først i anvendelse i

England i 1670. Men det bliver værre.
Da kongen ligger for døden, rejser han
sig pludselig op i sengen, strækker
armene ud og – nu be’r jeg – synger
refrainet i »Rule Britannia«, hvorefter
han oven på den anstrengelse falder
tilbage i sengen, død. »Rule Britannia«
er komponeret af Thomas Arne i 1740.
Man kan deraf ræsonnere, at Henrik 8.
var forud for sin tid, og det mere end
historisk godt er. Derimod kunne man
her have indlagt den klassiske evergre-
en »Greensleeves«. Den har Henrik 8.

komponeret, og det er rigtig nok. Selv-
om den er tilskrevet Ralph Vaughan
Williams. 

han er slem
Den af de medvirkende, som gør det
bedst i henseende til ægthed med rol-
len, er Jeppe Lambert Sørensen. Han
spiller den onde hofmarskal og gør det
virkelig djævelsk. Min lille grandnevøs
kommentar om ham – som den eneste
af de medvirkende – var: »Han er
slem«. Bedre kan det næsten ikke
siges. I helhed er »Prinsen og Tigger-
drengen« en både spændende og god
oplevelse, som Lisbet Lautrup Knud-
sens instruktion solidarisk med for-
lægget har omdannet og levendegjort
til en besøgelsesværdig familieforestil-
ling. Herfra skal kun siges: »Gå ind og
oplev den«.    

december 2006

juni 2015

juli 2015
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tekst og arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen 

bankoaftenerne fortsætter på holmstrup mark

friVilligjob: bliV banko-opråber

Mangler du et lille job en onsdag aften 
hver måned? Har du lyst til at møde 
mennesker i en hyggelig atmosfære, 
og vil du gerne være med til at skabe 
de begejstrede øjeblikke, hvor du sen-
der lykkens venlige smil ned til delta-
gerne? Så bliv banko-opråber i Odins-
gård på Stenaldervej i Brabrand nord.

Jobbet er ulønnet, men du får både 
kaffe og vand mv. så du kan klare at 
trække banko-numre og fortælle tallet 
højt. Traditionen tro må du også gerne 
ledsage tallet med en lille beskrivelse 
eller anekdote, f.eks. “gamle Ole”, 
der er nummer 90 og det højeste tal 
i banko.

Bankospillere fra hele området er vel-
komne i Odinsgård, hvor det måned-
lige bankospil ofte er godt besøgt af 
beboere fra naboafdelingerne Thors-
bjerg og Holmstrup.

Er du interesseret i enten at blive 
banko-opråber eller være med til det 
praktiske med bordopstilling mv, så 
kontakt formand for afdelingen, Lene 

Charlotte Olm på e-mail: leneolm@
email.dk.

af Ulrik Ricco Hansen – pressefoto af Klaus Holsting

dansklærerforeningens forlag udgiVer ny underVisningsbog om medier

skræppebladets blog med i bog 

Skræppebladets blog er med i en un-
dervisningsbog, som Dansklærerfor-
eningens Forlag planlægger udgivet 
i december. Bogens titel er ‘Medietid 
2.0 – og er en bog om de unge medier 
til brug for undervisning i dansk på 
ungdomsuddannelserne.

Det overordnede fokus i bogen er 
den enkelte brugers deltagelse i me-
dier. Den anvender eksempler inden 
for det nyeste mediestof og tager ud-
gangspunkt i den del af kulturforbru-
get, hvor online globalisering og aktiv 
brug af elektroniske medier spiller en 
stadig større rolle (web 2.0.).

Udgivelsen forventes trykt i et 1. op-
lag på 4.700 eksemplarer og er fore-
løbig fastsat til udgivelse i december 
2009.

Dansklærerforeningens Forslag er 
bl.a. interesseret i at bringe uddrag 
fra Skræppebladets omtale af justits-
minister Brian Mikkelsens besøg i 
Gellerup. Kontaktperson for den nye 
bogudgivelse er Maria Høher-Larsen.

Rudolf Bay viser rundt i Holmstrup, der har sit eget antikvariat, Læsehesten, som bugner af bøger.
Skræppebladet november 2015. Foto Martin Krabbe

Beboere udgiver bøger. Anmelder bøger. Omtales i 
bøger. Deltager i litteratur-arrangementer. Og så er der 
dem der udgiver fortællinger og digte i Skræppebladet.
Som et primært skriftligt medie er der stor fokus på tekst 
og ord i beboerbladet, der gerne vil give opmuntre til 
læse- og skrivelyst.

#bog
#forfa� er
#digt

#poesi
#bibliotek
#skrive

Læ
s  

he
le

 a
rt

ik
le

n 
på

 sk
ra

ep
pe

bl
ad

et
.d

k/
bl

ad
/2

01
8-

04

Skræppebladet gennem tiderne

Eksempler/uddrag fra plakater, 
som kan opleves ved  

jubilæumsreception 8. oktober.
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ForeningenForeningen Spørgsmål og pressekontakt til Brabrand Boligforening:
kommunikations- og marketingschef Tania Andersen, taan@bbbo.dk, 29 81 54 85

Ivan var egentlig tiltrådt stillingen 
som Driftschef for BB Service i 
august. Men boligforeningen kunne 

ikke modstå fristelsen for at drage endnu 
bredere nytte af Ivans store ledelseser-
faring.

Ivan er oprindeligt uddannet elektri-
ker og el-installatør og har desuden en 
akademiuddannelse i ledelse. Han har 
arbejdet med projektledelse og persona-
leledelse i flere store, private organisati-
oner, ligesom han i en periode har været 
ansvarlig for at opbygge en intern drifts-
organisation i Randers Kommune. Senest 
kommer Ivan fra en ledende stilling i et 
privat ventilationsfirma.

”Et nyt eventyr har taget sin begyn-
delse. Jeg er i dag startet i mit nye virke 

som servicechef i Brabrand Boligfor-
ening. Jeg glæder mig helt vildt til sam-
arbejdet med direktion, ledergruppen, 
medarbejderne og ikke mindst beboerne 
og deres repræsentanter,” siger han.

Kommer rundt og hilser på
Ivan Mejrsk får ansvaret for boligfor-
eningens samlede drift samt den interne 
håndværkervirksomhed BB Service. Han 
vil således få en bred berøringsflade med 
afdelingsbestyrelserne, boligforeningens 
beboere, samarbejdspartnere og medar-
bejdere.

Han understreger vigtigheden af, at 
beboere og afdelingsbestyrelser føler 
sig involveret i, hvad der sker i driften i 
deres afdeling. Han planlægger derfor en 

Brabrand Boligforening har netop ansat  
51-årige Ivan Mejrsk i stillingen som servicechef

Af Mette Sejthen,  
kommunikationsmedarbejder i 

Brabrand Boligforening

række ”hilse på møder” i alle afdelinger i 
løbet af efteråret og vinteren.

Det er en stor og vigtig opgave at 
varetage driften i vores afdelinger og 
sikre den optimale service, så den både 
er økonomisk forsvarlig og effektiv, sam-
tidig med at den tilgodeser beboernes og 
afdelingernes behov. Det kræver hårdt 
arbejde, og Ivan Mejrsk ser frem til et 
godt samarbejde med medarbejderne i 
driftsafdelingen.

“Jeg motiveres af at finde løsninger, 
også på svære problemstillinger, men jeg 
kommer ingen steder uden holdet, for der 
skal løftes i flok for at lykkes,” siger han.

Privat bor Ivan Mejrsk med sin hustru 
i Hornslet. Han har voksne børn og et 
lille, nyt barnebarn.

Ny servicechef  
i Brabrand Boligforening

SIDER AF HOVEDFORENINGEN 
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Indvielse: Generationernes Hus 
bringer folk sammen 
Mandag d. 6. september blev 
Generationernes Hus officielt 
indviet

Af Mette Sejthen,  kommunikationsmedarbejder
 

Mere end 200 fremmødte var 
samlet i multisalen, og helt i 
husets ånd var alle generati-

oner repræsenteret: Der var både beboere 
fra familieboligerne, ungdomsboligerne, 
handicapboligerne og plejeboligerne, og 
også børn og ansatte fra børnehaven og 
vuggestuen mødte op. 

Allan Tambo, der er chef for Generati-
onernes Hus, bød de mange fremmødte 
velkommen.

“Generationernes Hus er en helt ny 
måde at tænke velfærd på. Her kan bebo-
ere med forskellige baggrunde, aldre og 
livssituationer bo sammen og drage nytte 
af det fællesskab, man får på tværs. Det 
her er en af fremtidens måder at bo på. 
Det giver en mangfoldighed, der ikke er 
set andre steder,” sagde Allan Tambo, før 
han gav ordet til Brabrand Boligforenings 
formand Keld Albrechtsen og de tre råd-
mænd fra husets tre opførende magistra-
ter: Sundhed og Omsorg, Børn og Unge og 
Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

Keld Albrechtsen fremhævede i sin 
tale både husets fællesskab og samlings-
kraft som vigtige elementer og påpegede 
desuden byggeriets unikke bidrag til Aar-
hus Ø som samlingspunkt ikke kun for 
beboerne, men for hele bydelen. 

”Huset er et forsøg på at bygge bro imel-
lem både generationer og boformer på en 
måde, som forhåbentlig kan bidrage til en 
øget velfærd. Vi i Brabrand Boligforening 
har fundet det vigtigt, at der indgår både 
ungdomsboliger og familieboliger, da den 
almene sektor har en lang tradition for 
at skabe løsninger, der er for alle,” sagde 
Keld Albrechtsen.

Rådmændene fremhævede også hver 
især det unikke ved Generationernes Hus 
og det helt særlige samarbejde, som huset 
er et udtryk for. 

“Generationernes Hus er et af de mest 
innovative projekter i Aarhus Kommune. 
Det er en nyskabelse inden for brobyg-
ning mellem generationer. Jeg er utrolig 
stolt over, at vi nu endelig kan indvie Aar-
hus’ nye hjem for ældre mennesker, bør-
nefamilier og mennesker med handicap,” 
sagde rådmand for Sundhed og Omsorg 
Jette Skive.

Sømandens udsigt
Til at hjælpe med at klippe de røde bånd 
var Børge Mikkelsen, der bor i en af 
ældreboligerne, samt to børn fra husets 
daginstitution, Børnenes Ø. 

Børge Mikkelsen holdt en tale om, hvor 
heldig han føler sig over at tilbringe sin 
”fjerde alderdom” så skønt et sted. Han 
fortalte også, at han fra sit vindue kan 
se det sted på havnen, hvor han engang 
lagde til kaj som sømand. I anledning af 
indvielsen overrakte han derfor flaget 
fra sin gamle skibsmast som en gave til 
huset.

Fakta om Generationernes Hus
Generationernes Hus består af 100 ældre-
boliger, 100 plejeboliger, 40 ungdoms-
boliger, 40 familieboliger, 24 boliger til 
voksne med handicap samt daginstituti-
onen Børnenes Ø med plads til 150 børn i 
alderen 0-6 år. 

Derudover deles alle beboere om en 
lang række fællesområder såsom musik-
lokale, træningsrum, orangeri, køkkener 
og værksted. Bygningen er fyldt med 
brede gange og små kroge, hvor man kan 
mødes til både faste og spontane fælles-
arrangementer. Ved de mange sofaer og 
borde kan beboerne finde sammen til 
strikkeklub, studiearbejde, brætspil eller 
noget helt fjerde.

Brabrand Boligforenings beboere var 
de første, der flyttede ind i efteråret 2020. 
Siden er folk flyttet ind i etaper.

Omkring 500 mennesker kommer 
på sigt til at have en hverdag med base 
i Generationernes Hus. Også lokalom-
rådets beboere bydes indenfor – bl.a. i 
caféen Øens Madhus, i husets sundheds-
klinik samt til forskellige kulturtilbud. 
Generationernes Hus spiller allerede nu 
en rolle som Øens medborgerhus med 
blandt andet sankthans for alle, foredrag 
og forestillinger.

Man skal visiteres via kommunen 
for at komme i betragtning til en ældre-, 
pleje- eller handicapbolig. Ungdoms- og 
familieboligerne udlejes gennem Bra-
brand Boligforening.

 SIDER AF HOVEDFORENINGEN 
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Vi bor i bofællesskab i Gellerup, 

Vi har besøgt Anna Therkilsen 
Raaber, Amalie Falkenberg 
Davidsen og Ellen Sofie Bluhm. 

De har alle boet i delelejlighed i Gellerup, 
siden de blev studenter sidste sommer. 
De har holdt sabbatår og haft jobs som 
lærervikar, pædagogmedhjælper, café-
medarbejder og coronapoder. Derudover 
har de engageret sig i frivilligt arbejde, 
bl.a. som lektiehjælp på Gellerup Biblio-
tek. 

”Vi har boet fire veninder i en lejlighed 
på Gudrunsvej det seneste år.  Vi flyttede 
ind i august sidste år, efter at vi var gået 
ud af gymnasiet og skulle finde et billigt 
sted at bo. Anna gik til klatring i Gellerup 
og syntes, det var et rigtig hyggeligt sted. 
Og så kom de her DR-programmer, hvor 
man fik en indsigt i, hvordan der så ud 
inde i lejlighederne, og hvordan det er 
at bo herude. Og Anna tænkte: ’Sikke et 
fedt sted! Der vil jeg gerne bo.’ Og så var 
det billigt! Vi kiggede på nogle delelejlig-

heder inde i Aarhus, og det var vildt, så 
billigt det var herude.

Gellerup er skøn, og lejlighederne er 
virkelig flotte. Man kan mærke, at der 
er gjort noget ud af det. Det er bare så 
lækkert med de kæmpestore skydedøre, 
de sorte paneler og vinduerne over 
værelserne, så man får lys ind. Og vores 
ene altan om sommeren, den er så læk-
ker. Man behøver ikke at have en strand 
med sådan en altan! 

Lejligheden er vildt god som delelejlig-
hed, fordi den har en værelsesfordeling 
med fire separate værelser, der ligger 
godt adskilt. Stue, køkken og andre 
fællesområder er store og rummelige, og 
i køkkenet er der plads til, at man kan 
sidde og spise. Vi har også to badeværel-
ser, så det er ikke presset om morgenen, 
når man skal i bad. 

Det er dejligt at bo flere sammen, for så 
er der nogen at komme hjem til. Nogen, 
der laver mad, og nogen, man kan være 

fælles om ting med. Møde hinandens 
venner og udvide sin omgangskreds, 
fordi man bor et sted, hvor der er plads 
til at invitere gæster og være social. Vi 
har tit haft folk til at spise eller til at 
overnatte på sofaen eller på en madras 
på gulvet. Og så har vi den fine bypark 
lige udenfor, som er rar at gå rundt i. 

Vi har betalt 2.500 kr. i husleje hver, og 
derudover har vi haft fælles madbudget. 
Vi lagde hver 500 kr. om måneden i en 
krukke, og så brugte vi pengene til at 
købe mad for. Det hænger sammen, fordi 
det er så billigt at handle ind herude.  

og det er fedt!Af Klara Fleisher,  
projektmedarbejder 

SIDER AF HOVEDFORENINGEN 
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Vi har handlet meget i basaren og hos 
Younis Minimarked, som ligger rundt 
om hjørnet. Man kan få SÅ mange lækre 
ting herude, som normalt skal købes i en 
specialbutik. Vi er vegetarer, og det er så 
nemt at lave lækker vegetarmad herude. 
Det mellemøstlige køkken er virkelig 
godt, fordi der er så mange krydderier. 
Restauranterne nede på Inger Christen-
sens Gade er også lækre. Der lærer man 
mad fra andre kulturer at kende, og så 
falder man måske lige i snak med tjene-
ren og får nogle gode mad-tips.

Det fede ved Gellerup er, at der er alt, 
hvad man har brug for. Folk bruger det 
sted, de bor, i stedet for at tage væk fra 
det. Hvis man vil have en hyggelig dag, 
behøver man ikke tage ind til byen. Man 
kan tage hen i Bazaren og i genbrugsbu-
tikkerne og finde alle mulige sjove ting, 
møde en masse mennesker og bagefter 
sætte sig hen et sted og få en kop kaffe. 
Og så er der meget afslappet herude. Der 
er meget mere ro på, end der er inde i 
midtbyen. 

Der er tit en ureflekteret debat om Gel-
lerup, og vi synes, sandheden er meget 
mere kompleks end den, der bliver fortalt 
i medierne. Derfor vil vi bare opfordre 
folk til selv at komme herud! Opsøge det 
lokale så meget som muligt. Snakke med 
folk. Være frivillig herude. Undersøge 
sine fordomme. Og så skal man vide, at 
man skal i hvert fald ikke være bange for 
at gå rundt herude!” 

En del unge bor i bofæl-
lesskab i Gellerup. Her 
kan man nemlig få en 
stor lejlighed billigere 
end alle andre steder i 
Aarhus, og lejlighederne 
er indrettet helt ideelt 
til at deles 

Borgmesteren besøgte Laden
Som optakt til arbejdet var borgmester 
Jacob Bundsgaard mandag d. 13. september 
på besøg i beboerhuset Laden i Toveshøj
Af Mette Sejthen, kommunikationsmedarbejder 

Afdelingsbestyrelsen havde 
indbudt Jacob Bundsgaard, 
og før selve mødet fik 

borgmesteren en rundvisning i 
området. Derefter blev det nye 
beboerhus Laden vist frem. 

Efter rundvisningen var det tid 
til dialogmøde med kaffe og kage. 
Her fortalte afdelingsbestyrelsen 
borgmesteren om deres vision for 
den helhedsplan, der venter. 

For afdelingsbestyrelsen er det 
vigtigt, at både nedrivningerne og 
renoveringen bliver så bæredygtig 
og miljørigtig som mulig. Derfor 
præsenterede bestyrelsen idéen 
om en helhedsplan med en ”grøn 
profil”. 

Toveshøj er en del af udviklings-
aftalen mellem Aarhus Kommune 
og Brabrand Boligforening. I 
Gellerupparken er det vedtaget, at 
408 boliger skal rives ned, og efter 

planen skal 200 boliger i Toveshøj 
det samme. De resterende boliger i 
Toveshøj skal renoveres på samme 
måde som i Gellerup.

Afdelingsbestyrelsen håber, at 
dialogmødet var det første af flere 
forud for vedtagelsen af helheds-
planen for Toveshøj.

 SIDER AF HOVEDFORENINGEN 
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AfdelingerneAfdelingerne Få hjælp til at skrive om begivenheder og aktiviteter i din afdeling!
Kontakt Skræppebladets redaktionssekretær 

Elsebeth Frederiksen, redaktionssekretaer@skraeppebladet.dk

Der var cirka 20 fremmødte beboere til 
afdelingsmødet i Skovgårdsparken. 
Det fik formand Vagn Eriksen til at 

grine, da han kom i tanke om, at han havde 
bestilt smørrebrød til 200.

Før de nåede til smørrebrødet, var der 
lange diskussioner og meget kritik af ledel-
sen i Brabrand Boligforening. Faktisk blev 
mødet indledt med en længere diskussion 
om, hvorvidt mødet overhovedet kunne 
blive afholdt, da bestyrelsen ikke havde 
haft mulighed for at se budgettet inden 
mødet, da det møde, de blev indkaldt til, 
lå i dagtimerne, og derfor kunne flertallet 
i bestyrelsen ikke deltage. Her forklarede 
administrationschef Susanne Witting, at de 
havde indkaldt til et andet møde, men at de 
ikke havde svaret på den invitation.

Der lå også nogle forslag, som bestyrelsen 
mente, var indsendt til tiden, men som ikke 
var kommet med på dagsordenen. Derudover 
havde Brabrand Boligforening stillet nogle 
forslag om affaldshåndtering, som bestyrel-
sen også var meget utilfreds med.

Efter argumenter for og imod tog diri-
genten, Jesper Pedersen, den beslutning, at 
mødet skulle fortsætte, og at de manglende 
punkter ville komme på et ekstraordinært 
afdelingsmøde senere på året, hvor valg af 

Få beboere til  
mødet, men meget  
intens stemning

Massiv kritik af administra tionen til afdelingsmødet i Skovgårdsparken

afdeling 3 · 432 boliger · BrabrandSKOVGÅRDSPARKENSKOVGÅRDSPARKEN
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Massiv kritik af administra tionen til afdelingsmødet i Skovgårdsparken
tv-leverandør og nyt vedligholdelsesreg-
lement også kommer på dagsordenen.

Kort møde med borgmesteren
”Det er den mest mærkelige beretning i 
de 40 år,  jeg har boet i afdelingen,” sagde 
formand Vagn Eriksen i begyndelsen af 
sin beretning. Der var også nok at tage fat 
på: Corona, som har lammet beboerdemo-
kratiet, og rotteplage, som endnu ikke er 
ordnet af driften.

Men Vagn kom også ind på, at afdelin-
gen endelig sidste år kom af ghettolisten, 
selvom det kun drejede sig om meget få 
beboere med en dom. Han gav udtryk 
for, at da de var på listen, betød det, at 
kommunen kunne påtvinge dem særlige 
udlejningsregler. Boligforeningens 
jurist siger, at det er knap så lovligt, når 
afdelingen ikke er på listen. 

Vagn fortæller, at han i februar 2020 
sammen med boligforeningens formand, 
Keld Albrechtsen, direktør Keld Laursen, 
embedsmænd og AABs afdelingsfor-
mand og direktør holdt møde med borg-
mester Jacob Bundsgaard. Han vil stadig 
gerne rive blokke ned. Mødet tog under 10 
minutter, planlagt fra ende til anden. 

”Jeg kender en lokumsaftale, når jeg 
ser den,” siger Vagn. 

”Jeg vil faktisk foretrække en afvik-
ling af afdelingen i stedet for udvikling.”

Vagn fortsætter: ”Flertallet i byrådet 
vil lave samme massakre som i Gellerup. 
Vi har ikke fået noget at vide endnu, 
men det er valgår. De vil gerne rive vores 
boliger ned, men de vil gerne have vores 
stemmer, inden de gør det.”

Brud på vedtægtern
Vagn Eriksen gik fra kritik af byrådet 
til kritik af administrationen, som han 
mener, handler hen over hovedet på 
bestyrelsen og beboerne.

Et af kritikpunkterne var, at admini-
strationen havde besluttet, at der skulle 

lægges nye tage på ungdomsboligerne. 
En udgift til to millioner. Bestyrelsen 
havde aftalt med administrationen, at 
der skulle udarbejdes et forslag til, hvad 
det måtte koste, men det har de ikke nået, 
inden en anden beslutning blev taget. 
Vagn er bange for, at de ikke kan finde 
en måde at isolere på, uden at bryde med 
afdelingens miljøpolitik.

”Hvis vi skal bruge to millioner på 
et nyt tag og ikke kan miljørenovere, så 
må de lave en ny plan for udviklingen af 
området og opføre nogle boliger et andet 
sted.”

Vagn kritiserede også, at der skal bru-
ges 400.000 kroner på nye varmemålere 
i Højhuset. I resten af afdelingen opgør 
man elforbruget i m², hvorfor kan man 
ikke gøre det i Højhuset? Det er mange 
penge at bruge på en bygning, der nok 
snart skal rives ned.

Men det, som Vagn var mest vred 
over, var bruddet på vedtægterne. Fordi 
afdelingsbestyrelsen ikke havde haft 
lejlighed til at se og godkende budgettet 
inden mødet, mente Vagn, at det var 
ulovligt. 

”Afdelingsbestyrelsen har ikke 
godkendt budgettet, hvilket vedtægterne 
kræver. Men hvis administrationen 
alligevel bare gør, hvad der passer den 
udenom beboernes repræsentanter, hvad 
skal vi så med beboerdemokrati?”

Han gav flere eksempler på, hvordan 
sager, der sagtens kunne overlades til 
beboerdemokratiet, blev gjort kompli-
cerede af administrationen. Det drejede 
sig blandt andet om salg af inventar fra 
fraflytter til indflytter, udskiftning af 
vindueskarme og firkantede regler for 
fraflytning. 

”Det kunne lyde som brok fra en træt 
eller sur gammel mand, men det er en 
vred gammel mand, som er villig til at 
slås for denne afdeling,” slutter Vagn 
Eriksen.

Forslagene
Da de kom til forslagene, var der igen 
massiv kritik af boligforeningen. Der 
var nemlig stillet forslag om en anden 
affaldsløsning end den, som afdelingen 
havde valgt. 

Det mødte stor modstand og blev 
nedstemt med et kæmpe flertal efter 
Vagns lange forklaring. Han forklarer, at 
deres nuværende ordning er vedtaget to 
gange på et beboermøde og, at han derfor 
ikke kan forstå, at boligforeningen ikke 
respekterer det. 

Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen 
forklarer, at de har bedt administrationen 
om at udarbejde et forslag for at sikre, at 
beboerne bliver hørt. Der er så sket helt 
det modsatte, mener Vagn Eriksen.

Budget og regnskab
Susanne Witting fremlagde budget og 
regnskab. Afdelingen står til en gennem-
snitlig huslejestigning på 2,8 %. Der er 
udgifter for 29,6 millioner og indtægter 
for 29,9. Derfor stiger huslejen. Det var 
en kort gennemgang, hvor beboerne selv 
blev opfordret til at kigge på indkaldel-
sen, hvor regnskabet var specificeret.

Valg
Der var ikke den store lyst til at sidde i 
afdelingsbestyrelsen. Flere havde det 
forgangne år forladt bestyrelsen på 
grund af nyt arbejde, alder og huskøb, 
men der var kun tre, der meldte stillede 
op til posten. Da der skal vælges syv, kom 
de i bestyrelsen ved fredsvalg. 

De tre er Vagn Eriksen, Iman Nasser 
og Sahra Adam Haajir.

Suppleringsvalg kommer også på 
dagsordenen til det næstkommende 
ekstraordinære afdelingsmøde.

Sahra Haajir meldte sig som repræ-
sentant for FAS, og der var desværre ikke 
nogen, der meldte sig som medlem af 
Skræppebladets redaktion.

Tekst Elsebeth Frederiksen 
foto Bo Sigismund

Indholdsfortegnelse  efter afdelingsnummer: Se side 2.
Læs mere om de andre afdelingers beboermøder  
i næste nummer af Skræppebladet.

SKOVGÅRDSPARKENSKOVGÅRDSPARKENafdeling 3 · 432 boliger · Brabrand
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Søvangen holdt sit første  
afdelingsmøde siden nedlukningen
Den kommende omfattende renovering optog 
mange i mødet

Den 30. august 2021 gennemførtes 
første ordinære afdelingsmøde i 
Søvangen efter at covid-19-sygen 

kom til Danmark. Peter Iversen fra afde-
ling 6 i Holmstrup blev valgt til dirigent 
og ledte forhandlinger og valg kompetent 
og tilfredsstillende.

Under formandens beretning blev der 
især redegjort for de sidste to års store 
mødeaktivitet og nøglepunkterne i forbe-
redelserne af renoveringen, der nu satses 
på at starte op i 2022. Renoveringen kom 
naturligt nok til at fylde en stor del af 
mødet.

Fra kommune og især Landsbyggefon-
den er der kommet tilkendegivelser om 
detaljer i de forventede finansierings-
muligheder, der ikke fuldt ud lever op til 
forventningerne. Der kan således blive 
tale om et ekstraordinært afdelingsmøde, 
når de økonomiske forhold er endeligt 
afklaret, så vi beboere kan tage stilling 
til renoveringen med de eventuelle 
ændringer af de forudsætninger, som 
lå til grund for beslutningen i 2016 om 
gennemførsel af renoveringen. Forinden 
et sådant møde er det hensigten, at der 
omdeles nyhedsbreve og gennemføres 
spørgecafeer mv.

Genhusning
Mødet fokuserede desuden på forholdene 
omkring den midlertidige genhusning 
af beboere i klyngehusene og de fritlig-
gende enfamiliehuse. 

Det håbes, at flest muligt genhuses 
indenfor Søvangens egne boliger; men 
det vil kunne blive nødvendigt med 
genhusning i andre afdelinger – måske 
som supplement til pavilloner.

Der fremførtes bekymringer om, hvor-
vidt lydproblemerne i etagehusene ville 

blive løst. Det blev slået fast, at det ville 
de ikke. Der vil højst blive tale om lettere 
afhjælpning.

Efter beretningens orienteringer 
om en række driftsmæssige forhold i 
beretningsperioden og om forenings-
bestyrelsens arbejde, regnskaber og 
budget, blev der truffet afgørelser om de 
foreliggende forslag. IN-TV blev valgt 
til ny tv- og internetleverandør med en 
kollektiv aftale. 

Og to forslag om ændringer til 
ordensreglementet, der handlede om 
belysningen i vaskerihaven, blev afvist.

Bestyrelsesvalget medførte kun én 
udskiftning blandt de syv medlemmer, 
idet Ole Odgaard ikke genopstillede, og 
Christian Nyeng indtrådte. Vi glæder os 
over, at kontinuiteten bevares, og takker 
Ole for indsatsen gennem alle årene. 

Ved konstitutionen genvalgtes Erik 
Bløcher til formand og Christina Kraul 
til næstformand. Byggeudvalget består 
af bestyrelsesmedlemmerne og supple-
anterne.

Alle valgene til ovennævnte og øvrige 
poster kan findes i det fuldstændige 
referat på Brabrand Boligforenings 
hjemmeside.

 Fra venstre: Vagn Holmlund, Martha 
Szapiel,  Christina Kraul - næstfor-

mand, Ellen Graversen - 1.-suppleant, 
Erik Bløcher - Formand,  Bente Heil-

mann - 2.-suppleant, Christian Nyeng, 
Niels Kjær, Laurits Bloch.

FAKTA

Huslejestigning 1,1 %
Antal boliger 444 – heraf 70 
klynge- og eenfamiliehuse.

 Ny gennemsnitlig leje  
pr. m² pr. år: 767 kr.

Adresse: Louisevej, Birgittevej, 
Annettevej og Brabrand 

Skovvej, 8220 Bra-
brand

afdeling 2 · 444 boliger · BrabrandSØVANGENSØVANGEN

Af Laurits Bloch. Foto Birgitte Dal, projektleder i Brabrand Boligforening
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Ingen huslejestigning 
på Thorsbjerg
Livlig debat om IN-TV

Esben Trige aflagde  
bestyrelsens beretning.

Peter Iversen aflagde beretning fra foreningsbestyrelsen.

Tekst og fotos Jens Skriver

Henved 20 beboere havde 
fundet vej til beboermødet, hvor 
Esben Trige aflagde beretning. 

Aktiviteterne havde været begrænsede 
på grund af corona, men om sommeren 
havde en kunstner undervist børnene 
i brug af ler og farver. Der havde været 
afholdt sankthans og i 2020 fastelavn. 
Der havde ikke været juletræ, men der 
var gjort mere ud af juleudsmykningen, 
og alle beboerne havde fået foræret cho-
kolade. Aftalen med Bifrost var opsagt.

Mathias Kofoed-Ottesen gjorde rede 
for regnskab og budget. Huslejen kunne 
holdes i bero bl.a. som følge af, at ren-
terne af afdelingens investeringer stiger, 
og der har været overskud i de forrige år. 
Beretning og budget blev godkendt.

Kollektiv aftale om internet og TV?
Afdelingsbestyrelsen havde stillet 
forslag om, at man indgik en kollektiv 
aftale med IN-TV om levering af internet 
og tv, og en repræsentant for IN-TV mødte 
op for at besvare spørgsmål. Stofa havde 
tidligere opsagt en kollektiv aftale, og nu 

blev der foreslået en lignende aftale med 
IN-TV. 

Det medførte en del debat. Mellani 
sagde, at sporene fra Holmstrup 
skræmte, og at mange her havde resig-
neret og opgivet at klage. Mange beboere 
følte sig forvirrede og mente, sagen ikke 
var afklaret. Nogle fik leveret tv og inter-
net fra andre udbydere, og forsamlingen 
studsede over, at man skulle betale et 
grundbeløb, selv om man ikke benyttede 
IN-TV. 

Afdelingsbestyrelsen oplyste da, at 
BL anbefalede, at en vis procentdel af 
beboerne kunne framelde sig. Det skulle 
undersøges. Yderligere kunne ejerstruk-
turen i IN-TV ændre sig, så afdelingsbe-
styrelsen valgte at trække forslaget.

Der var stillet forslag om bedre 
belysning på parkeringspladserne og 
om håndtag på affaldscontainerne. 
Afdelingsbestyrelsen ser på det.

Valg
Der var to ledige pladser i afdelingsbe-
styrelsen, men kun Mathias Kofoed- 

FAKTA

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Huslejestigning 0,0 %.

112 familieboliger på 2-4 værelser 
på 67-105 m²

30 ungdomsboliger på 32 m²
Husleje pr. m²  946 kr.
Husleje pr. m²  802 kr.
Adresse: Stenaldervej

Ottesen genopstillede og blev valgt uden 
modkandidater. Foruden ham består 
afdelingsbestyrelsen af Lise Ledet og 
Esben Trige, og en plads står tom.

Ingen stillede op til Skræppebladets 
redaktion, men Mathias blev uden mod-
kandidat genvalgt til FAS Nord.

Derefter kunne dirigenten Bente 
Ryolf takke for god ro og orden, og de 
fremmødte kunne nyde et fint pølse- og 
ostebord.

THORSBJERGTHORSBJERGafdeling 12 · 142 boliger · Brabrand Nord
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Overvældende fremmøde til beboermøde
Holmstrup får en huslejestigning på 2,3 %

Tekst Jens Skriver, foto Mogens Nielsen

Over 70 beboere var mødt op til 
beboermødet i Holmstrup, så 
afdelingens selskabslokale var 

stuvende fyldt. Der var en meget lang 
dagsorden, men takket være en stor ind-
sats fra aftenens dirigent Keld Albrecht-
sen og afdelingsbestyrelsen lykkedes det 
at få afviklet mødet på under fire timer. 
Forsamlingen begyndte ellers med at 
vedtage med overvældende flertal, at 
valg skulle påbegyndes inden kl. 22, og 
der skulle indkaldes til et ekstraordinært 
beboermøde til behandling af de reste-
rende punkter. Det blev imidlertid ikke 
nødvendigt.

Fremlæggelser
Da der var udsendt en fyldig skriftlig 
beretning, kunne Edvin Juhl aflægge en 
kort mundtlig beretning og fremhævede 
kun de tunge opgaver: Halvdelen af afde-
lingens lejligheder var blevet synede, så 
ændringer kunne godkendes. Synene bli-
ver genoptaget, men man skal selv melde 
sig. Nyt energimålingssystem fungerede 
upåklageligt, men rumapparaturet kan 
ikke arbejde sammen med de nye. Vand- 

og varmerør udskiftes. En rapport om 
bygningsvedligehold ser ikke fin ud. Der 
kommer ikke nye vinduer foreløbigt, men 
utætte altandøre skal tætnes. Endelig er 
et projekt med kloakrørene i gang. 

Problemerne med at starte det nye 
antenneanlæg skyldtes bl.a., at den 
forrige udbyder, Stofa, ikke havde 
holdt, hvad der var blevet lovet. Det kan 
dokumenteres, at det er blevet bedre med 
IN-TV. Maskinerne i vaskeriet er slidt op, 
og der leases nogle nye.

Under den efterfølgende debat gjorde 
Troels opmærksom på, at regeringen har 
afsat 30 milliarder kr. til klimarelaterede 

forbedringer, og spurgte, om afdelingen 
ikke kunne få del i dem. Svaret var, at 
før der søges kvoter, skal det løbende 
vedligehold trækkes fra, så 80-90 % af 
udgiften til vinduer skal afdelingen selv 
betale. Ellers drejede debatten sig om 
mangler i lejlighederne, og der blev fore-
slået, at vaskeriet blev sløjfet og i stedet 
sat vaskemaskiner ind i lejlighederne.

Beretningen blev godkendt uden ind-
sigelser. Det samme gjorde regnskaberne 
fra 2019 og 2020.

I sin fremlæggelse af budgettet 
fremhævede Edvin Juhl, at udgifterne til 
planlagt vedligehold stiger kraftigt, og 
at Holmstrup aldrig nogensinde får en 
huslejenedsættelse. Budgettet blev også 
vedtaget.

Forslag
Derefter fulgte behandlingen af en 
lang række forslag. Det blev vedtaget at 
melde afdelingen ind i Hasle Fællesråd. 
Nu skal der afsætte puljer på konto 119 
til aktivitetsstøtte, og foreninger skal 
godkendes. Ordensreglementet for brug 
af Genbrugspladsen blev justeret. I den 
forbindelse blev efterlyst bedre skilte. 
Vedligeholdelsesreglementet for maling 

FAKTA

Afdeling 6, Holmstrup
Jernaldervej 

402 lejligheder
1-5 værelsers lejligheder

45 - 134 m²
Huslejestigning 2,3 %

Ny husleje  
pr. m² 836 kr.

Selskabslokalet i afdeling 6 var stuvende fyldt.

afdeling 6 · 402 boliger · Aarhus VestHOLMSTRUPHOLMSTRUP



oktober 2021  ·  Skræppebladet   19

af lofterne i badeværelser blev ligeledes 
justeret.  Der blev også vedtaget regler for 
klipning af hække og bestemmelser om, 
at nøddesten og granitsten i haverne skal 
lægges på dug. Afdelingens råderets-
katalog blev ændret med bestemmelse 
om størrelsen på køle/fryseskab, da 
synsafdelingen er begyndt at sætte køle/
fryseskabe ind, som er mindre, end der er 
afsat plads til.

Et forslag om, at der kun måtte være 
to hunde og to katte i hver lejlighed, faldt 
efter nogen debat, mens reglerne for 
registrering af husdyr blev justerede.

Med 51 stemmer for og 43 imod blev 
vedtaget et forslag om parkeringskontrol. 
Et privat firma vil uddele bøder og 
opsætte skilte.

På forslag af Niels Jensen blev det 
vedtaget at indkøbe en særlig stang 
til juletræ, så flagstangen altid kunne 
benyttes. Derimod faldt et forslag om 
indkøb af puslebord til selskabslokalet. 
Afdelingsbestyrelsen ville sørge for nye 
havemøbler til beboerlejligheden i 245.

Sluttelig fik Niels Jensen vedtaget 
en udtalelse om, at man skulle undgå 
overskud på konto 119.

Valg
Præcis kl. 22 var man nået frem til valg. 
Det var blevet besluttet at afholde såkaldt 
bunkevalg til afdelingsbestyrelsen, 
hvorefter der skal afgives samme antal 
stemmer, som der er ledige pladser.
Valget til afdelingsbestyrelsen gav 
følgende resultat:
Mogens Nielsen 97 st. valgt for 2 år
Edvin Juhl 94 st. ”       ”
Peter Iversen 92 st. ”       ”
Rudolph Bay 91 st. ”       ”
Anette Knight 90 st. valgt for 1 år
Helle Hansen 86 st. ”       ”
Helle Månsson 64 st. ”      ”
Johnny Rasmussen 45 st. 1.-supp.
Niels Jensen  44 st. 2.-supp.
Ragnhild Jensen  43 st. 3.-supp.
Betina Tang  22 st. 4.-supp.

Nu var den gode mad ved at være spist, 
og  beboerne begyndt at gå hjem, men 
Niels Jensen blev valgt med akklamation 
til bestyrelsen for FAS Nord uden supple-
ant. Det samme gjorde Jens Skriver til 
Skræppebladets redaktion.

Til slut understregede Herman 
Nielsen, at miljøproblemerne var ved at 
slå igennem, og at det var dårligt samvær 
ikke at tage dem op. 

Bronzealdervænget  
får ny kontaktperson 
I afdeling 19 var der begrænset fremmøde, men 
det stoppede ikke den tidligere formand for  
afdelingsbestyrelsen i at give faklen videre 

Tekst Troels Mikkelsen
Arkivfotos Ulrik Dorph-Hansen

Beboermødet fandt sted i selskabs-
lokalet i afdeling 6, og det må 
siges, at der var rigeligt plads til 

de fremmødte. I alt 3 beboere dukkede 
op, hvoraf den ene blev valgt til ny kon-
taktperson for afdelingen. 

Årsberetningen handlede mest om 
de flere indbrud og to tyverier, som er 
blevet begået i afdelingen i det forgangne 
år. Der vil blive installeret nye yderdøre 
i 2023, som skal sikre beboerne mod 
indbrud, men indtil da er det blevet dis-
kuteret, om kameraovervågning kunne 
være en løsning; dette er endnu ikke 
afgjort. Ellers var beretningen kort, idet 
coronarestriktionerne har begrænset 

omfanget af de sociale arrangementer, 
som ellers er populære blandt flere af de 
unge beboere.

 
Afdelingsbestyrelsen  
midlertidigt nedlagt 
Eftersom der ikke kunne stilles tre 
medlemmer til afdelingsbestyrelsen, har 
afdelingen i stedet taget brug af kontakt-
personordningen. Linn Hinrichsen blev 
valgt ved fredsvalg. 

Der blev stillet et uofficielt arran-
gementsudvalg bestående af to af de 
fremmødte beboere. De vil begynde 
planlægning af brætspilsaften og andre 
hyggelige arrangementer, som beboerne 
kan mødes omkring. Der var desværre 
ingen, der stillede op til FAS eller Skræp-
pebladet.

Der skal gang i de sociale aktiviteter. 

BRONZEALDERVÆNGETBRONZEALDERVÆNGETafdeling 19 · 128 boliger · Aarhus Vest
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Ingen ønskede at  
sidde i bestyrelsen i 
Hasselhøj
Af Bo Sigismund

Afdeling 7 har haft en undertallig 
bestyrelse i den seneste tid, og 
nu har de to tilbageværende sagt 

stop – efter over 20 års beboerarbejde 
afslog Angeline og Dorthe Gottlieb at 
genopstille, og de var umulige at overtale.

En afdeling uden bestyrelse ledes 
ifølge vedtægterne af foreningsbe-
styrelsen. Det er af mange grunde en 
uheldig situation, så allerede på mødet 
cirkulerede en liste med ønske om et nyt, 
ekstraordinært møde hvor man så kan få 
valgt en afdelingsbestyrelse. Der var 21 
til stede fra 101 boliger, så det burde ikke 
være så svært at få et møde – men hvad 
så?

Omfattende beretning
Men inden da havde afgående formand 
Dorthe Gottlieb holdt en ganske omfat-
tende beretning. På grund af corona 
har udvalgene ikke kunnet arbejde, 
og der er brug for en større tilslutning. 
Budgetmødet i 2020 blev aflyst (afdeling 
7 har to årlige møder). Der er udsigt til 
store omkostninger til fornyelser af tage 
– afdelingen er fra 1983 – og åbenbart 
ingen hjælp at få, så henlæggelser må 
stige med 11 %; der er brug for 12 mio. kr. 

Der har som så ofte været vanske-
ligheder med affaldssortering. Det er 
meningen at spare strøm ved at den 
udvendige belysning ændres til LED-lys. 

Der blev diskuteret snerydning, og 
hvorvidt udliciteringer er nogen fordel. 

De fleste afdelinger bruger at have 
en orientering fra foreningsbestyrelsen, 
således også her, men ingen medlemmer 
af foreningsbestyrelsen var taget til 
Hasselhøj, så punktet måtte udgå.

Huslejestigning
Huslejen kommer til at stige 1,3 % og 
er derefter 975 kr./m²/år. Både drift og 
henlæggelser er stigende; dog gav 2020 
et overskud på 260.000., men det skyldes 

sikkert corona. Budgettet kunne vedta-
ges uden andre kommentarer.

Forslag
Der var indkommet syv forslag: et forslag 
om at tillade handicapscootere på stierne 
opnåede lige mange stemmer for og imod 
og er derfor ikke vedtaget. Afdelings-
bestyrelsen havde stillet fem forslag. 
Hvis bestyrelsen bliver undertallig, kan 
den udpege de nødvendige yderligere 
medlemmer til repræsentantskabet 
(vedtaget); arrangementer kan støttes 
fra konto 119 med op til 10.000 kroner 
pr. gang (vedtaget); rettelse til vedlige-
holdesreglement (vedtaget); ændring af 
råderetskatalog (lige mange stemmer, 
ikke vedtaget). Endelig foreslog to 
beboere, at der skal afholdes møde om 
vinduesudskiftning og facadearbejder – 
dette blev også vedtaget.

Valg
Da dirigent Jesper Pedersen nåede 
til punktet valg, blev der dyb tavshed! 
Kun posten i FAS-syd blev genbesat af 
Annelie Elvborn. Mødedeltagerne gik 
hjem med noget at tænke over, og mon 
ikke der er en dør-til-dør-kontakt i gang i 
afdeling 7?

Ingen bestyrelse – hvad så?

afdeling 7 · 101 boliger · HasselagerHASSELHØJHASSELHØJ
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Sund økonomi i Rødlundparken
Faldende husleje og debat om praktiske ting
Tekst og fotos Bo Sigismund

Denne gang holdt afdeling 10 ikke 
møde på Næshøjcentret, men 
på Årslev Kro. Trods afstanden 

mødte 40 op, og mange deltog aktivt. 
Formand Aase Christensen har 

gennem mange år holdt grundige 
beretninger, som både er konstaterende 
og kommenterende, og det er et godt 
udgangspunkt. Både det praktiske, det 
økonomiske, det miljømæssige og det 
sociale får omtale. De større ting drejede 

sig om låsesystem, antenneforsyning og 
beboerhåndbogen.

Året 2020 resulterede i et overskud 
på 700.000 kr., så økonomien er sund 
og huslejen falder 1.5% til 954 kr./m²/år, 
hvilket får afdelingen til at ligge tæt på 
middel blandt vores afdelinger. 

Der blev rejst flere spørgsmål, både om 
henlæggelsespolitik og nogen kritik af 
Totalservice; flere beboere mente, at den 
ikke var der, når den behøvedes.

Diskussion om signaludbyder
Tinna Bruun havde foreslået at opsige 
aftalen med STOFA og i stedet vælge 
IN-TV, der havde sendt en konsulent. 
Diskussion af signalleverandør gav 
også denne gang anledning til mange 
indlæg; mødet traf ingen afgørelse, men 
bestyrelsen får til opgave at undersøge 
mulighederne grundigt og komme 
med en indstilling til et kommende 
møde. Et andet forslag om renovering af 
badeværelser gav ligeledes en opgave 
til afdelingsbestyrelsen – afdelingens 
ældste lejligheder er jo efterhånden 34 år.

Valg
Der var interesse for at stille op til 
afdelingsbestyrelsen: seks kandidater til 
tre ledige mandater. Lene Gjørup og Jan 
Persson fik hver 49 stemmer, Kristian 
Hendriksen 42; disse tre blev valgt og 
suppleanter blev Karsten Nielsen med 31, 
Tinna Bruun med 25 og Vibeke Jensen 
med 23 stemmer. 
Der var ingen kandidater tIl FAS eller til 
Skræppens redaktion. 

Køkkenleverandør
Inden dirigenten kunne lade mødet 
slutte, gav punktet eventuelt anledning 
til en kraftig kritik af procedurer for 
køkkenudskiftninger. Navnlig var der 
utilfredshed med binding til en bestemt 
leverandør, hvilket foreningsbestyrelsen 
åbenbart har besluttet udenom beboer-
nes mening og ønsker. Noget tyder på, 
at denne sag vil vende tilbage, så der 
opfordres til, at man kontakter sin servi-
celeder, inden noget bliver sat i gang.

Formand Aase Christensen 
berettede om afdelingen.

RØDLUNDPARKENRØDLUNDPARKENafdeling 10 · 233 boliger · Harlev
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Corona har sat 
en dæmper på 
aktiviteter i 
Hasselengen
Kort møde med få 
uenigheder
Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Afdelingens fælleslokale var fyldt 
godt op, da afdeling 15 holdt 
beboermøde. Der var heller ikke 

ret mange ting på dagsordenen efter 
den korteste beretning fra bestyrel-
sesmedlemmet Aleksander Johansen, 
der fortalte, at på grund af corona har 
bestyrelsen ikke holdt så mange møder, 
men at de dog har fået lavet et nyt 
råderetskatalog, som blev vedtaget af 
beboerne senere på mødet.

Budget
Administrationschef Susanne Witting 
fremlagde, næsten lige så kort, budgettet, 
hvor afdelingen står til en husjelestig-
ning på 1,9 %.

Det blev vedtaget af beboerne.

Forslag
Der var enighed blandt beboere om, at 
man skal stoppe med at affyre fyrvær-
keri i gårdene. Der var spørgsmål om, 
hvor de så skulle gøre det, og en foreslog, 
at man kunne bruge boldbanerne. For-
slaget om støtte til aktiviteter blev også 
vedtaget, og som skrevet længere oppe, 
blev det nye råderetskatalog vedtaget.

Nogle beboere var utilfredse med 
deres køkkeners tilstand. Boligfor-
eningen har lavet nye regler, fordi de 
køkkener, der tidligere blev installeret, 
var af for dårlig kvalitet. Derfor har bolig-
foreningen nu valgt at samarbejde med 
tre firmaer, som kan levere i den kvalitet, 
som boligforeningen ønsker. Hermed 
bliver køkkenet også afskrevet på 15 år 
mod 10, som det hidtil har været.

Fra venstre Alexander Johansen, René ”Gumse” Rosted, Rikke Schæfer, Daniela Branstoft og Thomas Friis.

Valg
Så var det tid til valg. Og her var det 
svært at besætte alle pladser i bestyrel-
sen. De, der stillede op, blev derved valgt 
ved fredsvalg. Der blev valgt følgende 
bestyrelsesmedlemmer, men ingen 
suppleanter:
Thomas Friis
Rikke Schæfer
Alexander Johansen
Daniela Branstoft
René Rosted.
Til FAS blev Jytte Nielsen valgt.

Få direkte nyt fra Skræppebladet
Tilmeld dig Skræppebladets nyhedsbrev
Bliv en af de første, der læser med i Skræppebladet, 
og få tips om alt det nye og aktuelle på mail. 

Tilmeld dig Skræppebladets nyhedsbreve
skraeppebladet.dk/nyhedsbreve

afdeling 15 · 136 boliger · HasselagerHASSELENGENHASSELENGEN
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Ingen huslejestigning i Hasselager
Renoveringen er foreløbig kommet godt i gang
Tekst Jens Skriver, foto Bo Sigismund

Seks beboere og otte ”officials” var 
mødt op til det ordinære beboer-
møde i Hasselager, der nærmest 

må betragtes som en opfølgning af et 
ekstraordinært beboermøde i juni, hvor 
det var blevet besluttet at sætte en reno-
vering i gang.

Bernadette Gissel fra afdelingsbe-
styrelsen kunne berette, at de grønne 

arealer var blevet gennemgået, men der 
var ingen penge til udearealer. Efter 
klager bliver rengøringen af vaskeriet 
bedre. Administrationen havde lagt op 
til en huslejestigning på 1 %, men efter 
et møde med afdelingsbestyrelsen var 
der blevet fundet nogle besparelser, 
så en huslejestigning kunne undgås. 
Administrationschef Susanne Witting 
kunne berette, at afdelingen havde et fint 
regnskabsresultat, især ved besparelser 
på konto 119, og hun understregede, at 
udgifterne til renoveringen ikke alle 
sammen blev dækket af henlæggelser. 
Beretningerne blev taget til efterretning.

Renoveringen
Der havde været betydelige problemer 
med vandskader, skimmel, dårligt inde-

klima osv. Derfor skal vand-, varme- og 
kloakrør på Baunevej udskiftes sammen 
med de sidste dårlige døre og vinduer. 
Boligforeningen havde nedsat et projekt-
hold, der i samarbejde med et ingeniør-
firma får foretaget en miljøundersøgelse i 
lejlighederne og derefter laver et projekt. 
Budgettet er først på plads, når der er 
indhentet tilbud fra entreprenører, men 
en del skal finansieres over huslejen, selv 
om afdelingen har henlæggelser, og der 
er bevilget tilskud fra Landsbyggefonden 
og Boligforeningens dispositionsfond.

Simon Peter Bendtsen blev nyvalgt 
til afdelingsbestyrelsen, der nu foruden 
ham består af Bernadette Gissel og Anne 
Marie Eriksen. Der blev ikke valgt nogen 
til Skræppebladets redaktion eller til 
FAS Syd.

 

Opfølgning fra afdelingsmødet 
Find Drejergården på nettet

Af afdelingsbestyrelsen, Afd. 8, Drejergården 
Arkivfoto Ulrik Dorph-Hansen

Det var glædeligt at fremmødet til 
afdelingsmødet var pænt, og det 
var begge sider af vejen, som var 

repræsenteret. Referat fra afdelingsmø-
det og afdelingsbestyrelsens beretning 
er på hjemmesiden: Bbbo.dk/MinSide

   Angående bestyrelsesmøder i 
afdelingen og muligheden for at møde 
op inden for de første 30 minutter, hvis 
der er forslag eller ideer, så er næste 
afdelingsbestyrelsesmøde 30/11 kl. 
12.30. Når møderne er aftalt for 2022, vil 

tidspunkter blive slået op her i skræp-
pebladet og på hjemmesiden. MinSide /
afdelingsnyheder vil derudover blive 
opdateret, når der er relevant information 
fra afdelingsbestyrelsen.

Formand for afdelingsbestyrelsen 
Lars Jakobsen kan kontaktes på  
larsjakobsen@outlook.com. Yderlige kon-
taktoplysninger findes på hjemmesiden. 

Navigation på hjemmesiden: Bbbo.dk/
MinSide/min afdeling/afdelingsnyheder 
eller afdelingsdokumenter .

Vi opfordrer til, at beboere imellem er 
behjælpelige, for de naboer som ikke har 
adgang til internettet. 

 
FAKTA

Afdeling 21, Hasselager
Huslejestigning 0,0 %
Husleje pr. m² 967 kr.

13 rækkehuse på 54 m²
4 villaer på 118 m²

5 nye rækkehuse i to plan
Adresse: Baunevej,  

8361 Hasselager 

DREJERGÅRDENDREJERGÅRDENafdeling 8 · 66 boliger · Brabrand HASSELAGER  HASSELAGER  ••afdeling 21 · 22 boliger · Hasselager 
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Aarhus Kollegiet kan se frem til en ny  
afdelingsbestyrelse og huslejenedsættelse 
I afdeling 32 var der 
stort fremmøde og en-
gagement blandt bebo-
erne. Stemningen var 
god, og der blev slud-
ret livligt på kryds og 
tværs af bordene 
Af Troels Mikkelsen 

Et år, der har været hårdt præget af 
corona . 
Afdelingsformand Philip Aagaard 

berettede, at det har været svært at bygge 
noget socialt samvær og tilrettelægge 
aktiviteter på grund af coronarestriktio-
nerne. Heldigvis har de små indbyggede 
klynger i kollegiet kunnet danne ramme 
for mindre sociale sammenkomster 

beboerne imellem. Formanden opfordrer 
de gamle beboere til at tage godt imod 
de nye, både i dagligdagen og også ved 
arrangementer, som når der afholdes den 
større sommerfest eller sættes planter i 
jorden i drivhuset. 

Festudvalg og klublivet i afdelingen 
skal i gang igen, og derfor er der mulig-
hed for at søge om penge fra en særlig 
pulje til eksempelvis fodbold, musikud-
styr eller andre klubaktiviteter. 

På trods af mindre uheldigheder som 
vandskaden, der gik hårdt ud over tredje 
sal, så står kollegiet uden tomme værel-
ser, hvilket blandt andet har været en af 
grundene til, at der var 2.500.000 kroner i 
overskud. Det har været med til at sørge 
for en nedsætning af huslejen på 2, 1 % 
for alle beboere i afdeling 32. 

Tre forslag til behandling 
På mødet blev der behandlet tre forslag, 
herunder et punkt til vedligeholdelses-
reglementet og to punkter til ordensreg-

lementet. Formanden for festkommiteen 
Thomas Lund Pedersen fremsatte et 
forslag om, at kollegiebaren må være 
åben indtil klokken 01.00 på fredage og 
lørdage, hvis det varsles mindst 14 dage 
i forvejen, og en gang månedligt til klok-
ken 05.00. Disse aftener skal godkendes 
af afdelingsbestyrelsen på forhånd.

Boligforeningens driftsafdeling 
foreslog, at loftsmalingen fremover skal 
være af typen RAL 9010 (hvid) glans 
5, da boligforeningen bruger dette i de 
andre afdelinger. Derudover ønskes 
der klare retningslinjer for fremtidige 
altanskærme for at få et nogenlunde ens 
udtryk af bygningen. Driften foreslår, 
at skærmene skal være i bambus. Alle 
tre forslag blev efter en mindre debat 
vedtaget med overvejende flertal. 

Til afdelingsbestyrelsen for Aarhus 
Kollegiet stillede fire beboere op til 
kampvalg, hvoraf tre blev valgt ind 
sammen med formanden, og en tiltrådte 
som 1.-suppleant.

Fra venstre: Max M. G. Pedersen (1.-suppleant), Malek K. Mhawash (ny i bestryelsen), Philip Aagaard (fortsat formand), 
Anne-Sofie Andersen (ny i bestryelsen) og Thomas L. Pedersen (ny i bestryelsen).

afdeling 32 · 352 boliger · BrabrandAARHUS KOLLEGIETAARHUS KOLLEGIET
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Kan vi få “gå væk”-skilte  
i Valdemars Have?
Beboere ønsker tiltag mod  
ubudne gæster

Tekst og foto Ulrik Dorph-Hansen

”Der er mange fremmede typer, 
der kommer tættere på. 
Uden for porten og tæt på 

vinduer. Lidt ubehageligt. Kan vi lave et 
eller andet, der kan skræmme dem væk?” 
spurgte Simone Lading Svendsen, der er 
medlem af afdelingsbestyrelsen i Valde-
mars Have. 

”Kunne vi få et skilt op, hvor der i går-
den står ’Privat område – Brabrand Bolig-
forening’?” spurgte beboer Mette Røjkjær 
Rasmussen ved afdelingens første ordi-
nære afdelingsmøde.

Muligheder for skilt
Det var punktet ’eventuelt’, der havde 
størst engagement hos de 10 beboere, som 
var mødt op i naboafdelingen Sonnesgår-
dens fælleslokaler. 

Serviceleder Jan Hansen ville gerne 
være med til at sætte skilte op. Selvom 
der ikke kan besluttes noget på et afde-
lingsmøde under punktet eventuelt, kan 
afdelingsbestyrelsen arbejde med tiltag, 
der ikke kræver beboerafstemning.

”Husk, at et skilt ingen bemyndigelse  
har. Det er kun en opfordring. Ligesom der 
også er et her i Sonnesgården med ’uved-
kommende ingen adgang’. En udfordring 
er at finde et godt sted at placere skiltet. 
Men det kan vi nok godt finde ud af.”

Underlige typer på bænk
Mette Røjkjær Rasmussen foreslog 
også at flytte bænken: ”Den står 
et dårligt sted og lokker folk med 
skæv eksistens til. Selv narkoma-
ner. Men er der stemning for at vi 
flytter den?”

Kenneth René Koustrup fra 
afdelingsbestyrelsen supplerede: 
”Ja, der er flere underlige typer, 
som ryger hash mv. Der kommer 
flere og flere.”

Helle Hansen fra foreningsbestyrelsen 
var dirigent og konkluderede:

”Det lyder til, at det er noget, bestyrel-
sen kan arbejde med.”

Billigere husleje
Beboermødets almindelige punkter blev 
hurtigt overstået: 

Afdelingsbestyrelsen har holdt et 
enkelt møde om emner, der nu er sat i bero 
på grund af corona og byrådsvalg, kunne 
formanden Morten Pank Fischer berette.

Helle Hansen kom i sin beretning ind 
på, hvordan man som ny afdeling er en 
del af beboerdemokratiet i hele Brabrand 
Boligforening. Afdelingen har tre med-
lemmer i repræsentantskabet som bl.a. 
vælger foreningsbestyrelse og stemmer 
om nedrivningsplaner i Gellerup – noget, 
der har betydning for huslejer i hele bolig-
foreningen.

Administrationschef Susanne Witting 
viste på grafer, at afdelingen har boligfor-
eningens næsthøjeste husleje kun over-
gået af Generationernes Hus. I budget for 
det kommende år er der huslejenedsæt-
telse på 1 %. 

Sanering for skimmelsvamp
En ekstraordinær udgift i afdelingens 
første år, hvor hele fire lejligheder skulle 
skimmelsaneres for over en kvart mil-

lion i alt, er dækket af boligforeningens 
dispositionsfond. Det ville ellers give en 
urimelig huslejestigning til afdelingens 
22 lejligheder.

Der er i år afsat et mindre beløb til 
istandsættelse af afdelingens fælleslo-
kale i kælderen. Det kræver en del før 
lokalet er klart til brug.

Der er ikke sat penge eller timer af til 
trapperengøring, men det er noget, afde-
lingsbestyrelsen kan arbejde videre med. 
Den kan også aftale nærmere om, hvor-
dan servicelederens timer skal anvendes.

Valg
Kun fire fra den nuværende bestyrelse 
genopstillede og blev valgt ved fredsvalg. 
Ingen stillede op til Skræppebladets 
redaktion, og foreningen er så ny, at den 
aldrig er kommet med i FAS, som er under 
afvikling.

Bestyrelsen er: Morten Pank Fischer 
(formand), Kenneth René Koustrup, 
Simone Lading Svendsen samt Camilla 
Lynggaard, der genopstillede via fuld-
magt.

Fakta
Afdelingen ligger i det renoverede kaser-
nehospital på Valdemarsgade. Efter en 
lokalplan er bygningen og området ned 
mod Eckerbergsgade omdannet til boli-
ger, hvor kommunale bygninger er revet 
ned og nye etageejendomme er opført. 
Ny passage gennem bebyggelsen hedder 
lige som boligområdet Valdemars Have, 
der altså består af både almene boliger 
og ejerboliger. Bygningen, der tidligere 
var kasernehospital, har dermed skiftet 
adresse fra Valdemarsgade til Valdemars 
Have 10-20.

Beretning og budget blev enstemmigt vedtaget.

VALDEMARS HAVEVALDEMARS HAVEafdeling 29 · 22 boliger · Aarhus C
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Sonnesgården: Som altid stor deltagelse

Tekst og foto Bo Sigismund

Fra 95 lejligheder mødte 55 beboere 
til afdelingsmøde – i Sonnes-
gården har man to årlige møder 

– og der var tilslutning til beretning fra 
bestyrelse og udvalg. 

Som det vigtigste kan det nævnes, 
at det store aktivitetsliv fortsætter efter 
coronatiden, og at huslejen er stabil. 

Der venter som altid nogen planlagt 
vedligeholdelse, men der er midler nok 
i afdelingens henlæggelser, og da de 
variable udgifter er faldet, og 2020 kom 
ud med et overskud på 183.000 kr. ser det 
stabilt ud.

Som flere andre afdelinger har Son-
nesgården haft forslag om at øge støtten 
til arrangementer med midler fra konto 
119. Der kan være tale om afdelingens 
eller de lokale foreningers aktiviteter. 

Bestyrelsesvalget gav til resultat, 
at Bent Jensen, Lis Skov og Inge Slot 
valgtes ved fredsvalg og Hanne Hansen 
som suppleant.

Skræppebladets udsendte noterede 
ros til vores nyhedsmail. Efter 1½ time 
kunne dirigenten, Keld Albrechtsen, 
slutte mødet, og beboerne fortsatte snak-
ken på sædvanlig social og uformel vis.

Intet nyt er godt nyt –  
i dette tilfælde  
betyder det, at  
beboerliv og  
beboerdemokrati  
trives i afdelingen,  
og at huslejen  
fastholdes

Fra venstre: Jens, Inge S, Hanne, Lis, Bent, Inge P og Johs.

afdeling 22 · 95 boliger · Aarhus CSONNESGÅRDENSONNESGÅRDEN afdeling 24 · 80 boliger · Hasselager
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Kæledyr er stadig ikke tilladt i Skovhøj
Afdelingen har stadig ingen formand
Tekst Elsebeth Frederiksen, arkivfoto

I afdeling 24, Skovhøj, er der 80 
lejemål. Men der var kun mødt 
10 beboere op til afdelingsmødet. 

Derfor blev mødet også afviklet på kun 
en times tid. 

Der var ikke så meget på dagsordenen. 
Der var forslag om, at hund og kat skulle 
være tilladt i afdelingen. Det blev ned-
stemt. Katte ser dog ud til at være mere 
populære end hunde, da lidt flere beboere 
stemte for katte.

En beboer havde bedt om tilladelse til 
at opsætte et læhegn, fordi hun bor i en 
hjørnegrund og derfor er generet af vin-
den og beboere, der skal ned i kælderen. 
Det fik hun lov til.

Budget
Budgettet blev også godkendt. Selvom 
der var en huslejestigning 0,8 procent.

Valg
Valget var også hurtigt overstået. Her 
blev Ivan Lerke valgt, da han var den 
eneste, der stillede op.

Der blev spurgt til, hvorfor afdelingen 
ingen formand har. Der var svaret, at det 
har bestyrelsen valgt ikke at have. Men 
det er muligt at vedtage, at formanden 
skal vælges på afdelingsmødet.

Der blev ikke valgt en repræsentant til 
FAS eller Skræppebladet.

Afd. 16, Seniorbo Voldbækhave
Beboerne skal ikke gå langt – mødelokalet er 
nærmest en fælles dagligstue – så der er altid 
stor tilslutning til det årlige afdelingsmøde
Tekst og foto Bo Sigismund

Der har ikke været nogen 
bestyrelse i den seneste periode, 
men det er der nu. Efter nogen 

overtalelse er der nu tre medlemmer og 
en suppleant. Da man taler sammen til 
daglig i de 28 boliger, tilfredsheden er 
stor, og der ikke er nogen trusler mod 
det gode liv, kan man nøjes med et møde 
hver anden måned, så opgaven er nok til 
at have med at gøre.

Spørgsmålene handlede om saltning 
– en beboer er kommet slemt til skade 
– og om antennesignaler, og der er 
almindelig interesse for, hvad der fore-
går. Ikke så underligt, når man husker, at 
beboerne her er seniorer, der for en stor 
del kommer fra andre afdelinger, hvor de 
har været vant til at følge med.
Nyvalgte foreningsbestyrelsesmed-

lem Thor Utting løste opgaven som 
dirigent, og et andet nyt ansigt var den 
nye servicechef, Ivan Mejrsk. Den nye 
bestyrelse: HC, Jesper og Benny – og sup-
pleanten Evy – er til gengæld velkendte i 
Voldbækhave.

Fra venstre Jesper, Evy, HC og Benny.

FAKTA

Afdeling 24, Skovhøj
Huslejestigning 0,8 %

Ny gennemsnitlig husleje pr. m² 978
80 lejemål

Boligerne er to-, tre- og fireværelses  
fra 62 til 105 m² 

Adresse: Skovhøj 104-226, 
8361 Hasselager 

SENIORBO VOLDBÆKHAVESENIORBO VOLDBÆKHAVEafdeling 16 · 28 boliger · BrabrandSKOVHØJ  SKOVHØJ  ••afdeling 24 · 80 boliger · Hasselager
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Det glemte jubilæum
Vandet regner stadig ind i entreen,  
10 år efter Pilevangen stod færdig

Kun fire beboere (alle fra afdelingsbe-
styrelsen) var den 22. september mødt 
op til beboermødet i afdeling 30, Pile-
vangen. Det foregik i Solbjergparkens 
Selskabslokale, Pilevangen 102.

Fra venstre bordet rundt: Lone 
Klitgaard, Per Tirstrup Nielsen, Britt 
Faurholt Jakobsen, Ninna Andersen 
(afdelingssekretær), Martin Raunsbæk 
Jørgensen, Thor Utting (foreningsbe-
styrelsen), Simon Schiøtz Christensen 
(økonomi). Uden for billedet Torben 
Lomborg og Skræppens udsendte.

Tekst og foto Ulrik Dorph-Hansen

I løbet af sin beretning fik formanden 
i Pilevangen, Per Tirstrup Nielsen, 
regnet sig frem til, at afdelingen 

egentlig har 10-årsjubilæum i år. Men 
det er, som om byggeriet stadig ikke er 
færdigt. Adskillige gange har der været 
fagfolk på besøg for at inspicere lejlig-
hed ernes yderdøre og entre, hvor det 
regner ind ved slagregn. 

”Det må I lære at leve med,” har kom-
mentarerne lydt.

”Jeg ved ikke, hvor mange private 
boligejere med nybyggede millionvillaer 
der ville nøjes med at blive spist af på 
den måde?” lød det fra formanden.

Thor Utting fra foreningsbestyrelsen 
var dirigent og spurgte: ”Har I så lært at 
leve med det?”

”Nej, især nye beboere undrer sig over, 
at de skal vænne sig til at tørre op fra 
gulvet,” svarede formanden.

”Der har været eksempler på beboere, 
som har været en uge på ferie og er vendt 
hjem til vandskade, hvor vandet er løbet 
fra entreen og ind til køkkenet, hvor der 
er trægulv,” supplerede Lone Klitgaard og 
viste med hænderne, hvordan gulvbræd-
derne var boblet op.

Det bliver et fokusområde for den 
kommende afdelingsbestyrelse. Det skal 
undersøges, om yderdøren skal vendes, 
om der kan sikres med flere gummilister, 
eller om det bliver nødvendigt at bygge 
udhæng over hver yderdør.

Elektriske p-pladser
Den opfølgende snak efter Thor Uttings 
beretning handlede især om ladestan-
dere til el-biler. Som formand for Havne-
husene har han en del erfaringer med 
at etablere ladestandere i afdelingens 
kælderparkering. 

I Solbjerg er alle parkeringspladserne 
i gadeplan, og ifølge bestyrelsen er der 
allerede beboere i Pilevangen, som har 
etableret stik til at lade bilen op med. 
Det fik serviceleder Torben Lomborg til 
at advare: ”Det er ikke tilladt. Det skal 
besluttes på et afdelingsmøde.”

Bestyrelsen opfordrede Thor Utting 
til at tage spørgsmålet om klimamål og 
el-ladestandere med tilbage til forenings-
bestyrelsen:

”Ja, jeg synes, det vil være smart, hvis 
vi kan lave fælles, ens løsninger – der 
er jo mange afdelinger med parkering i 

gadeplan. I øvrigt har vi i Havnehusene 
fået tilbud hjem på 10 ladepladser: 
102.000 kr.”

Der har tidligere været en lov imod at 
en afdeling kunne opsætte solceller og 
sælge strømmen videre til beboere med 
el-biler. Men nu er den regel heldigvis 
afskaffet.

Huslejen stiger
Efter flere år uden huslejestigning 
er reserverne brugt op, kunne Simon 
Schiøtz Christensen fra boligforeningens 
økonomiafdeling fortælle. Huslejen 
stiger 1,2 % – eller cirka 11 kroner pr. m².

Bestyrelsen havde via afdelingens 
Facebookgruppe fået en henvendelse fra 
en bekymret beboer, der havde misfor-
stået huslejestigningen. Den er altså pr. 
år. Beboeren kunne ånde lettet op over 
ikke at stige 1.200 kr. i månedlig husleje 
– men kun 100 kr.

Valg
Martin Raunsbæk Jørgensen genopstil-
lede og blev valgt uden modkandidat. 
Lone L. Klitgaard var også på valg, men 
er ved at fraflytte afdelingen. Hun har 
været med i bestyrelsesarbejdet i hele 
afdelingens levetid og modtog en stor 
kurv for sin store indsats.

Bestyrelsen består nu kun af fire med-
lemmer: Per Tirstrup Nielsen (formand), 
Britt Faurholt Jakobsen, Martin Rauns-
bæk Jørgensen og Niklas Berg Aagaard.

afdeling 30 · 43 boliger · SolbjergPILEVANGENPILEVANGEN
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Kildeagervej kæmper med varmepumperne
Grønt udvalg nedsat under eventuelt ønsker  
flere blomster og bier i afdeling 26
Tekst Helle Hansen, foto Bo Sigismund

Godt en halv snes beboere fra 
Kildeagervej i Hasselager mødte 
frem, da afdelingen mandag den 

13. september holdt beboermøde i Skov-
hytten, der er afdeling 23’s beboerhus.

Mødet var overstået på lidt over 
halvanden time inklusive en pause, og 
så var der både valgt ny bestyrelse efter 
et kampvalg, enstemmigt vedtaget en 
huslejestigning på 3,2 procent og under 
eventuelt impulsivt nedsat et grønt 
udvalg, fordi snakken om blomster og 
bier og biodiversitet udviklede sig til, at 
der var opbakning til at lave sådan et 
udvalg.

Under beretningen kunne formand 
Maja Olesen fortælle, at det ikke var 
gået helt smertefrit med at få indført 
p-vagtordning i afdelingen. Nogle bøder 
er blevet aflyst, mens andre er blevet 
betalt, men efterhånden har beboerne 
vist lært det. Alle lejemål bør nu altid 
kunne parkere med en bil tæt ved 
bo-enhederne. En gyselig blå farve på 
containerpladsen er blevet malet over. 
Noget hæk er flyttet. Og vandhanerne på 
toilettet bliver skiftet ud med en højere 
og længere arm, en oplysning, som 
skabte glæde hos forsamlingen. 

Listen over ting, som bliver udført i 
afdelingen, var lang, blandt andet kom-
mer der ny legeplads, en klatrekugle i 
tovværk, der vil løbende ske udskiftning 
af gulve, og så skal afdelingen i gang med 
rengøring af facaderne.

Varmepumper varmer ikke nok
Afdelingsformanden kom også med en 
status på den trælse sag med udfordrin-
gen med varmepumperne. Der vil blive 
lavet forsøg i bo-gruppe et og tre med at 
putte en el-stav ned i varmepumpen, som 
kan være med til at opvarme brugsvan-
det. Pumpen i bo-gruppe to er helt gået 
i stykker, så der indkøbes en ny version 
af pumpen. Håbet er, at teknologien har 
udviklet sig, siden de nuværende pumper 
blev sat op for cirka otte år siden. Den 
nye pumpe koster godt en halv million 

kroner, der betales ud af erstatningen 
på lidt over to millioner kroner, som 
afdelingen modtog af entreprenøren 
i sagen om varmepumperne.

Skimmelsvamp, slutrengøring, 
facadeopretning
Under debatten om beretningen blev 
der klaget over skimmelsvamp i de 
uisolerede skure på grund af dårlig venti-
lation. Noget, driften lovede at kigge på.  

Efter budgettet med en stigning på 3,2 
procent var vedtaget, og regnskabet for 
2020 taget til efterretning, rejste der sig 
en debat om, hvem der har ansvaret, når 
en boligforening bygger noget, som ikke 
er i orden, foranlediget af at afdelingen 
skal i gang med en facadeopretning. 

Der lød også kritik af slutrengøringen, 
der bliver lavet inden indflytninger, den 
var der ikke stor begejstring for. Ole 
Hviid fra driftsafdelingen svarede, at 
boligforeningen har en ansvarsforsik-
ring, men nogle gange er man også nødt 
til at køre retssager, som også koster. Og 
så skulle et rengøringsfirma være blevet 
skiftet ud.

Kampvalg om pladserne
Da der skulle vælges medlemmer 
til afdelingsbestyrelsen, var der fire 
kandidater til de tre pladser, så mødedel-
tagerne måtte have fat i stemmesedlerne 
og skrive tre navne på hver.

Der var genvalg til Louise Nejst med 
20 stemmer og til Maja Olesen med 18 
stemmer, mens der var nyvalg til John 
Høi med 17 stemmer. Andreas Torp Ham-
mer blev suppleant. 

Fra venstre: Louise, John, Maja og Andreas

FAKTA

Afdeling 26, Kildeagervej
Huslejestigning 3,2 %
Ny gennemsnitlig leje  

pr. m² familiebolig: 1005
75 boliger

Toværelses rækkehuse i to plan, 17 
treværelses rækkehuse i to plan og 12 tre-

værelses rækkehuse i et plan samt 30 
fireværelses rækkehuse i to plan. 

Adresse: Kildeagervej, 8361 
Hasselager 

KILDEAGERVEJKILDEAGERVEJafdeling 26 · 75 boliger · Hasselager
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Alt vedtaget i Gellerupparken

Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Onsdag den 21. september var 
der ordinært afdelingsmøde i 
Gellerupparken. Solen skinnede 

vældigt udenfor, og det var måske grun-
den til, at kun 35 husstande var til stede 
på mødet. Det betød også, at mødet kun 
tog to og en halv time. Det er kort tid for 
et beboermøde i Gellerup.

Det vigtigste på mødet var formand 
Youssef Abdel Kaders bestyrelsesbe-
retning. Han kunne nemlig fortælle, 
at et flertal i bestyrelsen har besluttet 
at sagsøge Brabrand Boligforening. 

Læs en længere forklaring side 3. Uden 
videre debat blev bestyrelsens beretning 
godkendt.

Ok til boligsocial helhedsplan
Efter den nye boligsociale helhedsplan 
blev fremlagt af boligsocial leder Jesper 
Kurdahl og godkendt af beboerne, var det 
tid til forslag. 

Her havde bestyrelsen stillet forslag 
om en ny genbrugsstation ved B5. 

Her kom nogle spørgsmål om, hvad 
sådan en genbrugsstation skulle gavne 
beboerne og her var svaret, at den kan 
gavne alle, der gerne vil have gratis 

brugte ting. Det blev vedtaget.
Forslag om, at beboerne skal være med 

til at bestemme, hvad der skal ske med 
det gamle driftkontor, blev også vedtaget, 
forslaget om beboerhusudvalget blev 
vedtaget og forslaget om, at førstesalen 
af det nye Samlingshus skal lejes ud 
til den boligsociale indsats, blev også 
vedtaget. Baggrunden for dette forslag er 
en forventning om, at Samlingshuset er 
blevet for stort, og at der derfor kan blive 
problemer med at udleje alle lokalerne til 
foreninger.

Budget og regnskab
Da der ikke havde været afdelingsmøde 
i 2019 og 2020, skulle der fremlægges 
regnskaber fra begge år, og budgettet for 
2022 skulle godkendes. I budgettet blev 
der varslet en huslejestigning på 2,2 %.

Det blev vedtaget uden protester.

Dårlig mobilforbindelse
Mødet var hurtigt slut. Under eventuelt 
blev der klaget over, at mobilforbindelsen 
i B4 er for dårlig, nogle gange er man 
nødt til at gå ud på altanen for at kunne 
få forbindelse, andre gange må beboeren 
dreje rundt om sig selv nogle gange. Der 
kom ikke nogen konklusion på, hvad der 
kunne gøres.

Der var også nogen, der klagede over, 
at når skraldesuget var i stykker, så 
smider folk bare deres skrald over det 
hele. Her kunne serviceleder Kári Gylfa-
son oplyse, at hvis de kan indentificere, 
hvem der har smidt skrald, det kan være 
med breve eller lignede, så får beboeren 
tilsendt en regning på arbejdstiden, det 
tager at fjerne det, plus et administra-
tionsbidrag.

Afdelingen lægger sag an mod boligforeningen, 
kommunen og staten

afdeling 4 · 1446 boliger · BrabrandGELLERUPPARKENGELLERUPPARKEN
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AktiviteterAktiviteter Send aktiviteter og arrangementer
til redaktion@skraeppebladet.dk

Generalforsamling i  
Fritidsforeningen
Der indkaldes til generalforsamling i Fritidsforeningen,  
mandag den 1. november kl. 18.00 i Yggdrasil.

1. Valg af dirigent. 

2. Foreningens årsberetning til godkendelse.

3. Beretning fra Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS) til 
efterretning. 

4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for Foreningen og 
Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS).

5. Indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af en revisor og to suppleanter.

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal fremsendes 
skriftligt og være formanden i hænde 
senest den 18. oktober.
Forslag om vedtægtsændringer, der 
ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal senest være bestyrelsen i 
hænde den 18. oktober.

Formand
Youssef Abdul Kader

Juletur til Flensborg

Efterårstilbud fra  
FAS NORD
Brabrand boligforenings  
fritidsforening
I FAS NORD vil vi gerne være med til at give jer og jeres børn og 
børnebørn rigtig gode oplevelser.

Derfor kan alle i FAS NORD købe billetter til ca. halv pris til:
• Friheden: Entré 45 kr. (normal pris 90 kr.) turbånd 40 kr. 

(normalpris 80 kr.), som gælder fra den 15. november til 31. 
december.

• Naturhistorisk Museum: Entré 40 kr. (normalpris 85 kr.) 
• Moesgård Museum: Entré 75 kr. (normalpris 150 kr.) 
• Den Gamle By: Entré 65 kr. (normal pris 130 kr.)

Der sælges billetter følgende steder:
• Edwin Rahrs Vej 6B (Laden),  

tirsdag den 12. oktober fra kl. 16 til 18.
• Skovgaardsparkens servicecenter, Ingasvej,  

torsdag den 14. oktober fra kl. 15 til 17.
• Holmstrup i mødelokalet 215, 

onsdag den 13. oktober fra kl. 16 til 17.30
• Søvangens vaskeri på Anettevej 2A, 

 mandag den 11. oktober fra kl. 15.30 til 17.

Husk sundhedskort.
Du kan betale med kontanter og MobilePay.
Yderligere oplysninger ved
Ilham 29 64 58 04 og Jytte 23 66 26 95.
 

Helligåndskirken, Flensborg  
Foto Sönke Rahn, CC BY-SA 3.0  
via Wikimedia Commons

Juletur til Flensborg for voksne og 
pensionister lørdag den 13. november 
med FAS NORD.
Udflugt til Flensborg med afgang  
kl. 8.00 fra Gellerup Kirke og  
fra Bazar Vest kl. 8.15.
Der er kaffe og rundstykker på turen 
mod Flensborg.

Tag med på denne hyggelige tur, og se 
julestemningen i Flensborg. Det er en 
rigtig smuk by, som har været med på 
UNESCO´s verdenskulturarvsliste. Se 
evt. Museumsberg, som ligger i ”Muse-
umsberg 1”,  samt Heliggåndskirken, 
som er den danske kirke, der ligger i 
Storgade.

Billetpris: 100 kr., der kan betales med 
kontanter og MobilePay.
HUSK PAS!
Yderligere oplysninger ved
Ilham 29 64 58 04 og Jytte 23 66 26 95.
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Brabrand Kulturuge  
bød på noget for alle
Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

”Fællesskabet er en vigtig del af 
kulturen og er helt afgørende 
for den måde, vi får ting til at 

lykkes på i Brabrand!” 
Det sagde formand for Brabrand-År-

slev Fællesråd Chresten Ibsen, da 
Brabrand Kulturuge åbnede den 11.sep-
tember klokken 10. 

Det foregik bag Danmissions gen-
brugsforretning, hvor frivillige havde 
smurt 150 rundstykker og brygget en 
masse kaffe. Her varmede deltagerne op 
til en uge med en bred palette af kultur-

tilbud i alle ender af Brabrand. 
Der var kunstudstillinger: – på Gas-

værket, hvor en lang række lokale kunst-
nere fortolkede temaet ”Ud i det blå”, og 
på Galleri Victor’s, som da Skræppens 
udsendte var forbi, havde besøg af en 
gruppe kunstinteresserede fra Holstebro, 
som lige skulle have en rundvisning og 
på Gellerup Bibliotek, hvor Astrid Gjesing 
udstiller: ”Alt forladt med fortællinger fra 
familier på Inger Christensens Gade. 

Der var noget for alle, også selvom 
Skræppens udsendte hverken kom til 
koncerter eller whiskysmagning, men 
det lød på andre deltagere, at det er en 
vældig god tradition.
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Alsang betød  
underholdning for alle

Den 1. september var det endelig 
til at mødes til Alsang. På grund 
af  corona har det været flyttet 

en del gange, og der har været små 
arrangementer med små koncerter 
med fællessang rundt om i Gellerup og 
Toveshøj.

Den 1. september var der aktiviteter 
hele dagen. Det startede om formidda-
gen, hvor børnehaver kom fordi Freds-
pladsen foran Gellerup Kirke for at synge 
med på ”Hjulene på bussen” og andre 
børneklassikere. Derefter var det de lidt 
ældre børn, og sådan fortsatte det hele 
dagen, indtil det gik løs i Joops Have. Her 
var der boder med mad og drikkevarer og 
forskellige koncerter.  

Walat og Sarmast fik fremmede til at 
tage hinandens lillefinger og danse ara-
bisk. Isam B underholdt med klassikere 
som ”Look into my Eyes” og ”I Danmark 

er jeg Født”. Den mest populære sang 
var nok ”Ramadan i København”, som i 
dagens anledning havde skiftet navn til 
”Ramadan i Gellerup”. Sangen har fået en 
plads i Højskolesangbogen, efter en del 
modstand. Men folk kendte allerede san-
gen. Måske fordi den er lidt kontroversiel i 
visse kredse. De sang i hvert fald med, når 
Isam B lod publikum synge omkvædet. 

I slutningen af Isam B’s optræden 
begyndte mange unge at samle sig foran 
scenen. De ventede på JJ Paulo. Og 
pludselig var han der med sit band. Der 
strømmede afrikanske rytmer ud over 
hele Gellerup, og folk begyndte at danse. 
Rytmerne går lige i benene, og det er 
svært ikke at danse. Folk overgiver sig 
hurtigt til festen og musikken, danser 
og prøver at synge med. Alt i alt en dejlig 
afslutning på en lang dag med sang og 
musik.

Noget til enhver smag 
og sangstemme til  
arrangementet
Tekst Elsebeth Frederiksen 
fotos Bo Sigismund
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Livsværkstedernes pop-up-
café bringer nærvær ud
Pop-up-cafeerne byder stadig velkommen til en kop kaffe 
og en snak. Du kan møde pop-up-cafeerne på følgende 
steder og tidspunkter i 2021:

• Toveshøj, på stien for enden af blokken Edwin Rahrs Vej 
18-26: hver mandag 11.00-12.30 

• Skovgårdsparken, legepladsen på Karensvej:  
hver onsdag 11.00-12.30

• Fredspladsen ved Gellerup Højskole:  
hver onsdag 13.00-14.30

• Søvangen, p-pladsen neden for den nye Vaskerihave på 
Louisevej: hver torsdag 12.00-13.30 

• Det Boligsociale Hus, Dortesvej 35A:  
hver torsdag fra 14.00-15.30

skraeppebladet.dk

Beboerrådgivning  
på Toveshøj
Beboerrådgiver på Toveshøj Maryam Fereidanian er flyttet 
til nye lokaler i Laden. Her oplever hun, at beboere ikke 
kan finde den rigtige indgang. Den nemmeste måde at 
finde indgangen er på er ved at gå ind i Ladens gård. Der er 
et skilt på døren, hvor der står "Beboerrådgivning".

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen
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KontaktKontakt Send rettelser om kontaktoplysninger
til redaktion@skraeppebladet.dk

Brabrand Boligforening
Edwin Rahrs Vej 33
8220 Brabrand
Tlf: 89 31 71 71
E-mail: brabrand@bbbo.dk 

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag : 9.30 - 17.00
Fredag: 9.30 - 13.00

www.aarhusbolig.dk
www.bbbo.dk

Afdelinger
Afdeling 11, Odinsgård: 
Mads B. Kjeldgaard,  
tlf. 50 37 66 65 
madskjeldgaard@gmail.com

Afdeling 12, Thorsbjerg: 
Lise Ledet, tlf. 25 17 14 41 
liseledet@stofanet.dk

Afdeling 14,  
Borumtoften: 
Pernille Schmidt 
pernilleschmidt65@gmail.com

Afdeling 15,  
Hasselengen: 
Sarah Sandnes Bjørghaug 
sarah.bjornhaug@gmail.com 
tlf. 25 21 28 73

Afdeling 16,  
Seniorbo Voldbækhave: 
pt. ingen formand

Afdeling 17,  
Højriisparken: 
Kontaktperson Gert Sørensen 
grms@mail.tele.dk

Afdeling 18, Lyngby: 
Dennis Laursen  
dennislaursen@gmail.com

Afdeling 19,  
Bronzealdervænget: 
Linn Hinrichsen (kontaktperson)

Afdeling 21, Hasselager: 
Bernadette Gissel,  
bg@stofanet.dk

Afdeling 22,  
Sonnesgården: 
Jens Kragsnæs, tlf. 30 53 86 17 
jensskov.kragsnaes@gmail.com

Afdeling 23, Skovhøj: 
Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66 
pejsen1950@gmail.com

Afdeling 24, Skovhøj: 
pt. ingen formand

Afdeling 25,  
Østergårdsparken: 
Christina Valsted Madsen,  
tlf. 60 21 02 80 
christinavalsted@gmail.com

Afdeling 26,  
Kildeagervej: 
Maja Olesen,  
afd26bestyrelse@gmail.com

Afdeling 27,  
Tingskovparken 
pt. ingen formand

Afdeling 29,  
Valdemars Have: 
Morten Pank Fischer

Afdeling 30,  
Pilevangen: 
Per Tirstrup Nielsen,  
tlf. 22 43 23 62 
ptirstrup@gmail.com

Afdeling 31,  
Havnehusene: 
Thor Utting, tlf. 42 79 69 30 
thorutting@gmail.com

Afdeling 32,  
Aarhus Kollegiet: 
Philip Aagaard 

Afdeling 33,  
Generationernes Hus: 
pt. ingen formand

Foreningsbestyrelsen 
 
Keld Albrechtsen (formand), afdeling 6 
tlf. 86 24 51 50, keld-albrechtsen@in-tvmail.dk 

Mathias L. Kofoed-Ottesen, afdeling 12 
Tlf. 50 88 98 38, m.kofoedottesen@gmail.com

Peter Iversen, afdeling 6 
Tlf. 25 39 87 28, peter-iversen@live.dk 

Thor Utting, afdeling 31 
tlf. 42 79 69 30, thorutting@gmail.com

Erik Bløcher (næstformand), afdeling 2 
tlf. 50 41 48 28

Helle Hansen, afdeling 4 
Tlf. 27 83 27 82, hhmh65@hotmail.com 

Karsten Pedersen, afdeling 1 
kpfreelance@gmail.com

Lis Skov, Sonnesgården (1.-suppleant) 
Anne Hegelund, Gellerupparken (2.-suppleant)      

Afdeling 1,  
Hans Brogesparken: 
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,  
formand@skovgaardsparken.dk

Afdeling 4,  
Gellerupparken: 
Youssef Abdul Kader 
gnpy@hotmail.com

Afdeling 5, Toveshøj:  
Anett S. Christiansen,  
tlf. 25 33 17 30 
nettanac@yahoo.dk

Afdeling 6, Holmstrup:  
Edvin Juhl (kontaktperson),  
Jernaldervej 215  
edvinjuhl@in-tvmail.dk

Afdeling 7, Hasselhøj: 
pt. ingen formand

Afdeling 8, Drejergården: 
Lars Jakobsen 
larsjakobsen@outlook.com

Afdeling 10,  
Rødlundparken: 
Aase Asmus Christensen,   
tlf. 24 84 59 29 
roedlund@stofanet.dk

Rådgivning m.v.
Beboerrådgivningen 
Det Boligsociale Hus  
Dortesvej 35A, 8220 Brabrand 
Kontakt Abelone Asingh,  
tlf. 61 28 21 50.  
Åben rådgivning tirsdag 10-12 
og torsdag 15-18.

Beboerrådgivning 
Toveshøj 
Maryam Fereidanian træffes i 
beboerhuset Laden 
Tirsdag 10-12 og torsdag 15-17 
Tlf. 20 18 54 24

Beboerrådgivning  
ved Jens Høgh 
Ingasvej 66 (v/selskabslokalet) 
Tirsdag 10-12 og  
torsdag 15-17.30 
Tlf. 61 28 21 26 
jeho@bbbo.dk

Beboerrådgivning  
Holmstrup Mark 
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6, 
Tirsdag 15-17 og  
”torsdags-kaffe” 10-12. 
Tlf. 61 28 21 26 
jeho@bbbo.dk

Gellerup retshjælp 
Dortesvej 1, st. th.,  
8220 rabrand, tlf 86 25 71 35

Gellerup Museum 
Gudrunsvej 16, 6. th.,  
8220 Brabrand. 
Kontakt: Helle Hansen  
tlf. 27 83 27 82

Stenhytten 
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08

Service m.v.
Totalservice 
Tlf. 89 31 71 71, mobil 20 20 22 81 
Hverdage efter kl. 15.30, week-
end hele døgnet. 

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

IN-TV 
H. H. Seedorffs Stræde 3-5 
Aarhus C, tlf. 71 99 29 98 
Mandag-fredag  kl. 10-16.30 
info@in-tv.dk

YouSee TV 
Kundeservice tlf. 70 70 40 40 
Mandag – torsdag: 08.00 – 
17.30. Fredag: 08.00 – 16.30

Lokalpolitiet Aarhus Vest 
Karen Blixens Boulevard 7 
Tlf. 86 25 14 48, ojyl@politi.dk 
Mandag-fredag 10-12

Lægevagten  
Tlf. 70 11 31 31

Fritidsforeningen 
Youssef Abdul Kader, formand 
gnpy@hotmail.com

Tousgårdsladen   
Edwin Rahrs Vej 6B,  
8220 Brabrand

Det boligsociale hus 
Yggdrasil 
Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand,  
Kontakt: Troels Bo Lund  
Knudsen: tlf. 23 89 73 96 
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Invitation til Skræppebladets Invitation til Skræppebladets 
50-årsjubilæumsreception 50-årsjubilæumsreception 

Velkommen til dit beboerblad gennem 50 år. Nu sker det endelig, og 
festen begynder trods lidt corona-forsinkelse:  
Skræppebladet inviterer dig til reception

Fredag den 8. oktober kl. 14-16.30 
på Brabrand Boligforenings administration, Edwin Rahrs Vej 33, Brabrand.  

Et af landets ældste beboerblade
For 51 år siden omkring påske kunne en lille redaktion med stor tilfredshed 
holde den første trykte udgave af det nye beboerblad i hånden. Bladet blev 
uddelt til alle beboere i den nye afdeling 4, for det var i Gjellerupplanen, at 
Skræppebladet blev født tilbage i foråret 1970. 

En af de første opgaver, redaktionen havde, var at finde et navn til bladet. 
Via en konkurrence blandt beboerne blev navnet Skræppebladet fundet. 
Snart kom flere afdelinger med, og hurtigt blev bladet til beboerblad for 
alle afdelingerne – og de sidste mange år har Skræppebladet også været 
foreningsblad for hele Brabrand Boligforening. 

Program 
• Taler og oplæg
• Underholdning: Mantel & Max Madsen ser med vanlig skæv vinkel på 

Skræppebladet og alt det, der ikke blev skrevet
• Plancheudstilling med historier fra 50 års beboerblad 
• Konkurrencer: Vind jubilæumskrus
• Se arkivet med alle de gamle Skræppeblade 
• Mød redaktionsmedlemmer, nuværende og tidligere, medarbejdere på 

bladet, nuværende og tidligere, andre folkevalgte, ansatte i Brabrand 
Boligforening, beboere og andre gode borgere

• Mød Haveforeningen Grønærten, Gellerupparken, der også fejrer 50-års-
jubilæum i 2020

• Vi byder på lidt til maven og til ganen
• Rundvisninger i Brabrand Boligforenings nye administrationshus 

Vi glæder os til at se dig 
Venlig hilsen  

Skræppebladets redaktion 

Tilmelding  
Send venligst svar om, at du gerne vil deltage, til  
50@skraeppebladet.dk senest tirsdag den 5. oktober.


