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af Kirsten Hermansen

I april måned skal der i flere afdelinger holdes afdelingsmøde
med valg/genvalg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen er den lokale
ledelse i boligafdelingen, og derfor er det vigtigt for
afdelingerne, hvem der lader sig vælge.
Hvis du tænker på at stille op og lade dig vælge, kræver det,
at du har den fornødne tid til at deltage i bestyrelsesmøder,
og tid til at sætte dig ind i de mange informationer, man
skal forholde sig til. Til gengæld får du mange glæder ved
at deltage i det boligpolitiske arbejde.
Du får som beboervalgt repræsentant i din afdeling mulighed
for at yde indflydelse og at ændre ting i afdelingen.
Arbejdet i en bestyrelse vil for de fleste være at indgå i et
fællesskab af engagerede naboer og forstå de spilleregler,
der er baggrund for bestyrelsesarbejdet.
Dine evner til samarbejde og til at forholde sig kritisk til de
forslag, der foreslås, bliver prøvet af.
Det giver oplevelser og nye færdigheder til at begå sig. Det
er vigtige kompetencer at øve sig i.
Ønsker du ikke at stille op til bestyrelsesvalg, men i stedet
gerne vil give din mening til kende, og fortælle om netop
det, der foregår i din afdeling, er der også mulighed for at
stille op som frivillig redaktionsmedlem til Skræppebladet.
I Skræppebladet kan du arbejde med at formulere dig på
skrift, og du får mulighed for at lære meget om, hvad der
foregår i boligforeningen.
Det er et arbejde, hvor du også har mulighed for at øve din
indflydelse ved at skrive om emner, som, du mener, skal
frem i lyset.
Beboerdemokratiet i den almene boligsektor er med til at
bevare sammenhængskraften i et samfund, der i høj grad
er præget af individualitet. Et samfund, der hele tiden
”bryster” sig af de demokratiske værdier, må også stille
krav til sine borgere om at tage aktiv del i de demokratiske
processer og at engagere sig. Her er de fælles værdier dine
nære omgivelser og dets fremtid, det handler om.
Man skal holde fast i de muligheder, man selv har for at
træffe valg, for det er ikke ligegyldigt, hvilke valg, der
bliver truffet.
Boligforeningsarbejde er stadig et område, hvor den enkelte
med sit arbejde og engagement kan opnå at blive del af et
meningsfuldt fællesskab.
Mød op – tag del i din boligafdeling - tag mod udfordringen,
og stil op – og lad dig vælge.
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Forside: To pilgrimme fra Sonnesgården.
foto af Rie Møller.

PLANLAGT BOLIGBYGGERI I HØJSTYRKEBETON
Nye byggesystemer giver plads til et ekstra værelse i lavenergi-boligbyggeri
af Kirsten Hermansen
fotos fra Brabrand Boligforenings arkiv

Brabrand Boligforening er i gang med
projekter, der skal demonstrere, at
det er muligt at opføre lavenergi boligbyggeri i industrielt fremstillede
”lette” sandwichelementer.
I sidste nummer af Skræppebladet
bragte vi et indlæg om udviklingen
af betonteknologi. Udviklingen blev
skabt i forbindelse med Storebæltsbyggeriet, og nu kan de udviklede
betonmaterialer anvendes til boligbyggeri.
Denne artikel handler om boligforeningens planer om forsøgsbyggerier
og de problemer, der har været, med
at få kommunale tilladelser undervejs.

Hvad er baggrund og fordele ved
at anvende det nye materiale.

Med støtte fra Realdania har et tværfagligt team af firmaer inden for
bygge-branchen (Ambercom A/S,
Contec Aps samt Arkitema /stiftet
selskabet Connovate) udviklet og
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patenteret et byggesystem baseret på
en ny type lette sandwich-elementer,
som består af højstyrkebeton og en
særlig integreret isolering.
Produktet er nu færdigt til at blive demonstreret i et udviklings- og demonstrationsprojekt.
Tidligere blev lavenergibyggerier opført af lette træbaserede byggesystemer som for eksempel Skovhøj i Hasselager. Træ blev valgt af økonomiske
årsager og ud fra et ønske om at reducere de store vægtykkelser, som traditionelle tunge bygningsdele i mur og
beton havde.
De nye byggesystemer i højstyrkebeton kan opføres med mindre vægtykkelser, samtidig med at de kuldebroer,

der uvilkårligt vil opstå i traditionelt
byggeri, undgås. Desuden undgår
man risikoen for skimmelsvamp, da
der ikke bruges organiske materialer.
Et sandwichelement består af en forplade i beton, en kerne af isolering og
en bagplade i beton. Når man bruger

højstyrkebeton kan både for- og bagpladens tykkelse skæres ned til en
tredjedel. De smallere betonplader giver plads til mere isolering. Med den
samme isoleringsevne kan vægtykkelsen reduceres fra ca. 60 til 30 cm.
I en bolig på 100 kvm. kan det forøge
boligarealet med 12 kvm. Det vil sige,
der bliver plads til et ekstra værelse.
Transport og montering på byggepladsen bliver også nemmere og mindre energikrævende, ligesom CO2
–udledningen ved produktionen formindskes væsentligt.
Brabrand Boligforening har ansøgt
om støtte til et forsøgs-nybyggeri.

I 2009 besluttede boligforeningen at
prioritere kvalitet og miljørigtige løsninger i kommende byggerier. Det
ville man prøve på en grund i Hasselager ved at gennemføre en tæt lav
bebyggelse på 75 lavenergiboliger
opført i højstyrkebeton. Energiproducerende tiltag, såsom solceller i tagene
og geotermisk jordvarme, skal indarbejdes i projektet og i den samlede
æstetik.
Al udviklingsarbejde er dyrt, og derfor søgte man Landsbyggefonden om
støtte fra en innovationspulje, og fik
bevilget 700.000 kr. til fordeling mellem byggeri og et afprøvningsprojekt.
Der, hvor man har tænkt sig at bygge,
er en del af en nyt boligområde i Hasselager, lokalplan 831. Anlægssummen er budgetteret til ca. 140 mio. kr.
Et forsøgsprojekt før byggeriet
med arbejdsnavn ”Villa Vid”.

Der findes ifølge BB ingen tilsvarende
projekter i ind- eller udland. For at
afprøve byggesystemet har boligforeningen besluttet sig for at opføre
et test-hus som et enfamiliehus ved
brug af det nye byggesystem. Det bli-

ver opført på en af boligforeningens
grunde i Tranbjerg.
Huset er udformet med gennemgående rum uden gangarealer. Baderum
og værelser er formet som ”kerner”,
der skubbes ind i hovedbygningen..
Huset får et gennemgående vinduesbånd mod loftet, der giver lys gennem
hele huset og markerer, at ”kernerne”
er fritstående. Køkken med fritstående køkkenø, der adskiller køkken
og spiseplads. Byggeriet udføres helt
igennem som en top-moderne og
smukt designet familiebolig.
Ved at udføre et forsøgsbyggeri har
man mulighed for at udføre test af
prøveelementer, diskutere løsninger i
et tværfagligt forum, detailudvikling
for bestemte faggrupper og målinger
i det færdige byggeri (ikke mindst indeklima, energiforbrug og tæthed)
Der arbejdes med energiproducerende enheder som varmepumper og
solcelleanlæg.
Det endelige mål er at opnå energineutralitet i huset ved at udnytte de
nyeste teknikker eller som minimum
opfylde kravet til energiklasse 1.
Testbyggeriet er døbt ”Villa Vid”.
Man regnede med, at man meget
snart kunne gå i gang med det, og
selv være bygherre på det, men fik
dog problemer ved byggetilladelsen,
og igangsætning blev udskudt.

følgende salg af test-huset. Ifølge BB
kunne man godt have tolket reglerne
lidt smidigere, da der var tale om et
enkeltstående forsøgsprojekt med offentlig støtte, og dispenseret i dette
tilfælde.

Brabrand Boligforening ønskede at
blive bygherre - men fik ikke lov.

Boligforeningens bestyrelse kunne
ikke acceptere en nedrivning af Villa
Vid efter endt forsøg, med det tab,
dette ville medføre, og projektet fik
derfor en anden økonomisk konstruktion.

Brabrand boligforening ville godt
være bygherre på et fuldskalaforsøg,
fordi projektet rummer et stort teknisk, økonomisk og energimæssigt
potentiale for fremtidens almene byggeri.
Ifølge lov om alment socialt byggeri
må man godt bygge et test-hus, men
det skal i princippet nedrives efter
endt test, og må ikke videresælges af
konkurrencemæssige grunde.
Det er ifølge BB en urimelig udgift for
en boligforening, der her går forrest
med hensyn til udvikling af nye koncepter for lavenergi-boliger.
Den kommunale myndighed ville
ikke give byggetilladelse, med efter-

Det kan undre, at Aarhus Kommune,
der selv har et mål om at være CO2neutral-by i år 2030, og som selv vil
gå forrest i at udvikle en bæredygtig
kommune, og hvor Byrådet på det
seneste har vedtaget lokalplaner med
krav om lavenergi, at den kommune
ikke i denne sag har vist større forståelse for boligforeningens projekt.

Villa Vid bygges af et konsortium
- men direktøren skulle lige have
en næse.

Fordi Brabrand Boligforening ikke
kunne agere som bygherre, blev der
sammen med samarbejdspartnerne
oprettet et firma, der kunne gennemføre projektet.
Det økonomiske ansvar for Villa Vid
ligger dermed ikke mere i hænderne
på boligforeningen. For at følge forsø-

get, stille viden og knowhow til rådighed, og at være med i beslutningsprocesserne, så skulle boligforeningen
med i det nystiftede selskabs bestyrelse, og dermed have en indirekte
indflydelse.
Denne nye konstellation medfødte
efter flere måneders venten kritik fra
Kommunes tilsynsmyndighed om habilitetsproblemer hos Brabrand Boligforenings direktør og arkitekt og også
en negativ kritik i pressen.
Dette problem er nu efter mere palaver og mere tid blevet løst
Når man læser Aarhus kommunes
klimaplaner 2010/11, der også inde-

bærer planer om energi-effektivisering i byområder, så kan det undre, at
kommunen i denne sag mere har været en modspiller end en medspiller.
Nye lavenergi-boligbyggerier kan
ikke kun skabes på et tegnebord og
det er ikke kun tekniske problemer,
der skal løses for at komme videre.
Skræppebladet har forsøgt med denne artikel at illustrere nogle af de særlige udfordringer, der er for de boligforeninger, der er store nok til, at ville
præge udviklingen
----Skræppebladet vil følge projektets
gennemførelse hen ad vejen.
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TESTHUS i TRANBJERG
Kommunalt svar til artikel s. 4-5
af Bent Pedersen, kontorchef, Alment Byggeri, Aarhus Kommune

Nogle betragtninger omkring Kirsten Hermansens artikel om testhuset
”Villa Vid”.
Kirsten Hermansen beskriver en række besværligheder, som Brabrand Boligforening har haft i forbindelse med
etablering af testhuset, og hun efterlyser en lidt mere smidig regelfortolkning fra Aarhus Kommunes side.
Kirsten Hermansen kæder ønsket om
en mere regelsmidig fortolkning sammen med Aarhus Kommunes klimavisioner, idet hun mener, at kommunen skulle have vist større forståelse
for projektet med ”Villa Vid”.
Undtagelsesvis vil jeg som ansvarlig
for kommunens kontor for tilsynet
med de almene boligorganisationer
komme med et par betragtninger.
Første ansøgning fra Brabrand Boligforening går helt tilbage til november

2009 og gik på, at man ville opføre et
testhus med henblik på videresalg.
Boligforeningen blev oplyst om, at
dette ikke kunne lade sig gøre, idet en
boligforening ikke kan være bygherre
med henblik på videresalg. Dette er
ganske enkelt ikke lovligt, og lovgivningen giver ikke kommunen nogen
mulighed for at dispensere.
Den eneste myndighed, der kan
dispensere, er Socialministeriet, og
Aarhus Kommune har gentagne
gange gjort Brabrand Boligforening
opmærksom herpå.
Frem for at søge dispensation hos
Socialministeriet – hvilket kunne
forekomme som den både farbare og
oplagte vej - vælger Brabrand Boligforening en juridisk konstruktion,
hvor et selskab opfører ”Villa Vid”.
Selskabet køber en grund af boligforeningen for derpå at opføre ”Villa
Vid”, hvilket er fuldt lovligt.

Selskabet må i sagens natur ikke være
ejet af Brabrand Boligforening, idet
det jo så svarer til, at boligforeningen
opfører og Brabrand Boligforening
må heller ikke yde selskabet indirekte
støtte i form af fx underskudsgaranti.
I denne sammenhæng bliver Aarhus
Kommune opmærksom på, at det selskab, der køber grunden, i sit udkast
til stiftelsesdokument opererer med,
at direktøren for Brabrand Boligforening bliver formand for selskabet.
Denne viden får kommunen til at
skrive til Brabrand Boligforening, at
man bør være opmærksom på de almindeligt gældende habilitetsregler,
forstået således, at en ansats opgavevaretagelse ikke må kollidere med interesser eller engagementer uden for
boligforeningen.

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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Kunsten i Sonnesgården
lokale kunstnere udstillede
af Hans Esmann Eriksen
foto af Kirsten Høymark

Det er ikke uden grund, at Sonnesgården er opkaldt efter maleren Sonne og
ligger tæt på Århus Kunst Museum.
Mange af beboerne har ladet sig inspirere til de kunstneriske sysler. Der
viste sig, da kunstforeningen afholdt
udstilling af de lokale kunstnere og
kunsthåndværkeres arbejder i januar
måned.
Her er et udvalg af de udstillede værker.

Billeder af Kirsten Høymark

Ib Frandsen formand for kunstforeningen viser frem

Hanne Grunnet foran sit Kunsthåndværk

Vita Sigrid Pedersen foran et par af sine billeder

Billeder af Frida Ros
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Foreningernes Hus
Stigende aktivitetsniveau
af Anne J. H. Svendsen, foreningernes hus.

Det er forår, dagene er blevet længere
og lysere, og det betyder, at flere har
lyst til at bevæge sig ud, og specifikt
for Foreningernes Hus betyder det,
at flere i foreningerne har lyst til at
mødes om aktiviteter i huset. Det kan
også være, at det ikke udelukkende
handler om foråret, men at flere foreninger ganske simpelt har fået øjnene op for mulighederne i huset, og
har lyst til at udnytte dem til fulde.
Uanset hvad grunden er, kan vi konkludere, at huset oplever et stigende
aktivitetsniveau.
Også i uge otte, i vinterferien, var
huset booket godt op af de lokale
foreninger, der afholdt forskellige arrangementer, blandt andet blev der
afholdt et åbent musisk arrangement
med lokalkunstneren, Pearl.
To nye sy-foreninger samt udvidet
kapacitet i form af det tidligere skolekøkken
Ud over foreningen ’Det Kreative
Værksted’, der dagligt har haft sin
gang i huset siden sidst på efteråret,
er der kommet to nye kreative sy-for-

eninger til, der ønsker at benytte sig af
husets faciliteter. Det betyder selvfølgelig anskaffelse af nye symaskiner,
da dem huset i forvejen stiller til rådighed, ikke længere rækker.
Foreningernes Hus er også så heldige
at have fået udvidet kapaciteten, da
huset nu også råder over det tidligere
skolekøkken, hvilket brugerne af huset fremover vil komme til at kunne
få gavn af. Lokalet skal dog først ’shines op’, og der skal kigges på indretningen, før det er helt klar til brug. I
det nye lokale kommer en af de tre
sy-foreninger til at lave deres kreative
udfoldelser, da der ikke er plads til
alle sy-foreningerne på en gang, (og
sy-foreningerne har valgt at mødes og
sy i samme tidsrum om formiddagen)
inde på det til formålet hidtil benyttede værksted.
Mobile kunstværker

Yderligere er Foreningernes Hus blevet ’udsmykket med mobile kunstværker’, 12 stk. bannere, som elever
fra produktionsskolen har lavet til hu-

set. De mobile kunstværker er hængt
op flere steder, og de passer godt ind
med den i forvejen farverige og halvfjerdser inspirerede stil i huset. I januar afholdt Århus produktionsskole
fernisering i den store sal, der blev
indledt med en tale fra Viceborgmester Rabih Azad-Ahmad.

Foreningernes Hus

Sigridsvej 46, bygning 3
8220 Brabrand
Kontakt leder af Foreningernes
Hus, Per Thomsen på tlf. 61 22
17 46 eller mail: peth@bbo.dk
Hjemmeside: www.foreningernes-hus.dk

klik ind på

www.bbbo.dk

www.brabrandbolig.dk
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NIELS MALMROS UNIVERS
en aften på Kulturgas i Brabrand
tekst og foto af Kirsten Hermansen

Vor kendte instruktør og bysbarn
Niels Malmros holdt foredrag på Det
gamle Gasværk i Brabrand.
Et foredrag, som han også har underholdt med på mange skoler og gymnasier.
En selvlært filminstruktør, hvor mange af hans film baserer sig på hans
egen opvækst. Fire af hans film har
modtaget Bodil-priser.

rernes navne. Det betyder ret meget,
(blot tænk på DR´s Krøniken), og
selvfølgelig har det betydning, hvad
helten i en film hedder.
Malmros barndoms og især ungdoms
værste rival – nemlig Helge/Toke
figuren i filmene – var han kun tak
skyldig, for uden ham var disse film
aldrig blevet lavet, og han var måske
ikke blevet filminstruktør.

Temaet var – Fra Kundskabens træ
til Kærestesorger.

Vores nysgerrighed blev helt indfriet,
for han løftede også sløret og indviede os i, hvad der senere skete med
de børn i Kundskabens Træ, som ikke
fortsatte på gymnasiet - hvor gik de
hen, da filmen sluttede, nej, hvad der

I kundskabens Træ foregår handlingen i årene 1958-60, og filmen indgår
nu i Danmarks Kulturkanon. Omhandler instruktørens mellemskoletid
på Århus Katedralskole.
Kærestesorger er den seneste film og
foregår i starten af 1960´erne. Omhandler instruktørens gymnasietid.

skete med dem i virkelighedens verden.
Det hele var krydret med anekdoter,
den velkendte lune humor og megen
selvironi.
På spørgsmålet, om han havde planer
om en kommende film, fik vi dette
svar: ”nej, det var den sidste ”– dog
med tilføjelsen – ” det samme svar,
som jeg har givet, efter alle mine
film”.

Niels Malmros anno 2011

At gense bidder af filmklip serveret
på klingende århusiansk, er jo en
særlig Malmros-oplevelse.

Som tilhører fik man et spændende
og underholdende kik bag filmenes
kulisser og en indføring i det tema og
univers, filmene handler om. Tabet af
uskylden – fra den begyndende pubertet og til voksenalderen. Det bedre
borgerskabs børn – den spirende seksuelle bevidsthed. I en tidsperiode,
hvor seksualiteten stadig var et tabu.
Det er de bagvedliggende bevæggrunde for de unges handlinger i filmene. Netop dette tema var han eminent til at give den rigtige forståelse
af med eksempler på klip af scener fra
disse film.
Instruktørens verden rummer
mange overvejelser.

Derudover fik man en indføring i en
instruktørs overvejelser og prioriteringer, såsom æstetikken i baggrund
og billeder, og en ting som filmfiguSkræppebladet april 2011 - 9

El Camino - Jakobsvejen
To pilgrimme fra Sonnesgården fortæller
af Hans Esmann Eriksen
foto af Rie Møller

til Santiago. Hele turen er på 1430 km
fra Le Puy i Frankrig. Hanne og Rie
gik den første halvdel på 739 km fra
Le Puy til Saint Jean Pied de Port. Den
første halvdel af turen regnes som den
sværeste, fordi man næsten hver dag
skal op over en bjergkam og ned igen.
Pilgrimsrejsernes betydning for
samfundet

Hanne Hansen næsten 70 år og med
kunstig hofte på vej op
To pilgrimme fra Sonnesgården, Hanne Hansen og Rie Møller, gennemførte i eftersommeren 2010 den første
halvdel på 739 km af Jakobsvejen eller
El Camino.
I februar 2011 blev der holdt et lille arrangement i Sonnesgården, hvor de to
beboere levende fortalte om deres tur
og viste et lille udsnit af de 1300 billeder, Rie Møller havde taget.

Der er mange pilgrimsmål. Jerusalem
og Rom var i starten de store mål. I
800-tallet oprettede kejser Karl den
Store pilgrimsrejsen til Santiago de
Compostela, hvor apostelen Jacob efter sigende var begravet. Som en mur
af ubevæbnede kristne beskyttede pilgrimmene Europa mod de muslimer,
der trængte op igennem Spanien. Det
siges, at pilgrimsrejserne lagde grunden til den europæiske bevidsthed,
som danner grundlaget for EU.
Pilgrimsrejsens betydning for den
enkelte

Hvad er El Camino

Mange kender El Camino som pilgrimsrejsen til Santiago de Compostela fra tv-udsendelserne i december
med Mikael Bertelsen. Mikael gik de
sidste 300 km fra Léon
10 - Skræppebladet april 2011

Når landsbyen møder den enkeltes personlighed

Sonnesgården ligger som en lille
landsby i storbyen. Omkring 60% af
beboerne var mødt op for at høre om
Hanne og Ries oplevelser. Vi kunne
vel alle sammen have hørt et foredrag
ude i byen, hvor et kendt menneske
fortæller om sin pilgrimsrejse, men
det her foredrag var andet og mere.
Her fortalte to af afdelingens beboere om nogle personlige oplevelser,
der betød meget for dem. For en kort
tid blev vi vidne til en del af deres liv.
Dermed opstår der nogle bånd af personlige erfaringer, der bliver med til
at vedligeholde sammenhængskraften i vores lille landsby.

Gennem de sidste 30 år er interessen
for pilgrimsrejser steget væsentligt.
Rejsen er ikke bare et besøg på et helligt sted, men for den enkelte en rejse
ind i sig selv, hvor der gives tid og
rum til at reflektere over livet. Rejsen giver også mulighed for at møde
mange andre, der også er på rejse ud i
livet. De mødes på vejen og på de herberger, som tager imod de rejsende.
Hvorfor tage af sted

Udsigten over Baskerlandet i Sydfrankrig

slutning at tage, når man er nær de 70
og har fået en kunstigt hofte. Hanne
og Rie gennemførte rejsen på 32 dage,
og de var særligt glade for, at der aldrig faldt et ondt ord imellem dem.

Rie Møller er den yngste af de to, og
hun ville gerne gå turen for at takke
for livet. Rie mødte Hanne Hansen,
som er en erfaren pilgrimsrejsende.
Hanne gik den sidste halvdel af rejsen
for 10 år siden, og siden har hun gået
i egnene omkring Assisi. Hanne ville
gerne nå at gennemføre hele El Camino, og hun blev enig med Rie om Rie Møller og Hanne Hansen i Saint Jean
at gennemføre rejsen. Det er en sej bePied de Port efter en fodrejse på 739 km

Væk med fugt og skimmelsvamp
Workshop om renoveringsprojekter i afd. 1 og 2
af Inger Bloch
foto fra Skimmel.dk

Renoveringsprojekter

Afdelingsbestyrelserne i Hans Brogesparken og Søvangen deltog d. 9.
marts i et møde i forbindelse med renoveringsprojekterne i de to afdelinger.
Der blev først orienteret om renoveringsprocessen – og der blev vist fotos
fra afdelingerne, hvor man kunne se
både skimmelsvamp og fugtskader.
Der er foretaget undersøgelser og
termofotografering, og vi så billeder
heraf og fik forklaret, at der er store
varmeudslip som følge af kuldebroer.
Det så slemt ud, og der forestår store
renoveringsarbejder!
Helhedsplan

Renoveringerne skulle gerne medføre, at boligerne også vil være attraktive i fremtiden, og derfor bruger man
nu ordet ”helhedsplan” om renoveringsprojekterne.

Workshop

Bestyrelserne deltog nu i en workshop, hvor hver person skrev på små
gule sedler, der blev sat op på to tavler – én for hver afdeling.
Vi skulle bl.a. notere, hvad vi sætter mest pris på i vore afdelinger, og
hvilke arbejder vi anser for vigtigst
at få gjort. Vi blev også opfordret til
at nedskrive vore ønsker om tiltag,
som måske ikke lige var med i renoveringsplanerne.
Der kom rigtig mange ønsker frem,
men begge bestyrelser lagde allermest vægt på, at vi får gennemført en
grundig renovering med henblik på
fjernelse af fugt og skimmel.
Min mening om fremtidssikring

Byggeriet i Afdeling 1 og 2 har en
smuk arkitektur, der er passet harmonisk ind i terrænet – og man må nok

sige, at afdelingerne ligger i naturskønne omgivelser med god udsigt.
Jeg er helt sikker på, at hvis de nuværende boliger bliver renoveret grundigt, så de fremstår velholdte og sunde – ja så vil de også være attraktive i
mange år fremover!
- Og jeg synes, at man skal passe på
det, vi har – og lade være med at
”mase” nyt byggeri ind (selvom der i
givet fald vil komme en lejeindtægt).

t

Idéer og inspiration

Man har bedt arkitekt Jan W. Hansen
om at komme med nogle idéer til inspiration i forbindelse med projekterne.
Torben Overgaard fremviste nogle af
Jan W. Hansens billeder bl.a. af nogle
lejligheder i blokkene, hvor der var
visualiseret fjernelse af nogle vægge,
og vinduesvæggen i karnappen mod
altanen var erstattet af én stor glasvæg fra loft til gulv for at give mere
lys, åbenhed og gennemsigtighed.
Arkitekten havde endvidere foreslået
forskelligt nybyggeri – i Hans Brogesparken drejer det sig om opførelse af
25 rækkehuse i to etager, opført oven
på garagerne – og der var skitser til
nybyggeri i Søvangen, hvor vaskeriet
og garagerne er i øjeblikket.
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Gammel dansk i Laden
Otte mænd i deres bedste alder lærer gammeldags madlavning
om mandagen i Laden i Toveshøj - Især sovsen volder problemer
af Elsebeth Frederiksen

Kl. 10.00 holdes den første pause, og
dermed knappes også den første øl
op. Før pausen er de forlorne harer
sat til stegning - ovnen er i stykker så
de må steges i stedet - og kartoflerne
er skrællet.
”Jeg kommer på kurset,
fordi jeg aldrig har vidt,
hvordan man laver mad,”
siger Herman Carlsen.
Han kone døde for nogle
år siden, og da det altid
var hende, der lavede
mad, fik han det aldrig
lært.
Det er vigtigt for ham, at
det er god gammeldags
dansk mad, de lærer at
lave. ”Vi gider ikke det
med pasta og alt muligt
mærkeligt, der skal være
godt med kartofler, ” siger
Herman Carlsen.
Alle otte kender hinanden i forvejen. De meldte
sig til kurset uafhængigt
af hinanden, men kender
blandt andet hinanden fra
en lokal billardklub. De
var lidt overraskede over
at se hinanden den første
gang på kurset.
Læreren har
hjemmefra

Hendes egen baggrund er tidligere
smørrebrødsjomfru, og hun har været skibskok i en periode. I dag sidder hun med otte mænd, som ifølge
hende er rigtigt søde at være sam-

Tilbage i køkkenet

Herman Carlsen laver sovs.
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Der er meget stor fokus
på sovsen, og det er der
god grund til. Den er
svær at lave uden klumper. Elo Bastrup fortæller,
at hans hidtidige forsøg
på at lave sovs er fejlslagne. ”Til sidst var jeg nødt
til at bruge en si til sovsen
for at kunne servere den,”
griner han.
Hans kursus har dog også
hjulpet hans kone, der
også har haft problemer
med, at få frikadellerne
til at hænge sammen. ”Så
har jeg endelig kunne
lære hende nogle tricks,”
slutter Elo Bastrup.
Ca. kl. 11.30 er maden
færdig. Forlorne harer
med kartofler, brun sovs
og tyttebærsovs. Vel at
mærke uden klumper.
Så kurset i dag kan anses
som en succes. Så knappes der lige en øl mere op,
og måltidet nydes i fulde
drag. Næste mandag er
der madlavning igen. Og
mon der ikke skal laves
sovs igen

erfaring

Jytte Nielsen er lærer på
kurset og har stor erfaring
med en mand, der ikke
kan lave mad. Hun har
nemlig en derhjemme.
Men hun har da fået lært
fra sig, for hendes søn på
33 kan godt lave mad.
Selv den frygtede sovs,
har hun fået lært ham at
lave.

men med. ”De snakker lidt for meget
om billard, men så må jeg bede dem
om at snakke om noget andet”
Hun lader dem få en pause, inden de
skal tage fat på den helt store opgave:
sovsen.

Så er der serveret

Gellerupblok ryger på museum
Bentesvejs-blok genopføres i Den Gamle By i 2016
af Ali R. Narsp

Blok giver mulighed for overnatning på museet

Det er ikke kun beboerne i udvalgte
blokke i Gellerupparken, som bliver
genhuset. Nu bliver den ene af de
tre blokke, der rives ned, genopført i
Den Gamle By i Aarhus. Her vil den
40 år gamle betonblok i løbet af 2015
blive placeret på bakken bag det nye
1970’er-afsnit i museet, som kan ses
fra Silkeborgvej ved Ceres-krydset.
En ægte ramme
om boligforholdene

”Helhedsplanen i Gellerup har været
en enestående chance for Den Gamle
By for at få fat i et helt originalt betonbyggeri fra den periode i slutningen
af 60’erne, hvor man begyndte med
det industrielle byggeri,” fortæller
en begejstret museumsinspektør Lars
Prina.
”Vores nye etape med 1974-bydelen
i Sønderbrogade åbnede sidste år,
og her ligger allerede butikker med
Pouls Radio, Fotoborgen og Bæk
gaards Rejser. Med blokken fra Gellerup får vi nu også mulighed for at
skabe en ægte ramme om et bofællesskab, en pensionistbolig og en tyrkisk
lejlighed. Alt sammen genskabes med

udgangspunkt i året 1974 og et Velfærdsdanmark, der efter mange års
uafbrudt vækst netop var trådt ind
i EF, og som nu også var begyndt at
kunne mærke oliekrisen,” siger museumsinspektøren, som fik idéen til
blokflytteriet under er besøg på Gellerup Museum den 1. april sidste år.
Projekt til ni millioner kroner

Det er den lille Bentesvejs-blok (nummer 13-19), som kommer til at ligge på
tværs af den kommende bygade, der
om et par år skal pilles fra hinanden
etage for etage. Enhver, der har været
på besøg på Gellerup Museum og set
den gamle film om dengang, da blokkene blev bygget, vil vide, at det nærmest er som at skille legoklodser ad
for så at samle dem igen, når de når
ind til Den Gamle By.
Hele projektet er beregnet til at koste
omkring ni millioner kroner. Det er
finansieret af Realdania Fondet, som
for nylig også har været med til at bekoste en stor undersøgelse at Dansk
Bygningsarv, hvor netop Gellerupparken blev rost, som et flot foregangsbyggeri.

Selve genrejsningen af Bentesvejsblokken på bakken vil finde sted i løbet af 2015 – og blokken skal stå klar
som udstilling den 1. april 2016. Ud
over at huse bofællesskabet og tyrkerlejligheden vil museet også bruge de
mange gode lejligheder til kontorer,
men også lave overnatningsmuligheder for museets gæster, som kommer
langvejs fra. Her tænktes i høj grad på
skoleklasser, som nu får mulighed for
at lave skoleudflugter med overnatning, men også gæstestuderende og
andre specielle besøgende på museet
får mulighed for at overnatte i blokkens lejligheder.
Frikort og kustoder følger med

Museumsinspektør Lars Prina fortæller, at Den Gamle By har tanker om,
at forære alle de nuværende beboere
i Gellerup-blokken et gratis årskort til
museet i 2016, så de tidligere beboere
til den tid får mulighed for at komme
og gense deres gamle lejligheder i nye
omgivelser.
Derudover har museet også fået to
andre appelsiner i turbanen, fordi
både boligforeningens direktør, Torben Overgaard, og foreningens formand, Jesper Pedersen, har lovet at
melde sig som frivillige kustoder i
den gamle Gellerup-blok, når de begge i 2016 har trukket sig tilbage og er i
gang med at nyde deres otium.
”Det vil være en stor fornøjelse at
kunne være med til at give de besøg
ende i Den Gamle By en detaljeret
førstehåndsoplysning om den gamle
Gellerup-bloks historie,” fastslår de to
kommende kustoder samstemmende
og ser ud til, at de næsten ikke kan
vente, til det bliver 2016.
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En Bazarchef taler ud om
mangfoldigheden i Gellerup/Toveshøj
tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

Omkring 100 forskere, studerende
og borgere fra Aarhus overfyldte et
undervisningslokale på Institut for
Statskundskab. Her afholdt Center
for islamisme og radikaliseringsprocesser et foredrag med Jørgen Skov
den tidligere chef for Bazar Vest.
Foredraget havde den spændende
titel “Bazar Vest og Gellerupparken
- Klaner, imamer, (a)social kapital og
radikalisering”.
Skræppebladets udsendte var mødt
op for at høre, hvordan en person, der
havde forladt området, fortalte om de
udfordringer, han ser.
Bazar Vest har bidraget til integration og gensidig forståelse.

Jørgen Skov startede med at konstatere, at bazaren ikke kan beskrives,
den skal opleves med sin larm, sin
trængsel, de mange farver og de kraftige dufte.
Bazaren har i dag 95 butikker, der primært ejes af ikke etniske danskere fra
lokalområdet. De familier, der ejer en
butik, har måtte lære de danske systemer at kende, de er kommet ud af det
danske socialsystem, og de har opnået en høj social status lokalt. I samme
omgang er deres selvværd forbedret.
Jørgen Skov pointerede, at selv om
størstedelen af områdets beboere
var indvandrere, så var de ikke den
største kundegruppe i bazaren. Den
største kundegruppe er danskere, der
rejser til bazaren for at få en eksotisk
oplevelse og for at købe relativt billigt
ind.
Mange af de indvandrere, der bor i
området, har så lav en købekraft, at
de føler sig nødsaget til at finde alternative indkøbsmuligheder.
De mange danskere, der køber ind i
bazaren, har en bedre mulighed for at
få et mere nuanceret forhold til ind14 - Skræppebladet april 2011

vandrerne, derfor bidrager bazaren til
en gensidig forståelse.
En indvandrer føler sig udenfor
og kan let føle sig i en offerrolle.

Jørgen Skov, der selv indvandrede
til Danmark fra Schweiz for en menneskealder siden, kan godt genkende
den følelse af at være uvelkommen,
som mange af nutidens indvandrere
giver udtryk for. Hertil kommer, at
der i Danmark de sidste 10 år er indført regler og restriktioner, som, indvandrerne oplever, primært går ud
over dem.
Det medfører, at førstegenerationsindvandreren let bliver nostalgisk og
vender ryggen til det danske samfund.
Anden- og tredjegenerationsindvandreren står i et vanskeligt dilemma.
På den ene side tilhører de en familieog klanorienteret tradition, der kan
gøre det svært for dem at bryde med
forældrene. På den anden side kan
den individorienterede ungdomskultur, der præger det danske samfund
virke meget dragende. Når de unge
kommer tilbage på besøg i det fædrende land oplever de stærkt, at det er
ændret meget fra det land, deres forældre forlod.
Når dertil kommer, at det kan være
svært at finde rodfæste på det danske
arbejdsmarked, så står man let med
unge rodløse mennesker, uden håb
og uden selvværd og med en indgroet
offerrolle. Det giver unge fra Gellerup, der råber “ud med danskerne”.
Vi skal bare huske på, at mange unge
og deres forældre er forskellige herfra, men det er de unge, der råber, der
bliver hørt.

Mange grupper af indvandrere i
Gellerup/Toveshøj

Jørgen Skov pointerede at Indvandrere er mere forskellige fra hinanden, end danskere er. Det står i stor
kontrast til, at indvandrere i den offentlige debat ofte fremstilles som en
ensartet mængde af asociale og kriminelle, der kun vil have fat i den danske vældfærd, men som ikke vil arbejde for tjene egne penge og betale skat.
Jørgen Skov gennemgik de mange
bølger af indvandringer, som Danmark og Gellerup har været udsat for
igennem de sidste 30 år. Gennemgangen var meget interessant, og flere af
tilhørerne gav udtryk for, at beskrivelsen var ny for dem. I en senere
artikel vil Skræppebladet forsøge at
give en gennemgang af Jørgen Skovs
beskrivelse.
Hvad betyder de mange grupperinger og “klaner”

Hovedlinien i beskrivelsen var, at
de ikke etniske danskere var opdelt
i mange indvandrebølger. At der inden for den ”enkelte bølge” var et vist
sammenhold, og at der var “klaner”
med familiegrupperinger inden for
hver “klan”. Det betød, at det kunne
være meget nyttigt at vide, hvilken
“klan” eller familie en person kom
fra, når man skulle vurdere et udsagn

fra den enkelte. Denne type af viden
er der relativt få, der besidder.
Under debatten var der en tilhører,
Bjarne Jacobsen, som gav udtryk for,
at os såkaldte etniske danskere, som
typisk er blevet meget individorienterede, kunne have svært ved at forstå
de politiske konsekvenser af, at indvandrerne tilhørte mange små grupperinger med et “klan” eller familiemæssigt sammenhold.
De få, men markante kriminelle i
området

Jørgen Skov beskrev de sociale, følelsesmæssige og familierelationer, der
kunne medføre kriminalitet i området. Jørgen Skov beskrev også de typer af kriminalitet, der foregår. Efter
Jørgen Skovs mening udgjorde de kriminelle kun en lille del af indvandrerne i området. Politi og sociale myndigheder kender de fleste ved navn.
Jørgen Skov gav udtryk for, at det var
tragisk, at området i forhold til det
omgivende samfund var stigmatiseret som kriminelt.

tage lang tid og en fokuseret indsats
at løse dem.
Jørgen Skov gav udtryk for, at det var
naivt, at tro på, at man kunne løse problemerne ved at jævne mange blokke
med jorden, og flytte udflytterne ud i
byen. Indtil indvandreren havde slået
rod i samfundet, eller/og på arbejdsmarkedet kunne det være nødvendigt at bo i et område, hvor der boede
andre fra samme kultur som en selv.
Det er et mønster, som vi også ser, når
danskere flytter til udlandet.
Jørgen Skovs hovedpointe var, at
indvandrerne er meget forskellige individer, måske mere forskellige end
danskere. Hvis vi danskere ikke med
respekt modtager de fremmede, så
vil de have svært ved at vise os den
respekt, at opfatte sig selv som lidt
dansk. Med andre ord skal der respekt til, og den skal være gensidig.

Hvad kan man gøre – hvordan
kommer vi videre

Jørgen Skov startede med at fastslå, at
der ikke var nogen lette løsninger. Det
havde taget lang tid at skabe de problemer, området står i. Det vil også

t

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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Jens Betjent
En panserbasse med smil og konsekvens
af Hans Esmann Eriksen

I sidste nummer af Skræppebladet
fortalte vi om den nye analyse, der
viser, at kriminaliteten er faldende i
Gellerup/Toveshøj.
Skræppebladet har besøgt lederen af
lokalpolitiet Jens Espersen – Jens Betjent – for at høre om, hvad politiet
vil gøre for at reducere kriminaliteten
yderligere.

alene,” siger Jens Betjent. ”Vi kan efterforske og undersøge sagerne, men
vi er afhængig af oplysninger fra borgerne.
I samarbejde med de lokale foreninger og institutioner kan vi skabe en
bevidsthed om, hvad der skaber kriminalitet, og hvad vi hver for sig kan
gøre for at reducere den.”

Lokalpolitistationen er blevet større

Ved politireformen, der startede for 4
år siden, blev nærpolitiet i Gellerup
omdannet til en større lokalpolitistation. Det betød, at der kom en ny leder,
og at stationen kan udføre alle faser af
politiopgaven fra forebyggelse over
efterforskning til tiltale.
Det har medført flere medarbejdere
og en større faglig bredde i arbejdet.
I dag har stationen 20 medarbejdere
og er normeret til 22. I den oprindelige plan havde man beregnet der skulle bruges 33 mand, hvis alle opgaver
skulle løses fuldt ud. Sådan blev det
ikke, så indsatsområderne må prioriteres.

Hvordan skabes det kriminelle miljø?
”Hvis man vil undgå, at de unge bliver kriminelle, skal man have fat i den
rigtige ende,” siger Jens Espersen.
”De unge kan blive tiltrukket af kriminelle miljøer, eller de kan påvirkes
af, at ulovligheder florerer i den nærmeste familie.
Hvis et ungt menneske har det svært
hjemme eller i skolen, så kan gadelivet være et attraktivt sted at skabe respekt om sig selv.
Mange unge drenge oplever, at de
får respekt og er seje, hvis de tilhører
de småkriminelle gademiljøer. Her
starter det, og her skal det om muligt
stoppes.”

Hvad skal der til for at reducere
kriminaliteten?

Der smiles til de grønne, og der er
konsekvens over for de røde

”Først må man erkende, at det er en
opgave, lokalpolitiet ikke kan klare

“Allerede fra førskolealderen kan pædagogerne identificere, hvem der er
i risiko for at blive kriminelle. I det
kriminalpræventive arbejde, som primært vedrører de 8-18-årige, opdeler
vi de unge i tre grupper, de grønne,
de gule og de røde. De grønne kan
selv, dem smiler vi til. De gule er dem,
der har brug for hjælp, fordi de er tiltrukket af de slemme drenge og af og
til begår ulovligheder. Dem er vi opmærksomme på, og vi taler alvorligt
til dem, men er forsigtige med at gå
for hurtigt frem, fordi det kan drive
den unge ind i kriminalitet.
De røde – det er de hårde drenge – som
er involveret i kriminalitet. Heldigvis
er det en relativ begrænset gruppe,
men vi går hårdt til dem hver for sig,
dels for at få dem straffet, men også
for at vise de gule og de grønne at det
har alvorlige konsekvenser, hvis man
ender i den røde gruppe.”

Hvordan gribes det forebyggende arbejde an, spørger Skræppebladet.

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

www.gellerup.nu
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Gellerup Museum inviterede indenfor
i det somaliske køkken
Der manglede bare en kamel
tekst og foto af Doron Haahr, museumsinspektør på Gellerup Musuem

En torsdag først i marts inviterede
Gellerup Museum indenfor i det somaliske køkken. Arrangementet var
et åbent arrangement, og vi fik booket
alle 30 pladser. Derfor var der en god
stemning, da folk mødte op i Ladens
lokaler, hvor arrangementet blev afholdt.
Gæsterne kom alle med en stor nysgerrighed, og de fik lov at smage
typisk somalisk mad. Der var både
eksempler på somalisk morgenmad,
frokost og aftensmad. Det var tre somaliske kvinder bosiddende i Gelle-

rup og Toveshøj, der helt havde sagt
ja til at lave maden. Ikke nok med at
de lavede maden. De var også til stede
på selve aftenen, hvor de fortalte om
somaliske madtraditioner og hvordan
det somaliske køkken fungerer. Folk
fik blandt andet at vide, at det somaliske hovedmåltid indtages først på
eftermiddagen cirka kl. 13-14. Derudover fik folk at vide, at der denne aften manglede én central ting: kamel. I
Somalia spises kamelkød ligesom kamelmælk drikkes. Kamel er dog ikke

til at få i Danmark, derfor måtte folk
undvære kamel.
Tanken bag arrangementet var, at folk
altid kan tale sammen over et måltid
mad. Snakken gik, og folk var meget
interesserede og spørgende. Ilham,
der var en af kvinderne, der havde
lavet maden, var rigtig glad for folks
fremmøde og nysgerrighed, og aftenen sluttede med, at hun ganske rørende sagde tak for folks fremmøde
og interesse.

Gellerup Museum søger billeder
af stuerne i Gellerup og Toveshøj
Gellerup og Toveshøj rummer en usynlig verden. Bag vinduerne og gardinerne findes
stuer i alle afskygninger. Dem vil Gellerup Museum gerne vise billeder af.
af Doron Haahr, Museumsinspektør på Gellerup Museum
foto af Ulrik Ricco Hansen

Har du lyst til at hjælpe os med at lave
en fotoudstilling på Gellerup Museum? Vi arbejder på en fotoudstilling
med billeder af stuerne i Gellerup og
Toveshøj. Du kan være med!
Museet vil nu gerne vise et udsnit af
alle de smukke hjem, der findes i Gel-

lerup og Toveshøj. Dette vil vi gøre i
en fotoudstilling, hvor billeder taget
af beboerne selv, viser hvor mange
forskellige hjem, der findes. Billederne vil naturligvis blive vist uden navn
og adresse, så det enkelte billedet ikke
kan identificeres.

Alle, der vil være med, kan være det.
Du skal blot stille dig i den ene ende
af din stue og tage et billede med et
kamera eller din telefon. Billedet sender du derefter til museumsinspektør
på Gellerup Museum, Doron Haahr.
Nemmere kan det ikke være! BilleSkræppebladet april 2011 - 17

derne sender du enten via e-mail til
doha@bbbo.dk eller direkte på mobilen til nummer 6122 1768.
Baggrunden er, at rigtig mange mennesker besøger Gellerup Museum,
og de stiller det samme spørgsmål:
”Hvordan ser Gellerup og Toveshøj
ud bag betonen?” Dette vil vi gerne
vise ved at lave en fotoudstilling med
billeder, der viser et udsnit af de mange forskellige hjem og stuer, der findes i området.
Sidder du med et spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte mig enten
via doha@bbbo.dk eller telefon 6122
1768.
Gellerup Museum fejrer 1-årsfødselsdag

Det fejrer vi ved at holde åbent på
vores fødselsdag den 31. marts samt
i påsken

af Doron Haahr, Museumsinspektør
på Gellerup Museum
Når disse linjer læses har Gellerup
Museum haft mere end 1.200 gæster. I
løbet af det seneste år har vi haft alt fra
skoleklasser, pensionister, børn, unge

marts kl. 19-21. Her vil der bydes på
boller og lagkage til alle fremmødte.
Samme aften vil der også være mulighed for at se fotoudstillingen ”Gellerupbilleder 1960-2030”. Hvis man
ikke når på museet denne aften, vil
både museet og fotoudstillingen
kunne ses i påsken. Museet vil have
særligt åbent nogle af påskedagene,
og nærmere information vil komme
på gellerupmuseum.dk og på vores
gruppe på facebook. Er man også forhindret i påsken har museet heldigvis
fortsat sin faste åbningstid hver tirsdag kl. 15-17 og hver den første søndag i måneden kl. 14-16.

og gamle beboere på besøg. Det vil vi
gerne markere ved at holde åbent på
vores 1-årsfødselsdag torsdag den 31.

På ture ud i foråret
Glæd din krop med motion og natur
af Ulrik Ricco Hansen
foto af Ulrik Ricco Hansen og Den Selvejende Institution Hasle Bakker

Endelig forår – så er det med at komme ud og nyde naturen og samtidig få
rørt sig. Der er masser af muligheder
i naturen på Holmstrup Mark, hvor
Skjoldhøjkilen er nem at lufte sig i.
Både på egen hånd og i grupper. Flere
faste tilbud gør det muligt at gå eller
løbe sammen på de gode ruter i området.
Løb 5 km

Hver lørdag kan du tage med på en
fem kilometers løbetur med tidstagning. Turen starter kl. 9. Børn og
voksne kan deltage – både de meget
hurtige og de helt nye løbere. Der vil
næsten altid være nogle på dit niveau
at løbe sammen med.
Tilmeld dig dagen før dit første løb på
Parkruns hjemmeside, parkrun.dk. Så
får du en mail med en stregkode, som
du tager med, så der bliver taget tid
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på dit løb. Alle deltageres løberesultater kan ses på hjemmesiden. Parkrun
foregår på frivillig basis 60 steder i
Europa, heraf fem i Danmark.
Mød op på lørdag på P-pladsen for
enden af Lenesvej – ved foden af Hasle Bakker.
Motionstilbud for kvinder

I dette forår startes et nyt tilbud til
kvinder. Alle kvinder er velkomne
uanset alder og fysisk form.
Turenes længde og hastighed afpasses efter deltagernes formåen og ønsker. Der kræves ingen bestemt påklædning, eller udstyr og desuden
har du mulighed for at snakke med
andre kvinder undervejs.
Der er to mødesteder: Sundhedscenter Aarhus Vest på Gudrunsvej 80 kl.
12.00 og Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B kl. 12.30.

Lokalkendte instruktører viser vej i
området. Gåturene foregår om torsdagen, og der afsluttes med frugt og
te i Tousgårdsladen. Det er gratis at
være med.
Traveture

Den selvejende institution Hasle Bakker (haslebakker.dk) arrangerer løbende vandreture i området. Alle kan
være med. Næste gang er tirsdag den
12. april kl. 10. Der vandres otte eller
ti kilometer med start fra parkeringspladsen ved Skjoldhøj Kirke.
Elektronisk skattejagt

Tag gps’en ud af bilen eller brug en
moderne mobiltelefon til at finde
skatte med. Fænomenet hedder ”geocaching” og ud fra nøjagtig angivelse
af længdegrad og breddegrad finder
du en skjult skat.

Brug din gps og find fx denne geocache
ved Grimhøj Sø.
”Skatten” er hverken guld eller ædelsten, men ofte i en kiste. I en beholder
finder du blok og papir, så du som i
en gæstebog kan skrive, at du har været der. Nogle skatte har små effekter,
som du kun må tage en af, hvis du
lægger en ny i stedet og på den måde
bytter ”gevinst”.
Start på hjemmesiden geocaching.
com og læs, hvordan du fx finder en
skat på Holmstrup Søeng, ved Grimhøj, Grimhøj Sø, en bænk eller et
vandløb i området.

klatre-net og motionspavilloner ved
plads Beta.
De tre pavillonerne er hver udstyret
med tre redskaber til forskellige øvelser næsten som i et fitness-center. Få
træningsprogrammer på din mobiltelefon ved at sende en sms – der er
skiltet med nærmere info.
En tur i skoven mellem Odinsgård og
Skjoldhøjkollegiet byder på mulighed
for forskellige udfordringer på motionsredskaber, som er lavet af træ. Her
er gode muligheder for leg for både
børn og voksne, der fx kan hoppe fra

øvelser. Bl.a. kan man ”gå på stylter”
på en ny og sjov måde.
På bjerg-cykel og sommer-ski

Anlagte grusstier gør også området
velegnet til at tage en tur på cykel.
Har du en mountainbike, er det vel
næsten uimodståeligt at tage den på
en tur til områdets ”bjergtopppe”.
Tidligere har der været faste ture hver
torsdag fra Ellekærskolen, og måske
starter det op igen.
I løbet af 2011 vil Aarhus Skiklub informere og demonstrere rulle-ski.

Med kort, kompas og gps

Orienteringsklubben Pan og Århus
1900 Orientering har sat 32 poster ud
i området. Posterne er afmærket i terrænet med røde pæle.
Planlæg din rute ud fra det detaljerede kort, som gratis hentes fra orientering.dk. Du vælger selv, hvor mange
poster du vil finde og i hvilken rækkefølge. De kan kombineres på utallige måder.
På kortet er beskrevet en række ruteforslag og angivet tre velegnede startsteder, henholdsvis Spiralen, P-pladsen ved Lenesvej og Skjoldhøjskolen.
Kortets poster er forsynet
med gps-koordinater, så
man som alternativ eller
supplement til kortet kan
bruge en gps-modtager til at
finde dem.
Fitness-rute på egen hånd

Rundt omkring i området
er opstillet forskellige motionsredskaber: Bølgende
klatrestativ ved plads Alfa,
tovbane ved plads Gamma,

Tag ud på orienteringsløb og find de røde poster.
træstub til træstub alle vippe en hel
skoleklasse sammen på en kæmpevippe.
I skoven syd for Skjoldhøjskolen er
der ved den zigzaggede træbro i den
fugtige elleskov også mulighed for

Hvor og hvornår annonceres på haslebakker.dk.
Gratis forfriskninger

Ved de fleste af arrangementerne serveres der gratis forfriskninger sponsoreret af Bazar Vest.
Aktiviteter foregår i et samarbejde mellem Den Selvejende Institution Hasle
Bakker, Brabrand IF Motion,
Dansk Vandrelaug, Århus
Fodslav, Beboerhuset Tousgårdsladen, SundhedsCenter Aarhus Vest og Århus
Kommune Sport samt frivillige.
Der er mulighed for gode oplevelser for alle uanset alder,
køn og forudsætninger.
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Kommunikation i øjenhøjde
Internettet viser vejen
af Susanne Winther

Det er kærlighed ved første klik, når
man går ind på hjemmesiden lejerbo.
dk: Her er en portal, der leder administrationsselskabets ca. 90.000 lejere
gennem boligjunglen – ca. 40.000 almene boliger i hele landet – via ”Mit
Lejerbo” med funktionaliteter omkring boligsøgning og opskrivning,
som vi også kender det fra vores egen
aarhusbolig.dk. Men derudover præsenterer Lejerbos hjemmeside på forbilledlig vis online-publikationer om
alt fra en startguide til beboerdemokrater, læsevejledning til afdelingsbudgettet, guide for ind- og udflytning osv.
Web tv på Lejerbos hjemmeside

Der er ansat fire medarbejdere i Lejerbos kommunikationsafdeling, og de
har gjort sig stor umage med på en let
forståelig måde at formidle de mange
regler, rettigheder, pligter og muligheder, der møder de forskellige lejere,
hvor de er. Men det stopper ikke her:
Lejerbo har nemlig også lanceret web
tv på deres hjemmeside, hvilket vil
sige videoer på op til 20 minutters varighed om alt lige fra selskabets historie (stiftet i 1944) til en varmemesters
guide om syn ved fraflytning med eksempler på forskellen mellem manglende vedligeholdelse og misvedligeholdelse mv.

ger. Meget passende er organisationsstrukturen for Lejerbo med beboerne i
toppen og direktionen i bunden.
At lære af hinanden – for beboernes
skyld.
Samarbejde på tværs

Tina Staun Petersen oplyser, at Lejerbo har afholdt møder med andre boligadministrationsselskaber i
København, for at man kan lære af
hinanden. Det er prisværdigt, at de
forskellige boligorganisationer, som
er i en konkurrencesituation på det
almene boligmarked, går sammen og
udvikler ”best practice”, dvs. lærer af
hinanden og løser opgaverne så effektivt og hensigtsmæssigt som muligt
med udgangspunkt i beboernes – deres kunders – behov og efterspørgsel.
For Aarhus er dette med sammenlægningen af byens 16 boligforeninger
ikke mindre aktuelt.

brand Boligforening” for bl.a. at opnå
mindre afstand og bedre forståelse
mellem beboerne og driftspersonalet
samt større inddragelse af beboerdemokratiet. Man kan håbe, at boligforeningen frem for selv at opfinde den
dybe tallerken, vil skele til de procedurer og værktøjer, som andre selskaber i den almene boligsektor udmærker sig ved.
Forandring på bbbo.dk?

Ét sted at starte kunne være på Brabrand Boligforenings portal bbbo.dk.
Det formelle på hjemmesiden er naturligvis i orden, og for eksempel er
vedtægter, referater, regnskaber osv.
tilgængeligt i rå tekst. Man kan dog få
det indtryk, at informationerne er til
for insiderens avancerede brug, mens
hjemmesiden for den almene beboer
endnu lader noget at ønske, når det
gælder brugervenlighed og kommunikation i øjenhøjde.

At lære af hinanden

Ifølge Lejerbos kommunikationschef
Tine Staun Petersen har man lanceret
web tv på baggrund af en efterspørgsel fra beboerne selv. Og sådan går Lejerbo langt og proaktivt i deres arbejde for at møde beboerne, hvor de er:
For eksempel kan man via hjemmesiden tilmelde sig et beboerpanel, hvor
man inviteres til at svare på forskellige spørgsmål om livet i Lejerbos boli20 - Skræppebladet april 2011

Midler fra landsbyggefonden

I tilfældet Brabrand Boligforening
kunne man i sidste udgave af Skræppebladet læse, at Landsbyggefonden
har tildelt midler til projektet ”Indsats
for ændret driftsorganisation i Bra-

Lejerbos hjemmeside med
onlinepublikationer og webtv.

Perlevennerne uddelte pris til Årets Perle
At skabe aktiviteter og gode oplevelser for beboerne i Gellerup er Perlevennernes
fornemmeste opgave, og det lever den unge forening i høj grad op til
af Helle Hansen
foto af Carsten Nielsen

Perlevennernes
generalforsamling
fredag den 18. marts sluttede af med
uddelingen af en nyindstiftet pris
”Årets Perle”, der gives til et medlem,
som i den forløbende år har ydet en
ekstraordinær indsats for foreningen
og som lever op til foreningens formål
”at skabe aktiviteter og gode oplevelser for beboerne i Gellerup til glæde
for børn, unge, voksne og ældre på
tværs af køn og kulturel baggrund”.
Årets Perle blev foreningens kasserer
Jytte Nielsen, der er en ægte ildsjæl,
som altid bakker op omkring lokale
initiativer, som kan blive til glæde for
områdets beboere. Ud over at holde
styr på foreningens finanser, er Jytte
også fast på madholdet, der står for
Perlevennernes månedlige fredagsspisninger. Her kommer Jyttes fortid
som smørrebrødsjomfru og skibskok
foreningen til gode, som den også
gjorde, da Perlevennerne i efteråret
var med til at lave mad til de 600 gæster ved Nabofesten i GLOBUS1. Derudover er Jytte for nylig også begyndt
at undervise enlige mænd i at lave
sovs på et kursus i Laden. Og så er
hun også fingernem og aktiv i at fremstille kort og andre ting, som Perlen
kan nyde godt af.
Med prisen som Årets Perle følger en
vandrerpokal, som Jytte Nielsen på
næste års generalforsamling i Perlevennerne skal videregive til det medlem, som i det kommende år leverer
en ekstraordinær indsats i foreningens ånd.
Aktiv forening
over en bred front
At den knap et år gamle forening, der
har til huse i beboerhuset Yggdrasil
midt i Gellerup, ikke ligger på den
lade side, beviser det seneste års mange aktiviteter, som vel at mærke lægger ud over hovedaktiviteten, der er
at holde ordinært åbent i Café Perlen
om torsdagen og ved de månedlige
fællesspisninger samt søndagsåbningerne.

Perlevennerne stillede op og hjalp til
ved åbningen af Gellerup Museum.
Var aktive ved den store Grundlovsfest. Stod for kagebagning til Sommer
Grillfest i Gellerup, og lavede mad til
Nabofesten i Festuge.
Stod for grillmaden ved Godhedsdagen i oktober og har holdt både Eidfest og Juleafslutning. Og vennerne
hjalp også med ved Gellerupparkens
Fastelavnsfest. Og markerede Kvindernes Kampdag sammen med Samvirkets Forældre Debatforum og fejrede Cafe Perlens to års fødselsdag
torsdag den 10. marts.
Nye aktiviteter på vej
Perlevennerne har i foråret fået støtte
af kommunens §18-midler og byder
den 14. april på et spændende foredrag med Lilly Andersen fra Brædstrup.
Og søndag den 27. marts åbnede Perlens Systuen også for aktiviteter for
piger mellem 10 og 15 år. En aktivitet,
som bliver ledt af Nada og Anne. Og
for tredje år i træk arrangerer Perlevennerne 1. maj i Café Perlen, ligesom
foreningen også er aktiv i forbindel-

se ”I love Gellerup” den 28. maj på
Kloster Torv og ”Løb for Livet i Gellerup” i Hasle Bakker den 18. juni. Og
endelig er der også ved at blive planlagt en sommerudflugt til Sallingsund
for alle medlemmer, som ikke skal ud
at rejse.
se aktiviteter for april på side 34
eller

www.cafe-perlen.dk
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Jomfruen
Jomfruen følger efter Løven på Dyrekredsen
af Jens Skriver

Hvis man kender stjernebilledet Løven, der om aftenen befinder sig på
østhimlen, vil man et stykke til venstre for det kunne se en ret klar stjerne. Ved nærmere eftersyn bemærkes,
at dens lys er ret mat. Der er da heller
ikke en stjerne, men planeten Saturn,
som for øjeblikket befinder sig i stjernebilledet Jomfruen.
Eneste høne i kurven

Det er det næste i rækken af stjernebilleder på Dyrekredsen eller Ekliptika. Saturn er ikke langt fra stjernebilledets klareste stjerne Spica. Den lyser
klart, selv om den er 220 lysår borte,
for den er mere end 2000 gange så lysstærk som Solen.
Jomfruen er den eneste kvinde blandt
Dyrekredsens stjernebilleder, men
dette stjernebillede har altid været

forbundet med en kvindeskikkelse.
Spica er et hvedeaks, hun holder i
hånden.

til spiralgalakserne. Andre betegnes
som elliptiske eller irregulære.

Galakser

Astronomisk set gør området sig
især bemærket ved, at her ligger over
13.000 galakser, men ingen af dem vil
kunne ses med det blotte øje. En galakse er en umådelig samling af stjerner, der er knyttet sammen af tyngdekraften.
Omkring 1800 slog filosoffen Kant
fast, at stjernerne på Mælkevejen
hang sammen, og at Mælkevejen udgjorde skiven i et fast system, men der
skulle gå hen ved 100 år, inden astronomerne blev enige om, at mange af
de pletter, som, de observerede på
himlen, var fjerne galakser uden for
vort solsystem. Mælkevejen hører

brabrand boligforenings administration, gudrunsvej 10,
holder lukket fredag d. 6. maj på grund af kursus

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk
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Brabrand Boligforening
Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand
Telefon 89 31 71 71
E-mail: Brabrand@bbbo.dk
åbningstider:

Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00

ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I FORÅRET 2011

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er
blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.
Foreløbig dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3.
Afdelingens årsregnskab for 2010
4.
Evt. forslag
5.
Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling XXII, Sonnesgården

Torsdag den 7. april 2011 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen
m.m. om foråret:
1.
Valg af dirigent
2.
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3.
Afdelingens årsregnskab for 2010
4.
Evt. forslag
5.
Valg:
a: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
b: Repræsentant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
c: Repræsentant + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med ulige numre)
d: Evt. andet
6.
Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling IV, Gellerupparken
Afdeling V, Toveshøj		
Afdeling VI, Holmstrup		

Mandag den 11. april 2011 kl. 19.00 i Foreningernes Hus (Nordgårdsskolen)
Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.00 i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
Mandag den 11. april 2011 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne,
skal være indsendt til Boligforeningens kontor senest 14 dage før det pågældende møde
Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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Av godav
Om det gode gamle håndtryk
af Inger Bloch

At trykke en andens hånd som hilsen
Da jeg var barn, var det ikke nok at
sige ”hej”, når man mødtes og skiltes.
Det var almindelig høflighed at give
hånd, og det hørte med, at man så
personen i øjnene, mens håndtrykket
gennemførtes.

hvis man bærer ringe på højre hånds
fingre.
Skulle man være så uheldig at have
gigt i fingrene, er det heller ingen spøg
at udveksle håndtryk med en person,
der ivrigt viser sin faste karakter ved
at levere et ordentligt masehåndtryk!

Håndtrykket er en gammel skik

Pinligt

Jeg har læst, at håndtrykket har eksisteret i over 2000 år. Oprindelig var
det et udtryk for tillid og åbenhed
mellem mænd; man bar sit sværd ved
venstre side, og når højre hånd blev
rakt frem, kunne den anden person
straks se, at man ikke havde trukket
sværdet!
I dag

Nu om dage benytter man ikke håndtrykket helt så meget som tidligere,
men det bruges dog stadig flittigt ved
præsentationer, højtidelige og festlige
lejligheder, ved besegling af aftaler
osv.
Endelig må man nok sige, at yngre
mennesker ikke giver hånd så ofte
som ældre.
Håndtrykket afslører personligheden

Det påstås, at et FAST håndtryk
vidner om en FAST karakter, og et
SVAGT håndtryk afslører en SVAG
karakter – sandt er det i hvert fald, at
et håndtryk, der føles som en slatten
karklud, er en trist oplevelse – og hvis
personen samtidig kigger den anden
vej, bliver det da rigtig kedeligt!
Ringe på venstre hånds fingre

Hvis man ønsker at bære fingerringe,
er det en god idé at anbringe dem på
venstre hånd; et fast og langvarigt
håndtryk kan nemlig gøre rigtig ondt,
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Jeg kom engang til at aflevere et ret
pinligt håndtryk ved en fødselsdagsreception. Vi havde fået serveret chips
med dip, og da jeg havde lykønsket
den kvindelige fødselar med et tilpas fast håndtryk, opdagede jeg, at
hun fik vældig travlt med energisk at
gnide sin højre hånd med en serviet.
Et hurtigt blik på min egen højre afslørede, at jeg havde fået dyppet lillefingeren i dipskålen og frejdigt havde
videregivet noget af snasket!

Denne oplevelse har lært mig altid
at benytte venstre hånd til (fedtede)
chips og dip, så den højre kan være
klar til håndtryk.
Med omtanke

Misforstå mig ikke: Jeg går ikke ind
for, at vi skal udrydde håndtrykket –
det er bestemt en god skik – men en
skik, der skal gennemføres med omtanke!

Uffe roder lidt i rytmeboxen
Sonnesgården - En ungdommelig ældrebebyggelse
af Uffe Adelørn, beboer afd. 22 Sonnesgården

Forleden dag blev jeg kontaktet af
en tidligere kollega, der nu syntes, at
hun ville til Aarhus efter et arbejdsliv
i Nordjylland.
Nu ville hun så gerne se, hvordan vi
boede her i Sonnesgården og have lidt
at vide om mulighederne for at få en
lejlighed i bebyggelsen. Som godt og
loyalt boligforeningsmedlem henviste jeg naturligvis til boligforeningens
altid villige og hjælpsomme personale, der med mild og venlig stemme
kunne oplyse min kollega om, at hun
da var yderst velkommen som medlem, og ventetiden på en lejlighed i
Sonnesgården var et sted mellem 1
og 5 år. Min meget rare og tålmodige
kollega tog naturligvis mod dette generøse tilbud og gik så i gang med at
finde en midlertidig beboelse, for naturligvis vil hun da stå som ”aktiv søgende” medlem. Hun fandt beboelsen
ideel, idet ”man jo må se i øjnene, at

elevator og døråbnere meget hurtigt
kan blive nødvendige hjælpemidler”!
Med gru og forfærdelse blev jeg mindet om, at vi bor i en ældrebolig!!
For et par år siden stod jeg ved vore
postkasser, medens et ungt, nyt postbud fordelte breve og andet godt til
de forskellige postkasser. Pludselig
vendte han sig mod mig og spurgte:
”Jamen, det ER da et slags plejehjem
det her?” I ren forskrækkelse skyndte
jeg mig at give ham ret, modtage min
post og stavre hen til elevatoren, hvor
jeg naturligvis forsikrede mig om, at
der var en nødhjælpsknap, og at der
var hjælp i nærheden.
Siden har jeg fået det noget bedre og
er blevet overbevist om, at den unge
mand tog helt fejl:
Ungdommelige mennesker i tætsiddende træningstøj færdes let og ubesværet fra vor særdeles veludstyrede
motionskælder til de ernæringsrigtige kager – og kaffe – i vor velbe-

søgte café, og dagligt spurter ligeså
ungdommelige mennesker af sted på
lange joggingture i vor midtby-natur!
(Ondskabsfuld sladder fortæller, at
hvis disse motionister virker FOR
ungdommelige, er det, fordi vi har
mødt nogle af de mange sygehjælpere, der af uforklarlige årsager færdes
på vore altangange!)
Alt dette lader sig selvfølgelig kun
praktisere, fordi vore fællesspisninger
består af ernæringsrigtig kost, og den
tilhørende vin er økologisk.
Det er med dyb beundring, at jeg
ser alle disse velmente tiltag for den
almene sundhed i Sonnesgården,
selvom det naturligvis gør ventetiden
længere for min kollega, og samtidig
kan jeg da kun hilse det velkomment,
at man gennem motion og sund kost
forlænger gennemsnitslevetiden med
ca. 3 måneder iflg. nylig udgivet statistik. At mange mennesker så får så
travlt med at dyrke motion og tilegne
sig viden om kostsammensætning, at
de pådrager sig stress, der forkorter
livet med 3 år, er en helt anden sag,
og kan så kun være til fordel for min
kollegas ønske om en lejlighed i Sonnesgården!
Jeg ville ønske, at jeg havde tid til at
fortælle lidt mere om vort motionsliv,
men mine daglige armbøjninger skal
også passes!

Inget er så alvorligt,

at man ikke kan tage gas på det
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xx - afdeling

Debatredaktion
Redaktør: Hans Esmann Eriksen
Kriminalitet i Gellerup og Toveshøj
I sidste nummer af Skræppebladet blev der omtalt en ny
rapport om den kriminalpræventive indsats i Gellerup/
Toveshøj-området. I dette nummer har vi fulgt op ved at
besøge lederen af nærpolitistationen i Gellerup. Herudover har vi refereret et spændende foredrag, som blev afholdt på Aarhus Universitet i begyndelsen af marts. Den
tidligere leder af Bazar Vest Jørgen Skov fortalte med engagement om sine erfaringer i Bazaren. En del af foredraget omfattede kriminalitet i området og nogle af baggrundene for, hvordan den opstår.
Læseren kan bide mærke i, at de to artikler supplerer hinanden. I sagens natur har de to hver sine fokuspunkter,
når spørgsmålet om kriminalitet skal beskrives.
Jeg vil opfordre vore læsere til at komme med indlæg til
denne debat i det næste nummer, således at informationerne om problemkredsen kan blive mere nuanceret.
Kvalitet i driften - Hvad er erfaringerne fra andre
boligforeninger
I sidste nummer fortalte Helle Hansen og Troels Bo Knudsen om, hvordan afdeling 4 og afdeling 5 sammen med administration og drift vil arbejde på at forbedre den daglige
drift i området.
Skræppebladet har fået et nyt frivilligt redaktionsmedlem,
der kommer fra Drejergården. Susanne Winter fortæller
i en kommentar i dette nummer om erfaringer fra andre
boligforeninger med at informerer beboere om deres rettigheder, pligter og muligheder.
Hvem skal man stole på Brabrand Boligforening
eller Aarhus Kommune
I dette nummer af Skræppebladet har Kirsten Hermansen
beskrevet nogle af de diskussioner, Brabrand Boligfor26 - Skræppebladet april 2011

ening har haft med Aarhus Kommune ved planlægning af
forsøgsbyggeriet med højstyrkebeton. Skræppebladet har
forespurgt i Aarhus Kommune om, hvorfor sagsgangen
har været så lang, samt om, hvorfor kommunen ikke har
dispenseret.
Bent Pedersen fra Kommunens tilsyn med det almene byggeri har svaret på kommunens vegne. Bent Pedersens svar
er gengivet sammen med Kirsten Hermansens indlæg.
Den opmærksomme læser af de to indlæg vil blive opmærksom på, at de to sagsfremstillinger ikke er ens på
flere punkter. Det betyder, at vi som beboere kan blive i
tvivl om, hvem der har ret i sagsfremstillingen. Administrationen i Brabrand Boligforeningen eller Aarhus Kommunes tilsyn med de almene boliger. Det kan lyde som et
akademisk spørgsmål, men ingen skal være i tvivl om, at
den slags uenigheder om, hvad der er grundlaget for en
beslutning, koster mange penge og tager urimeligt lang
tid. Dem der betaler, er os beboere, både via administrationsbidrag og via skattebilletten
Debatten i de kommende måneder
Beboerne opfordres til løbende at komme med indlæg eller komme med idéer til et tema.
De idéer, der arbejdes med for tiden, er: Kvaliteten af boligforenings serviceydelser, erfaringer med brug af råderet, det gode liv i afdelingen, beboerdemokratiets kvalitet,
ønsker til den almene bolig i fremtiden, Integrationsarbejdet i foreningen osv. osv.

1 - Hans Broges Parken

Fastelavn
Kolde næser og godt humør
af Inger Bloch
fotos af Asger Frederiksen

Igen i år blev fastelavn fejret med tøndeslagning i garagegården.
Der var over 100 tilmeldte; vejret var smukt med sol fra en
blå himmel på denne kolde forårsdag.
Børnene var fint klædt ud, og Torben fra bestyrelsen optrådte som en yndig, frodig kvinde med paryk og skærf!
Vindere af tøndeslagningen blev:
Aldersgruppe
0 – 5 år
6 – 14 år
40 – 80 år
0 – 100 år

Kattekonge
Isabella
Karl
Torben
Malene

Kattedronning
Malte
Magnus
Peter
Aage

Efter præmieuddelingen vankede der kakao og boller,
slikposer til børnene og en lille en til de kolde voksne i
selskabslokalet og cykelkælderen i blok B.

2 - Søvangen

BEBOERHUSET SØVANGEN
Arrangementer i april 2011
af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Søndagscafé den 10. april
kl. 14.00-16.30

Bemærk det tidlige tidspunkt på
grund af påsken.
Kaffe/thé med brød – pris kr. 20,Alle er velkommen
Der er tilmelding til fællesspisningen
den følgende onsdag

Onsdag den 13. april kl. 18.00
Fællesspisning

Vandreturene om mandagen
fortsætter

I april måned er det slut med onsdags-aktiviteterne

Med venlig hilsen Beboerhusudvalget

Menu: Fad koteletter med flødechampignonsauce
Is med frugter
Kaffe eller thé
Pris kr. 50,- for voksne – børn under
12 år kr. 30,-

Udvalget holder ”madmøde” mandag den 2. maj kl. 15.00-16.00
Alle, der har tid og lyst til at hjælpe
med at lave mad, kan bare møde op.
Vi vil gerne have din hjælp, vi mangler den.
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2 - Søvangen

Fastelavn er mit Navn
Lidt historie fra før og nu
tekst og foto af Michael & Maibritt Jørgensen

Historien om Fastelavn

Vi havde engang en konge, der hed
Christian d. 2., og han inviterede engang nogle hollændere til Danmark.
De hersens hollændere havde nogle
underlige måder at feste på. Blandt
andet hængte de tønder op i en snor,
som de skulle ramme, mens de kom
ridende i fuld galop på heste. Det syntes danskerne åbenbart var ret underholdende, for samme tradition indførtes – bortset fra at man slog til tønden
med jord under fødderne.
En anden historie fortæller, at grunden til, man afholdte fastelavn, var at
fejre forårets kommen og, skal man
tro den fortælling, må foråret være
lige om hjørnet.
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Søvangens Fastelavn

I Søvangen var der mødt børn og
voksne op for at fejre fastelavn, og det
var med solskin og blå himmel, som
en flot baggrund til tøndeslagningen.
Der blev slået til tønder i 4 grupper,
0 til 5 år, 6 til 12 år, 12+ og sidst men
ikke mindst en tønde til de voksne.
Det blev gået til den, og da alle tønder
var slået til jorden, var der fastelavns-

boller, slikposer og kakaomælk til de
mange børn, der var mødt op i mange
flotte udklædninger. Der var også kaffe og fastelavns boller til de voksne.
Da alle have fået varmen, blev kattekonger og -dronninger kåret efter alle
kunstens regler, og den bedste udklædning blev også belønnet.
Søvangens bestyrelse er glade for
det store fremmøde, og vi ser frem
til næste års fastelavn hvor vi håber
at flere voksne har mod på at komme
udklædt.

4-5 / Gellerupparken/Toveshøj

Vær med til at forme Gellerup og Toveshøjs fremtid
Alle inviteres til Seminar i Foreningernes Hus d. 27.-28. april
af Elsebeth Frederiksen

DU er inviteret til et 2-dagsseminar i
Foreningernes Hus om sundhed og
trivsel i Gellerup/Toveshøj. Alle, der
møder op, bliver hørt og får indflydelse.
Definition af sundhed og trivsel

Gellerup Bibliotek, Folkeinformation, Sundhedshuset, Jobhjørnet samt
Sundhedscenter Aarhus vest ønsker
i deres samarbejde, at der skal være
mere fokus på trivsel og sundhed i
Gellerup og Toveshøj, og derfor er
denne konference kommet op at stå.
”Vi inviterer derfor alle borgerne i
området til at være med at til at definere hvad deres bud på sundhed og
trivsel er. Vi ønsker, at de, der bor i
Gellerup/Toveshøj, får mere indflydelse på, hvordan vi skal arbejde med
sundhed og trivsel og det gerne i samarbejde med borgerne,” siger Lone
Hedelund, som er projektleder for videreudvikling af det nuværende fællessamarbejde, som kaldes Community Center Gellerup. Konferencen
finder sted onsdag den 27. april kl. 12
til kl. 22 og torsdag den 28. april fra kl.
9 til kl. 16.
Tilknytning til området

Lone Hedelund forklarer, at planen
med seminaret er at finde 4-5 fælles
aktiviteter, som man kan arbejde videre med i den kommende tid. Det
kunne f.eks. være planer om, hvad
børn skal lave i sommerferien, eller
ældre mennesker, der skal dyrke motion og nogle af alle de idéer, der kom
frem på Samvirkets Årsmøde.
Deltagere på konferencen kan også
være personer, der arbejder i området,
og andre med tilknytning til området:

her tænkes f.eks. på repræsentanter
fra Meyer-projektet, fra Globus1 eller
fra Filmprojekt Gellerup.
Vær med begge dage

Konferencen strækker sig over to
hverdage, hvor det kan være svært

Måske skal vi brainstorme på konferencen

for beboere, der er i arbejde, at deltage. Alligevel håber Lone Hedelund,
at det vil være muligt for en del beboerne at deltage. Da konferencen også
ligger om aftenen, er der arrangeret
børnepasning for dem, der har behov,
ligesom der er mad og drikke. Det er
gratis at deltage i konferencen.
For at få det fulde udbytte som deltager er det vigtigt, at man deltager begge dage. Gennem konferencen kommer man til at arbejde med sig selv og
får en fælles forståelse af området og
til at se på de historiske perspektiver
for Gellerup/Toveshøjs i forhold til
både de lokale, urbane og globale påvirkninger af samme .
Idéen med konferencen er også at få
et godt afsæt for at få en fælles proces
med alle i området igangsat i forhold
til at skabe en fælles vision for indsatsen omkring sundhed og trivsel.
Lone Hedelund opfordrer derfor alle
til at komme – også dem, som ikke
plejer at komme til den slags arrange-

menter. Man skal heller ikke holde sig
tilbage, selv hvis man ikke føler sig så
sikker på dansk, så kan man få hjælp
af de tilstedeværende medarbejdere
fra Folkeinformation.
Alle vil blive hørt

Der er ingen, der bliver ignoreret på
denne konference, og i konferencen
bruges mange metoder, så alle bliver
hørt. Så det er bare med, at komme af
sted og påvirke din egen og dit områdes situationen.
”Vi medarbejdere kunne godt bare
sætte os sammen og brainstorme og
finde nogle forslag og så igangsætte
disse, men vi kender jo ikke alle beboernes behov og ønsker, og det vil vi
gerne, så derfor var det naturligt, at
lave denne konference,” mener Lone
Hedelund.
Beboerne i Gellerup ved bedst, hvad
der er godt for deres område, og det
bliver der nu lyttet til. Derfor er der al
mulig grund til, at møde op og komme med sin mening.

Her skal konferencen foregå
Deltagelse er gratis

Tllmelding til lokalbibliotekerne@
aarhus.dk eller på Gellerup bibliotek,
enten ved at møde op eller ved at ringe på 89409640. Deltagelse og forplejning er gratis.
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15 - Hasselengen

Vellykket fastelavnsfest i afdelingen
4 reggentpar blev kåret
af Johanne Munkholm

Traditionen tro – så har afd. XII/XV
igen i år holdt fastelavnsfest. Det løb
af stabelen søndag den 13. marts, hvor
vi slog ”KATTEN AF TØNDEN”. Det
blev virkelig en stor succes med mange fremmødte, ca. 70, hvoraf omkring
halvdelen var børn.
Der var så mange fantastiske udklædte – ja, både børn og voksne. Selvfølgelig var der præmie til de bedst udklædte, men man må erkende, at der
kom vi på arbejde med at vælge, for
fantasierne / kreativiteterne, havde
virkelig været i gang.

Konger og dronninger, ja, de blev
også fundet efter et hårdtslående arbejde med at få katten af tønden. Der
var opdelt 4 aldersgrupper, så vi havde hele 4 Regentpar, som blev kåret.
Efter kåringen var der dækket op inde
i vores Fælleshus, med varm kakao,
kaffe, sodavand og fastelavnsboller.
På alle bordene stod der slik til alle, ja,
der var noget for enhver smag.
Det skal også nævnes, at vi havde vejret med os og en rigtig god stemning
fra alle de fremmødte, det var rigtig
glædeligt at se, at så mange var kommet af huse.
ALT I ALT –
EN RIGTIG DEJLIG
FASTELAVNSSØNDAG
I HASSELAGER

30 - Skræppebladet april 2011

Hvad skal der til,
før et barn bliver tvangsfjernet?
Samvirkets Forældre Debatforum inviterer til møde med spørgsmål og svar om kommunens muligheder for at fjerne et barn fra hjemmet
af Sebastian Adorján Dyhr

Det er et alvorligt tema ”Tvangsfjernelse af børn”, som Samvirkets Forældre Debatforum inviterer Gellerups
fædre og mødre til søndag den 3. april
i Foreningernes Hus.
”Det er et emne, som flere lokale foreningsrepræsentanter har os bedt om,
at vi sætter på dagsordnen, fordi det
er noget, som optager mange familier,” fortæller Samvirkesekretær Helle
Hansen, der er med i ad hoc gruppen
under Samvirket, som kaldes Forældre Debatforum.
”At kommunen kommer og tager dit
barn, er en af den værste trusler, en
familie kan opleve. Og i et område
som Gellerup kan der hurtigt opstå historier og rygter om, hvordan
det kan ske. Derfor har vi bedt Ellen
Kappel, der områdekoordinator Familiekontor Vest, komme og fortælle
om, hvilke muligheder lovgivningen
giver en kommune for at tvangsfjerne
børn. Og oplyse om, hvor store krav
der stilles, før kommunen kan skride
til så drastisk et skridt, som det er at

splitte en familie op,” fortæller Helle
Hansen.
Debatmødet begynder med et oplæg
ved Ellen Kappel, hvorefter der lægges op til spørgsmål og debat med
mødets deltagere.

” Tvangsfjernelse
- hvornår må kommunen tage et barn?”
Søndag den 3. april 2010 kl. 14.00 – 16.00
I Foreningernes Hus, tidligere Nordgårdskolen (for enden af Jettesvej)
Oplæg om kommunens muligheder for at tvangsfjerne børn ved Ellen Kappel, områdekoordinator ved Familiekontor Vest Derefter er der
spørgsmål og debat med mødets deltagere.
Det er gratis at deltage i mødet.
Det vil være en let forplejning med kaffe, te, kage og frugt.
Der er mulighed for børnepasning – Husk at oplyse ved tilmelding, hvor
mange børn du medbringer samt deres alder.
Tilmelding senest torsdag den 31. marts kl. 12.00
til Helle Hansen, sekretær for Samvirket i Gellerup og Toveshøj.
Ring eller skriv - mobil 2920 8978 / helhan@aarhus.dk

Ændring i åbningstider
Gellerup bibliotek ændrer åbningstid om fredagen
Fra 1. april 2011, ændre Gellerup Bibliotek åbningstid. om fredagen, så der
lukkes kl. 15 i stedet for kl. 17, ellers
er det ikke sket andre ændringer, Du
kan i øvrigt holde dig orienteret på
hjemmesiden, som er http://www.
aakb.dk/biblioteker/gellerup,
der
sker mange spændende og sjove ting
på biblioteket, så I er meget velkommende indenfor
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TURIST – TYRKISK !
Kan du undervise oS
eller være med til at lære tyrkisk?
Vi er 5 (evt. flere) kvinder, som rigtig gerne vil lære lidt tyrkisk
til brug på vores ferier i Tyrkiet.
Findes der mon en person, som gerne vil lære fra sig for et symbolsk beløb.
Kontakt husmanden – Anja - i Laden på tlf. 86259158.
Vil du/I – mand eller kvinde være med på holdet, så kontakt
Ladens husmand – Anja – på tlf 86259158.

Gellerup Museum fejrer 1-årsfødselsdag
Det markerer vi ved at holde åbent på vores fødselsdag den 31. marts samt i påsken
af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Gellerup Museum har den 31. marts
1-årsfødselsdag. Siden åbningen har
over 1200 mennesker besøgt museet,
og det har været alt fra skoleklasser til
gymnasie- og universitetsstuderende
samt højskoler, pensionister, embedsmænd, almindeligt interesserede udefra og beboere i
Gellerup/Toveshøj. For blot at nævne
nogle få eksempler.
”Gellerup Museum var det første museum i Danmark af sin slags. Museet
fortæller historien om et af de mange
velfærdsbyggerier, der forandrede
Danmark i årtierne efter 2. Verdenskrig, og som noget særligt er museet
placeret i netop området – i en lejlighed midt i Gellerupparken. Siden
åbningen har andre boligområder i
Danmark haft kontakt til Gellerup
Museum for at lade sig inspirere af
projektet,” fortæller museumsinspektør på Gellerup Museum, Doron
Haahr.
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Gellerup Museum inviterer alle til
fødselsdag

Torsdag den 31. marts kl. 19-21 inviteres alle til at fejre Gellerup Museums
fødselsdag. Det foregår på museet,
hvor der vil være boller og lagkage til
de fremmødte. Samme aften vil der
være mulighed for at se fotoudstillingen ”Gellerupbilleder 1960-2030”, der
viser hvordan Gellerup/Toveshøj rejste sig fra bar pløjemark, og hvordan
området i de kommende år vil ændre
sig.
Mød beboerne i påsken

Hvis man ikke når fødselsdagsfesten, kan Gellerup Museum opleves i
påsken. I påsken vil man på museet
kunne møde beboere fra Gellerup og
Toveshøj, der har boet i området i kortere eller længere tid. Blandt andet vil
man kunne møde Svend Erik og Inga,
der har boet i den samme lejlighed i
Gellerup i 42 år. Beboerne vil fortælle
om deres oplevelser og om dagligli-

vet i Danmarks måske meste omtalte
boligområde. Mød op og få et unikt
indblik i livet i Gellerup og Toveshøj.

Hvor:
Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th.
8220 Brabrand
Hvornår:
Fødselsdag 31. marts kl. 19-21
og Påskeåbent 24. og 25. april kl. 14-16.
Pris: Gratis entré til alle arrangementer
Kontakt: Helle Hansen, tlf.: 4071 8675
Yderligere info: gellerupmuseum.dk eller
vores gruppe på facebook

Begynderhold
Hver mandag i maj computerundervisning for kvinder kl.
14-15.30
- Lær at oprette en mailadresse
- Lær at søge information på nettet
- Lær at lagre digitale fotos på computer
Har du lyst til at være med, så kig forbi og tilmeld dig eller
ring på tlf. 86259158 (Anja Raithel)
Beboerhuset Tousgårdsladen Edwin Rahrs Vej 6 B 8220 Brabrand

Mad for børnenes
sundhed
Hvad betyder mad for vores børn?
Hvad kan være en god madpakke?
Hvad sker der for børn, når de spiser usund mad?
Hvordan påvirker sukker børn?
Indgrid Videbech fortæller om, hvor vigtigt mad
er for vores børns sundhed.
Tid: Tirsdag den 5. april. 2011 kl. 16 -17.30
Sted: Beboerhuset Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6 B.
Arrangementet er for beboerne i Toveshøj.
Arrangementet er gratis. Hvis du vil tilmelde
dig eller har spørgsmål angående arrangementet, kan du kontakte Anja Raithel i Tousgårdsladen på Telefon: 86259158 eller beboerrådgiver,
Maryam Fereidanian på telefon 20185424.
Efter undervisningen er der fælles madlavning
og fællesspisning. Tilmelding for fællesspisning
er nødvendig.
Arrangørerne er beboerrådgivningen i Toveshøj på
vegne af afdeling 5 i samarbejde med beboerhuset Laden.

Kvinder-i-gang
gå tur
Motion i samarbejde med Hasle Bakker og Laden, torsdage fra kl. 12-14

Første stop er ved Sundhedscenter
Århus Vest over for Gellerup bibliotek kl. 12.
Opsamling ved Tousgårdsladen kl.
12.30 – herfra går vi tur i området ved
bakkerne.
Alle kvinder – unge og gamle – er velkomne til at deltage
Der er gratis the og frugt efter turen,
hvis du har lyst

Vi ses
Har du spørgsmål så kontakt
Inga Bech på 86250578
Beboerhuset Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6 B
8220 Brabrand
Tlf: 86259158
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Café Perlen April 2011
Fællesspisning, foredrag og andet
Café Perlen er åbent hver torsdag kl.
13.00-16.00
Her kan du kigge forbi og nyde en
kop kaffe eller te og et stykke hjemmebagt kage og få dig en snak med
dine naboer.
Perlevennernes Fællesspisning
Fredag den 29. april kl. 17.00-18.30
Priser: 25 kr. (Børn fra 2-7 år 10 kr.,
Børn fra 8-11 år 15 kr.).
Tilmelding senest tirsdagen forinden
til Jytte - mobil 2085 1904 - max. 50
personer
Café Perlen Søndags Café
Søndag den 3. april kl. 14-17
Foredrag i Café Perlen
med Lilly Andersen
Torsdag den 14. april kl. 13.00
Spændende beretninger fra et langt
liv med rejser og indtryk fra både nær
og fjern.
Gratis at deltage.

Café Perlen ligger i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A.
Læs mere på www.cafe-perlen.dk
Perlens Systue
Systuen Perlen er åben torsdag eftermiddag kl. 14.30-17.00 i det kreative
værksted i stueetagen i beboerhuset i
Yggdrasil

Du kan komme og sy og reparere dit
eget tøj – eller lave tasker, puder og
sjove andre ting til dig selv eller til en
basar, hvor overskuddet gå til velgørende formål
Du sagtens have dine børn med - der
vil også være aktiviteter, som de kan
gå i gang med.
Pigeaktiviteter i Perlens Systue
Hver søndag fra kl. 12-15 er der aktiviteter for piger mellem 10 og 15 år.
Her kan du komme og lave perler
og smykker og andre kreative håndværksarbejder.
Det er Nada Khalil og Anne Mikkelsen, der står for aktiviteten i Yggdrasils Kreative Værksted.

www.cafe-perlen.dk

Kære forældre i Toveshøj
gratis aktiviteter for børn mellem 4 og 12 år
På grund af vinteren er Fritidspatrulj
en flyttet indendørs og tilbyder gratis
leg og aktiviteter for alle børn mellem
4-12 år.
Vi er 15 unge kvinder og mænd i ald
eren 15-18 år fra området, som gerne
vil lave aktiviteter sammen med dit
barn.
Hver mandag kl. 17-19 i Tousgårdsladen
Når børnene er kommet hjem fra skole, står Fritidspatruljen klar
For flere oplysninger, kontakt venligst: Fritidspatruljens projektleder
Gordon Roberts, på mobil: 61 22 37 55
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”Ryst måsen”
Mange motionstilbud fra beboerhuset

Den 8.marts fejrede Tousgårdsladen
kvindernes kampdag med zumba.
Den energiske instruktør Kate opfordrede til Girl-Power og fik sveden
til at rulle fra de mange fremmødte
kvinder. Det blev en underholdende
motionsaften med larm og latter. Bagefter stod den på sund lasagne og
salat til de 60 fremmødte kvinder og
børn. Mange af kvinderne er enlige
mødre, der var glade for at komme
ud, og som havde lyst til at fortsætte
med at dyrke sport. Initiativtagerne
Anja Raithel (Laden) og beboerrådgiver Maryam Fereidanian vil prøve at

stable et nyt zumba-hold på benene.
Men der er også andre motionstiltag
at byde på. Kvinder-i-gang er et nyt
projekt, hvor især kvinder fra Gellerup og Toveshøj kan mødes og gå ture
i Hasle Bakker hver torsdag kl. 12.
Bagefter serveres der sund frugt og
te i Tousgårdsladen. På den måde er
det er også et socialt møde, hvis man
altså har lyst til det. Initiativet kommer fra Hasle Bakker, som samarbejder med Laden og frivillig underviser
Inga Bech. Også Sundhedscenter Vest
er med, og herfra kan man få gode råd
fra fysioterapeuten.

Turene starter kl. 12 fra Sundhedscentret på Gudrunsvej 80 og kl. 12.30 fra
Tousgårdsladen.
For tilmelding til motionshold ring på
86259158
af Anja Raithel

Café kun for kvinder
Hver mandag 13-15 i Tousgårdsladen
Vi vil også gerne tilbyde computerundervisning fra 14-15.30, men vi mangler flere deltagere
Har du lyst til at være med, så kig forbi og tilmeld dig eller ring på tlf. 86259158
Beboerhuset Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6 B 8220 Brabrand
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VI MØDES I LADEN
Haandbryggerlauget
...holder laugsaftner på tirsdage i lige uger og torsdage i ulige uger fra kl. 19.00 se også www.haandbryggerlauget.dk
Mvh. Haandbryggerlauget,
Edwin Rahrsvej 6 B (Laden)

Banko:
Hver onsdag fra 16.30 - ca. 21.15.
Lørdags-klubben:
0 - 17.00.
1. og 3. lørdag hver måned fra 13.0
Kaffe-klubben:
- 13.00.
Hver tirsdag og torsdag fra 10.00
nere-

og efterløn
Fotodigitalskole for pensionister
Hver tirsdag fra kl. 13-16
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Strikkeklubben:
Hver torsdag fra 10.00 - 13.00
Sundhedscafé kl. 13-16 hver onsdag

nge hver

børn/u
Fritidspatruljen har aktiviteter for
mandag 17-19

kl. 9 til 18, hvor
Hver dag er der åbent i Laden fra
i holderen og
er
der altid er kaffe på kanden, avis
plads til hyggeligt samvær.

ekøkken. TilmeldFra mandag til torsdag er der Folk
12.
ning i Laden senest samme dag kl.
Laden, er du velHvis du har idéer til aktiviteter i
snak med husmankommen til at komme og tage en
den om det.
Frivillig hjælp er altid velkommen.
G OG TORSDAG
TILBUD I APRIL HVER TIRSDA
KAFFE/THE OG KAGE 10 KR.
Beboerhuset Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6 B
8220 Brabrand
Tlf: 86259158
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ladens folkekøkken
Madplan april 2011
Mandag
Tirsdag		
Onsdag
Torsdag
 	
 	
Mandag
Tirsdag		
Onsdag
Torsdag
 	
 	
Mandag
Tirsdag		
Onsdag
 	
 	
Mandag
Tirsdag		
Onsdag
Torsdag

4
5
6
7

Boller i karry m. ris
Sund kost: Kylling med kartofler
Indisk kyllingeret m. ris/kartofler
Wienerschnitzel m. brasekartofler og ærter

11
12
13
14

Fiskefrikadeller m. kartofler
Dolma (kartofler, peberfrugt m. okse/lam)
Koteletter m. rødkål og sovs
Karbonader m. grøntsager

18
19
20

Millionbøf m. kartoffelmos
Manakesh (Minipizza)
Mørbradbøf m. kartofler

25
26
27
28

Fiskefileter m. kartofler
Ret med kalvekød og ris
Hamburgerryg m. grønlangkål
Den sorte gryde

Maden bliver severet
fra kl. 17.00 til kl. 18.00
Priser:
10-turskort kan købes til 250,-.
Voksne 30 kr. Børn 12 kr.
Tilmeld dig spisning ved at ringe
til Laden senest samme dag kl. 12:
Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6 B
Tlf. 86 25 91 58

Her ses Saoussane og Jytte, der er nye
frivillige kokke i Laden.
Jytte kommer tit om onsdagen og
underviser desuden ældre mænd i
madlavning hver mandag formiddag i
Laden.
Saoussane tilbereder sammen med
en række andre kvinder gerne arabisk
inspireret mad - ofte om tirsdagen.
Vi er glade for at få flere hænder og ny
inspiration i køkkenet.
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gellerupbadet
en svømmehal for hele familien
Der er mange muligheder for leg og svømning for hele fa
milien. I det opvarmede varmvandsbassin kan babyer og
de yngste børn få en behagelig oplevelse i vandet sammen
med mor og far. I børnebassinet er der mange legemulig
heder for både store og små, og svømmebassinet indbyder
til motionssvømning i sit eget tempo. Efter en behagelig
svømmetur kan kroppen slappe helt af i fællessaunaen inde
i svømmehallen.
Du kan også gå til BabySvømning, Plask & Leg, senior
svømning eller prøve badets AquaPunkt-redskaber.
Læs mere på Gellerupbadets hjemmeside
http://www.gellerupbadet.dk.
Tilmelding til BabySvømning og Plask & Leg skal ske på
http://www.by-bevaegelse.
Et besøg i Gellerupbadet er en god oplevelse for hele familien.

Åbningstider:
Mandag kl. 06.00-12.00
Tirsdag kl. 15.00-18.00
Onsdag kl. 06.00-12.00
Torsdag kl. 15.00-21.00
Fredag kl. 06.00-12.00 + 15.00-18.00*
Lørdag kl. 10.00-15.00
Søndag kl. 10.00-15.00
Torsdag i den normale åbningstid står Fritidspatruljens
energiske unge mænd klar fra kl. 18.00-20.00 til at lave
vandaktiviteter og sjove lege for børn i alderen 8-12 år.
Varmtvandsbassinet er lukket hver fredag kl. 09.3012.00 pga. babysvømning.
*Hver fredag fra kl. 15.00-18.00 er der billig svømning
i Gellerupbadet:
Voksne 20 kr.
Børn 10 kr.
Kvindesvømning:
Onsdag kl. 15.00-18.00
Lørdag kl. 15.00-18.00
Til kvindesvømning hver onsdag og lørdag dukker
Fritidspatruljens unge piger op og giver inspiration til
leg og sjov i vandet for børn i alle aldre.
Priser:
Voksne, enkelbillet
Børn⁄pensionister, enkelbillet
Voksne 12-turskort
Børn⁄pensionister 12-turskort
Voksne månedskort
Børn/pensionister månedskort
Voksne 3-månedskort
Børn⁄pensionister 3-månedskort
”By i bevægelse”, enkelbillet
”By i bevægelse” 12-turskort
Nøglepolet

40,20,400,200,350,175,1000,500,70,700,20-

Børn under 4 år kommer gratis ind i Gellerupbadet.
OBS: Alle børn under 15 år, skal være ifølge en voksen
over 15 år.
Billetsalget lukker 45 minutter før de anførte lukketider.
Svømmehal forlades 30 minutter før lukketid.
Gellerupbadet
Dortesvej 43, 8220 Brabrand
Tlf: 86 25 69 01
http://www.gellerupbadet.dk
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Hvor mange forskellige
sammensatte ord kan du
lave ud fra disse tegninger?
Hvilken tegning kan bruges
flest gange?

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i marts nummer:
”ENKRONE”. Vinderne blev:
Natasja Brandstrup
Barfodsvej 66, 1. tv.
9900 Frederikshavn
Mirna Abde
Janesvej 21, st. mf.
8220 Brabrand
Peter L. Henriksen
Ryhaven 78
8210 Århus V
Bemærk, vinderne får et gavekort på
50 kroner som gælder til Boghandlen i
CityVest

!

      !

             !

         !

     !

!

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:					
FORNAVN					EFTERNAVN:
ADRESSE:					POSTNR/BY				TLF:
Løsningen sendes/afleveres til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 14. april kl. 16
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Aktiviteter i april
Sø. 3.
14.00: Debatforum møde om tvangsfjernelse			
side
Ti.
5.
16.00: Mad for børnenes sundhed				
side
Sø. 10.
14.00: Søndagscafé Søvangen					side
On. 13.
18.00: Fællesspisning Søvangen					side
To. 14.
13.00: Foredrag Café Perlen					
side
Sø. 24.
14.00: Påskeåbent Gellerup Museum				
side
Fr.
29.
17.00: Fællesspisning Perlevennerne				
side

31
33
27
27
34
32
34

Ordinære afdelingsmøder Foråret 2011 - se side 23

Afdelingsformænd

Afdeling 21, Hasselager:

Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 22, Sonnesgården:

Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Afdeling 2, Søvangen:

Margit Nørhave, tlf.40743687 / eldal@stofanet.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:

Jesper Fræer Nielsen, tlf. 86 25 68 25 /mobil 40 87 07 75
jesperiiv@gmail.com

Steen Holgaard / steenoglise@stofanet.dk

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:

Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66 / bb.uldjyden@adr.dk

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:

Beboerrådgivningen
Gudrunsvej 16,1.th.,
Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag 15-18
Tlf. 86 25 21 26, 86 25 21 50 & 86 25 21 46
Beboerrådgivning Holmstrup
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6, tlf. 86 24 82 89
Tirsdage kl. 15-17

Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63 /
JanK1307@Forum.dk

Beboerrådgivning Toveshøj
Maryam Fereidanian træffes i Tousgårdsladen
tirsdag 10-12 / torsdag 15-17
Tlf.: 20 18 54 24

Afdeling 5, Toveshøj:

Foreningsbestyrelsen
Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90 / iec@post8.tele.dk

Fritidsforeningen og FAS:
Formand Inga Andersen tlf. 86 24 73 53

Afdeling 6, Holmstrup:

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

Afdeling 7, Hasselhøj:

Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22 / sresj@ft.dk

Afdeling 8, Drejergården:

Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 23 95 79 45
www.hermannielsen.dk

Afdeling 4, Gellerupparken:
Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
hhmh65@hotmail.com

Jacob Christiansen, tlf. 31 77 18 90
jacec@stofanet.dk
Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24
bestyrelsen@holmstrup.net
Kirsten Larsen, tlf. 28 55 26 80, / kila42@Gmail.com

Afdeling 10, Rødlundparken:

Aase Asmus Christensen / roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:

Lene Olm
Stenaldervej 203 st. lejl. 1, tlf. 86 24 91 10
leneolm@email.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:

Lars Bro Lundsberg
Gudrunsvej 16, 3. tv, tlf. 40 52 90 61

Afdeling 14, Borumtoften:

Troels Bo Knudsen
Janesvej 29, 3. lejl. 4, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@gmail.com

Afdeling 15, Hasselengen:

Inspektører

Lene Olm, tlf 60 77 58 02 / lrneolm@yahoo.dk
Linda Adamsen, tlf. 51 35 67 26 /
linda.adamsen@mail.dk
Ole Sørensen, tlf. 40 72 49 61
Poul Erik Nielsen, tlf. 21 94 71 66
otagra@stofanet.dk

Afdeling 16, Voldbækhave:

Karin Floes, tlf. 40 95 50 44 / floes@stofanet.dk

Afdeling 17, Højriisparken:

Preben F. Jensen / hojriis@stofanet.dk

Afdeling 18, Lyngby:

Susane Jars, tlf. 22 14 19 78 / susane@jars.dk

Afdeling 19, Bronzealdervænget:

Lø

Birgit Leth (kontakt)

Malene Skou Andersen
Malene_skou_Andersen@hotmail.com

Afdeling 1, 2, 7, 15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24:

Carsten Falck / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

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

Afdeling 3, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19 & 22:

Robert Sørensen / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71
Brabrand Boligforening
Gudrunsvej 10A - Tlf.: 89 31 71 71
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30-14.00
Torsdag 9.30-18.00 - Fredag 9.30-12.00

Antenneservice
Stofa Antenneservice tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag: kl. 08.00-20.00
Lørdag: kl. 10.00-14.00
Dog med undtagelse af helligdage.
uden for vores alm. åbningstid: telefon 88 13 18 18.
Totalservice
Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.
Nærpoliti
Tlf. 86 25 14 48 / aarhus-brabrand@politi.dk
Mandag-fredag kl. 12.00-14.00
torsdag desuden kl. 16.00-17.30
Lægevagten Tlf. 70 11 31 31
Tousgårdsladen Tlf. 86 25 91 58
Ladens Folkekøkken
tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12
Beboerhuset Yggdrasil
tlf. 86 25 10 17
Vibeke Dam Hansen, viha@bbbo.dk
Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08
Underhuset
Tommy Hansen, Sigridsvej 27, 1.th., 8220 Brabrand,
tlf. 87301600 el. 20559788

