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Af Elsebeth Frederiksen

Det er blevet april, og det er ved at blive sommer. Overalt
i afdelingerne kan man finde folk på bænke med kage og
kaffe, og børn spiller fodbold og leger. Det er dejligt at bo i
boligforening om foråret.
April er ofte også interessant, fordi mange afdelinger
har beboermøder, hvor der skal vælges nye medlemmer
til afdelingsbestyrelserne. I nogle afdelinger foregår det
stille og roligt, og der er knap nok kampvalg, i andre er
der en hel anden stemning. Nogle bestyrelser får helt
nye medlemmer, magtkampe opstår, og særinteresser
overdøver hensynet til fællesskabet. Der kan være meget
larm til sådant et møde og folk, der råber, og en stemning,
som ikke er særlig rar at være tilskuer til.
Det er dejligt, at så mange gerne vil deltage i
beboerdemokratiet, men hvis folk kommer til et
beboermøde og ikke kan forstå, hvad der foregår, eller
føler, at stemningen er dårlig, har de måske ikke lyst til at
komme igen, og det skader beboerdemokratiet.
Nogle beboere har aldrig været til et møde. De har måske
en mening om, hvad der skal ske i området, men når det
handler om at møde op og give sin mening til kende,
kniber det lidt. Hvis man ikke møder op, når man skal
stemme og vedtage ting, så lader man det være op til dem,
der faktisk møder op, og så kan resultatet af afstemningen
være noget andet end det, man gerne ville. Det er ligesom
med folketingsvalg: Hvis du ikke stemmer, kan du ikke
bagefter brokke dig over de politikere, du ikke har været
med til at stemme ind.
Hvis du vil blive hørt, så mød op til møderne. Her
foregår den vigtigste information om dit område,
hvor du selv kan stille spørgsmål og få svar, og
hvor du også kan være med til at bestemme,
hvem der i de næste to år skal sidde i bestyrelsen.
Det er en vigtig post, hvor man kan være med til at tage
vigtige beslutninger vedrørende din boligafdeling. Så
selvom du måske ikke selv har lyst til at stille op, så mød
op, og stem på nogle, du stoler på.

Beboere i Søvangen er utilfredse med
boligforeningens håndtering af boligtilbud
En række beboere har henvendt sig til Søvangens bestyrelse og boligforeningens
administration om tildeling af lejemål i afdelingen

Af Kirsten Hermansen

En gruppe beboere fra Søvangen
mødte i marts op ved afdelingsbestyrelsens mødetid.
De havde erfaret, at der var sket en
tildeling af et lejemål efter andre
regler end dem, der tidligere er blevet
brugt.
Boligforeningen har i den forbindelse
oplyst, at den er nødt til at indrette
sig efter lovens regler og at håndtere
tildelingen af lejemål derefter.
Møde med beboerne
Boligforeningens administration inviterede efterfølgende beboerne til et
møde. Her fortalte administrationen,
at den forstår oplevelsen af uretfærdighed, som beboerne har udtrykt
omkring tildelingen af lejemål.
Administrationen har lovet beboerne
at kigge på, om der kan findes en
bedre løsning i lignende sager i
fremtiden, og den vil vende tilbage
omkring den særlige problemstilling. Der blev også foreslået andre
løsningsmodeller, som afdelingsbestyrelsen vil kigge på.

Aarhus Kommune, således at beboere i nedlagte lejligheder i Gellerup
ikke bare bliver flyttet over til afdeling 1 og 2, Hans Broges Parken og
Søvangen.
”Der er ikke skriftlige aftaler nedfældet om en sådan ordning,” oplyser
boligforeningens direktør, Keld Laursen, som siger, at der ikke er statistikker, der peger på, at Søvangen er på
vej til at blive et socialt udsat område.
”Boliger i Søvangen bliver tildelt helt
efter reglerne for fleksibel udlejning.
Det er boligforeningens arbejde kun
at forvalte dette og samtidig at sørge
for genhusning af beboere i forbin-

delse med nedlæggelse af lejemål i
Gellerup,” tilføjer Keld Laursen.
Problemer med husordenen
Beboerne mente, at den ændrede
beboersammensætning havde den
ulempe, at husordenen i afdelingen
var ændret i en negativ retning.
”Hvis der er tale om husorden, der
ikke bliver overholdt, anbefales det
at notere sig det, og ønsker man at
klage, skal man gøre det til administrationen, således at der med det
samme kan blive fulgt op på disse
sager,” udtalte boligforeningens administrationschef, Susanne Witting,
som afslutning på mødet.

Ændret beboersammensætning
Beboerne udtrykte derudover også
bekymring om den løbende ændring
af beboersammensætningen i Søvangen, hvor beboere med anden etnisk
oprindelse i dag udgør en meget stor
andel.
Beboerne mente, at der var lavet
aftaler mellem boligforeningen og
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I Odinsgård klatrer man da i kirsebærtræer
Boligforeningens vestligste
afdeling på Holmstrup Mark
kan næste ikke vente på, at
foråret springer ud, og beboerne kommer ud af deres hi.
Skræppebladets udsendte er en lørdag
eftermiddag midt i marts taget til
Odinsgård for med andre øjne at se på
afdelingen, der er nummer 11 i Brabrand
Boligforening.
I haven udenfor formand Lene Olms
toetages lejlighed er havebordet dækket
op med hjemmebagt brød, ost, kaffe og
te, og hynderne til havestolene er fundet
frem, så vi kan sidde ude og nyde den
tidlige forårssol.
Nabo Asta Nielsen, der er bestyrelsessuppleant og aktiv i Det Kreative Værksted, og hendes søn, Carl Tue, sidder
med ved bordet for at fortælle om livet i
afdelingen. Mor og søn har boet her i to
år, efter at de flyttede hertil fra Toveshøj.
Lidt senere støder Stinne Ertmann og
Jacob Johannesen til ved havebordet.
Parret er begge aktive i Odinsgård henholdsvis i Det Kreative Beboerværksted
og afdelingsbestyrelsen. De har boet

her i fem et halvt år, før da boede de i
Skovgårdsparken.

Liver op om foråret

Skræppens udsendte får at vide,
at lørdag måske er en dårlig dag at
komme på besøg. På trods af solen
er det stadig koldt i vinden, så der
er ikke andre mennesker udenfor.
”I skulle nok være kommet en søndag,
da er der normalt mange flere folk udenfor. Lørdag er folk tit ude at købe ind,”
forklarer Lene.
Hun har boet i Odinsgård siden 1993,
dengang var afdelingen tre år gammel.
Odinsgård ligger lige ud til stisystemet i
Skjoldhøjskilen, der nærmest er afdelingens baghave.
Her kan man gå fine ture og tit se rådyr,
der kan komme helt op til haverne og
nogle gange også er set skrående hen
over parkeringspladsen.
På trods af at Odinsgård ligger midt i
naturen, er der ikke langt til Aarhus C.
Med bus linje 3A kan du være på Klostertorvet på 15 minutter.

Aktive beboere

Afdelingen ser måske lidt trist ud denne
kolde forårsdag, men efter rundvisningen er Skræppens udsendte overbeviste
om, at afdelingen har meget at byde på.

Et enkelt telefonopkald gjorde, at der pludselig kom mennesker på billederne.
4 - Skræppebladet april 2015

Lene Olm fortæller, at det er en meget
aktiv afdeling, og rigtig mange beboere i
de 103 lejemål deltager i arrangementer.
Ved sommerfesterne laver beboerne
altid tingene fra bunden, når de bager
og laver syltetøj, og så griller de tit
sammen. Der er en bålplads, hvor
børnene nemt kan bage snobrød, og
en legeplads med en dejlig stor gynge,
og om sommeren kommer der mange
bænkesæt ud at stå rundt omkring bebyggelsen.

Asta og Stinne er nøglepersoner i Det Kreative
Beboerværksted.

Kreativt beboerværksted

Skræppebladet bliver vist over til
Valhalla, der er afdelingens fælleshus.
I stueetagen er der et selskabslokale,
som beboerne kan leje for 600 kroner
- halv pris til børnefødselsdage. Huset
har et stort køkken med alt, hvad man
har brug for, når der skal festes.
Ovenpå ser vi Det Kreative Beboerværksted, der siden nytår har holdt åbent
tirsdag eftermiddag, og som er et tilbud
til alle beboere. Her er Asta og Stinne
nøglepersoner, som hver tirsdag låser
op og låser af.
I fælleshuset er der desuden et gæsteværelse. Her har afdelingsbestyrelsen
også et mødelokale, men det bliver nu
mest brugt til at opbevare afdelingens
julenisser, fordi bestyrelsen holder
møde i selskabslokalet, hvor der også er
en projektor, der kan bruges.

Landskendt for Nisseleg

Odinsgårds nisseleg blev berømt i hele
Danmark, da afdelingen begyndte at sætte
havenisser ved beboernes hoveddøre.

For nogle år siden blev Odinsgård nærmest verdensberømt i hele Danmark for
afdelingens lille juleleg, som går ud på,
at en håndfuld havenisser bliver stillet
rundt ved hoveddørene. Flere ugeblade
skrev om legen, hvor reglerne er sådan,
at hvis en beboer opdager, at naboen
har fået en nisse, så kan han eller hun
ringe på og give naboen en lille ting og
så tage havenissen med hjem til sin
egen dør.
Nisserne bliver sat frem den 1. december, og så flytter de rundt hele julemåneden indtil juleaften, hvor de beboere,
som har nisserne på besøg den 24. december, får overrakt en æske chokolade.

”Langt de fleste af Odinsgårds beboere
er med på julelegen, men alligevel har
det af og til været nødvendigt at redde
en nisse ud, som på en eller anden
måde er kommet ind på den forkerte
side af hoveddøren,” fortæller en grinende Lene Olm.

Solstuens skønne udsigt
med solnedgange
Skræppebladet bliver inviteret op til Solstuen på beboerhusets øverste etage. Mens vi tager elevatoren op,
fortæller en kvindestemme, hvilken etage vi er på.
Fra Solstuen er der en fantastisk udsigt langt ud mod vest,
den er især god nytårsaften. Rummet er lige nu lidt skrabet,
fordi der er ved at komme nyt gulv på, men det bliver heller
ikke rigtig brugt til noget, hvilket beboerne faktisk er ærgerlige
over. Der står en enlig crosstrainer i et hjørne, men ellers er
der kun adgang til en række opbevaringsrum for afdelingens
ungdomsboliger.
Vi tager elevatoren ned igen. Alle Odinsgårds fire elevatorer
har for øvrigt nordiske navne: Odin, Thor og Freja - og den
sidste, som er lidt upålidelig, bliver kaldt Loke.

Fra Solstuen på toppen af fælleshuset er der udsigt
til solnedgangen året rundt.

Afdeling 11, Odinsgård
Etagebyggeri opført i 1990 - 2 til 5 etager
83 boliger, 71-101 m2 – og 20 ungdomsboliger
Fælleshus med køkken og kreativt værksted og gæsteværelser på 1. etage
samt vaskeri i kælderen
Fraflytning - ca. 25 procent om året
Odinsgården blev opført på baggrund af Boligministeriets konkurrence
”Det nye etagehus” i 1984 med søjlepladesystem med facadeelementer
af beton og blåmalede eternitplader
Gennemgik allerede i 2004 en omfattende renovering af varmesystemet
Afdelingen blev præmieret med Nykredits Arkitekturpris i 1990
Odinsgård Facebook-side: www.facebook.com/odinsgaard
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Populære kirsebærtræer lokker til rov
Odinsgård består af to gårdafsnit, hvor det ene er mest
byagtigt med et parkeringsareal, mens det andet er
mere et landligt område
med en grøn gård med store
flotte kirsebærtræer, der
efterhånden er ved at være et
kvart århundrede gamle.
Der kommer ikke kirsebær på træerne
før engang i august, men til den tid er
der meget livlig aktivitet rundt om og
oppe i træerne, fortæller beboerne. Både
børn og voksne kravler nemlig gerne
op for at plukke de lækre kirsebær. Der
kommer endda folk udefra for at stjæle
bærrene – også om natten.
”Vi har oplevet folk, som kommer
kørende i bil midt om natten. Det er
voksne mennesker, der ikke bor her,
som kan finde på at kravle rundt i træerne og plukke kirsebær,” siger Lene Olm
og fortæller, at afdelingsbestyrelsen
leger med tanken om at få opsat skilte
om, at folk udefra skal stoppe med at
stjæle kirsebær.
Brødrene Jonas og Adam Ben Abdallah på ti og otte år er hurtige til at vise
Skræppens fotograf, hvordan man kan
kravle op i kirsebærtræerne, også selv
om det kun er marts måned. Og de fortæller, at det sagtens kan lade sig gøre
at sidde i træet om sommeren og læse
en bog, samtidig med at man spiser
kirsebærrene.
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Jonas Ben Abdallah på ti år er glad for Odinsgårds kirsebærtræer, som er gode at klatre i
- også om foråret.

Skræppebladets udsendte

Helle Hansen, Elsebeth Frederiksen,
Gellerupparken
Gellerupparken
Foto: Espen Swane

Foto: Espen Swane

Martin Krabbe,
fotograf
Foto: Espen Swane

Fritidsforeningen fik nye vedtægter
FAS delt i tre - forslag fra advokat afvist

Tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Helle: ”Kan bestyrelsen så ikke
ændre regler fra dag til dag?”
Keld: ”Jo, i princippet. Det er ikke
generalforsamlingen, der vedtager.
Man kan ikke på forhånd sikre sig,
at der ikke er en bestyrelse, der på et
tidspunkt tager en beslutning, der er
helt knald i låget.”

Et stort flertag vedtog nye vedtægter med ny struktur for FAS.
Fritidsforeningens
ekstraordinære
generalforsamling den 12. marts
gennemgik minutiøst ni siders vedtægter, rettede til og vedtog de nye
vedtægter. Der var mange spørgsmål
og et væld af ændringsforslag til det
udkast, som blev runddelt sammen
med Skræppebladet i februar.

Lene Olm: ”Der er en fare for, at afdelinger ’shopper rundt’ i forskellige
sektioner.”
Gunnar Kristensen: ”Vi er i udvalget opmærksomme på det. Vi har
set uretfærdighed i, at mange små
afdelinger har indbetalt penge, som
aldrig er kommet tilbage.”

Til at styre aftenens begivenheder
blev Peter Iversen fra Foreningsbestyrelsen valgt til dirigent.
Lene Olm har været tovholder for
udvalget, der har stået for at udarbejde forslag til ny struktur. Hun gennemgik baggrund og principperne i
forslaget til nye vedtægter.

Hvem uddeler pengene?
Helle Hansen, afd. 4, savnede
klarhed om uddelingsregler – hovedforening
vs.
FAS-sektioner.
”Hovedforeningen kan give tilskud
til bestemte aktiviteter. Rent juridisk
skal det være hovedforeningen,
som kan tildele til noget. Men det
betyder ikke, at det er hovedforeningen, der tager stilling til de
enkelte detaljer,” svarede Keld.

Keld Albrechtsen
– nu som advokat
En time inden generalforsamlingen
meldte advokaten afbud, fordi han
var syg. Det var ellers ham, der
skulle gennemgå vedtægterne og de
ændringsforslag, som advokatfirmaet
Kromann Reumert var kommet med,
efter forslaget var sendt til tryk.
Keld Albrechtsen fra udvalget trådte
til og erklærede sig for advokat for
en aften. Han gjorde sit bedste for at
besvare spørgsmål i debatten.
Frit valg til FAS-sektioner
Ib Frandsen, afd. 22: ”Er det ikke en
dårlig ide, at afdelingerne kan flytte
rundt mellem FAS-sektionerne?”

Ni siders gennemgang
Efter diskussion og pause blev
vedtægten gennemgået ord for ord.
Blandt andre Lise Ledet fra afd. 12
undrede sig over forslagets manglende gennemarbejdning: ”Er det
korrektur?”
Peter Iversen: ”Nej, men vi gennemgår hele vedtægten med plads til
ændringsforslag.”
Ifølge udvalget har der været mange
problemer med at få advokaten til at
udføre det lovede arbejde og overholde deadlines.
Vedtaget
Mange paragraffer blev rettet til.
Hele paragraffer fra advokaten blev
slettet pga. overflødighed eller manglende forståelighed. Næste generalforsamling den 28. maj kan evt. igen
behandle vedtægtsændringer.
Et stort flertal vedtog de samlede,
nye vedtægter, men en del utilfredse
stemte imod.
Vedtægter og yderligere information
kan ses på facebook.com/fritidsforeningen.

Lene Olm gennemgår de overordnede principper. Fra venstre: Gunnar Kristensen,
Peter Iversen, Keld Albrechtsen, Youssef Abul Kader (formand for Fritidsforeningen),
Inga Andersen, Poul Erik Nielsen (formand for det tidligere FAS).
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Alt sejler i Havnehusene
Fund af vikingeskib udsætter havnebyggeri.
Nyere beboere genhuses i Gellerup det første halve år

Af Lars Rapin. Foto: Martin Krabbe

1. april skulle have været indflytningsdatoen for de nye beboere i
Havnehusene, afdeling 31 på Aarhus
Ø, men fundet af et næsten intakt
vikingeskib fra ca. 800-tallet bremser
nu byggeriet.
Arkæologer fra Moesgaard, som
har tilkaldt assistance fra Roskilde
Vikingeskibsmuseum, forventer, at
udgravningen kan tage op til et halvt
år. Det historiske fund betyder, at de
beboere, som af den grund risikerer
at stå uden tag over hovedet, nu
tilbydes midlertidig bolig i Gellerupparken. Her er to blokke pt. ved at
blive tømt for beboere i forbindelse
med Helhedsplanen og står til nedrivning henover næste vinter.
”Det er utroligt heldigt, at de to
blokke er ved at være tomme, så
de beboere, som ellers ville være
hjemløse, kan flytte til Gellerup. Det
er selvfølgelig en ærgerlig situation
for beboerne, men samtidig er det
utroligt spændende, at man stadig
kan finde fund fra vikingetiden i
Aarhus,” udtaler administrerende
8 - Skræppebladet april 2015

direktør for Brabrand Boligforening
Keld Laursen.
Højere husleje
Da det er bygherren, der skal betale
udgifterne til arkæologiske udgravninger, står Brabrand Boligforening
med regningen. Det betyder desværre også, at huslejen i Havnehusene
kommer til at stige.
”Hvor meget regningen for udgravningen bliver på, vides endnu ikke,
så det er på nuværende tidspunkt
umuligt at sige, hvor meget huslejen
stiger,” forklarer administrationschef
for Brabrand Boligforening Susanne
Witting.
Museumsudstilling
Mens udgravningen foregår, er det
muligt for interesserede at komme
forbi og se arkæologerne arbejde.
Man skal betale entré, og de penge
bliver brugt til at begrænse huslejestigningen.

Et så revolutionerende fund giver
også anledning til at overveje, om
Havnehusene skal ændre navn for at
markere, at der faktisk var vikinger
på området. Boligforeningen vil
derfor lave en navnekonkurrence,
hvor alle, der har gode ideer, kan
deltage i konkurrencen om at vinde
et årskort til det nye Moesgaard
Museum. Læs mere om dette i næste
nummer af Skræppebladet, hvor der
også kommer flere oplysninger til
Havnehusenes nye beboere.

KUNST I SØVANGEN
Et lille, men pænt udvalg

Af Kirsten Hermansen. Fotos: Martin Ljung Krabbe

Søvangen har ikke mange kunstværker, men i løbet af de 60 år, afdelingen har eksisteret, er der dog samlet
nogle få stykker. Jeg tror heller ikke,
at det har været savnet, da afdelingen
i sig selv ligger så smukt, at der altid
er noget godt og rart at kigge på.
Brabrand-maleren Ole Østrup
”Ole Østrup (1943-2012) var akademisk uddannet inden for kunst og
havde mange udstillinger bag sig.
Han havde flere store opgaver for det
offentlige, og han lavede store firmaudsmykninger. Ole var blandt andet
kendt for sine kvinde-, klovne- og
bymalerier.” (Wikipedia).

pladsen. Det forlyder, at Ole aldrig
fik den helt færdig.
Granitskulptur i jubilæumsgave
I Søvangens første 50 år var kunst
kun noget, der var lavet lokalt. I
forbindelse med 50-års-jubilæet fik
afdelingen en pengegave. Den besluttede afdelingen sig for at bruge på en
skulptur, der skulle stå et markant
sted.
Man valgte en skulptur af billedhuggeren Anders Friis fra Lønstrup.
Han er kendt for sine karakteristiske
fugleskulpturer, som udsmykker
offentlige pladser i Nordjylland.
Den skulptur, som den daværende
bestyrelse valgte, er af groft tilhugget
finkornet svensk granit, udført som
en ørnefigur på en søjle og med et
smukt poleret ørnenæb.
Anders Friis har valgt at lave sine
skulpturer i en granit, der kommer
fra Sverige, og som skulle være den
bedste kvalitet.
Krumrygget kone
Anders Friis blev født 1959 og er
selvlært billedhugger. Han udstillede første gang på Charlottenborgs

Et dejligt bybillede af Ole Østrup.

Denne lokale kunstner er nok den,
der mest har sat sit aftryk i Søvangen. Han er repræsenteret med nogle
olie/akrylmalerier i Søvangens selskabslokale på Louisevej.
Her hænger fire billeder, og desuden
må han have udsmykket væggen i
forgangen, for her er man næsten
ikke i tvivl om, at det er hans penselstrøg. Ældre beboere i Søvangen og
såmænd mange andre steder i Brabrand har billeder af Ole hængende.
Ole var god til at få sin kunst ud i
lokalområdet.
Ole Østrup forsøgte sig også med
skulpturer, og han har også lavet den
skulptur, der står på boldspil- og bål-

Jubilæumsgaven – en granitskulptur i form af
en ørnelignende fugl, der ”svajer lidt” på sin
søjle af samme materiale. Kunstner: Anders
Friis.

Ole Østrups ufuldendte skulptur(er).

forårsudstilling i 1990. Siden er det
blevet til flere udstillinger både i indland og udland, står der på Galleri
Friis´ hjemmeside.
Hans gennemgående motiver i figurerne er fugle, der fremstår med eget
liv – ”små stykker natur”, skriver han
selv.
Den valgte skulptur blev placeret dér,
hvor Louisevej møder Annettevej – et
sted, hvor figuren er synlig, og et
sted, hvor mange skal forbi for at
komme til og fra Søvangen.
Ser man den i mørke eller langt væk
fra i en særlig vinkel, kan den nu
også ligne en gammel krumrygget
kone.
Det er fint, at skulpturen er oplyst,
når det er mørkt. Der ligger små
lamper nede i det brostensfundament, hvorpå skulpturen er placeret.
Den ser derfor helt anderledes ud i
mørket, når nogle flader oplyses, og
andre ligger i mørke. Lamperne får
også granitten til at spille i lyset.
Søvangens placering er også
kunst
Når man ser på det luftfoto af vores
afdeling, der hænger flere steder
i Søvangen i forstørret udgave, er
man ikke i tvivl om, at arkitekt Knud
Blach Pedersens disposition af bygningerne på det store parklignende
område er en kunstart i sig selv. Den
arkitektoniske disposition er så harmonisk og velkomponeret. Det var
absolut fin kunst.
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Skræppens miniguide til fest i din afdeling
Tips og råd om, hvor du kan søge støtte til at lave beboerarrangementer

Af Winnie Sehested. Foto: Per Sehested

Som skribent fra Rødlundparken har
jeg fået til opgave at skrive om mine
egne erfaringer med at stable en
fastelavnsfest på benene i min afdeling. Det havde jeg nemlig ikke lige
prøvet at gøre før denne vinter, hvor
jeg fik ideen om, at det kunne være
spændende at lave en fastelavnsfest
for børnene dér, hvor jeg bor. Så vidt
jeg ved, har der aldrig tidligere været
fejret fastelavn i Rødlundparken.
Men hvordan kommer man i gang?
Og hvorfra skaffer man penge - og
hvad skal man ellers huske?
Her er, hvad jeg gjorde:
Jeg startede med at forsøge at finde
frivillige, der kunne hjælpe til med
det praktiske. Og jeg var så heldig,
at Annette og Lene, som jeg sad til
bords med til afdelingsmødet, var
villige til at hjælpe. Jeg kunne jo ikke,
selv med min families hjælp, magte
alt det praktiske alene.
Jeg fandt en dato for arrangementet
og fandt ud af, hvad der skulle
betales af deltagerne. Jeg valgte, at
hver deltager skulle betale 10 kroner.
Den eneste måde, man kan få styr på
antallet af deltagere, er ved at sælge
billetter forud for arrangementet. Et
godt tip lyder, at du skal sætte prisen
så lavt, for at alle har råd til at deltage.
Derefter skrev jeg en ansøgning til
Rødlundparkens afdelingsbestyrelse,
hvor jeg lavede en liste over alt det,
der skulle bruges penge til. Og det
er jo mange ting, lige fra tønder til
plastikkrus til print af invitationer og
billetter.
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Så lavede jeg også et forslag til den
invitation, der skulle deles ud til
beboerne.
Jeg mødte op og fremlagde budgettet til et afdelingsbestyrelsesmøde.
Her forklarede jeg ideen, jeg havde
fået, og hvordan jeg mente, det hele
skulle gribes an, hvis de altså ville
bevillige mig det beløb, jeg søgte.
Jeg kunne jo kun anslå, hvor mange
jeg troede, der ville være med til at
slå katten af tønden, da det i sidste
ende er antallet af deltagere, der er
afgørende for støttebeløbet. Jeg var
så heldig både at få god støtte og
bevilliget de penge, jeg søgte om.

er adgang til toiletter. Selskabslokalet
var ikke stort nok til, at alle kunne
være inde, så tøndeslagningen blev
holdt udenfor, og dér blev kaffe og te
også serveret.
Hvordan skal tønderne hænges op?
Der skyldes en stor tak til varmemesteren og gårdmændene, som både
fandt stedet og borede kroge op og
ordnede tovværk til at hænge tønderne op i.

Fritidsforeningen bevilliger 50 kr. pr.
barn (maks. 200), hvis man sender
ansøgning med budget til dem senest
den 1. i den måned, hvor man vil
holde aktiviteten. Sjovt nok skal
ansøgningen stadig sendes med
gammeldags post, men det kunne jeg
heldigvis stadig huske, hvordan man
gør. Skemaet finder du på Brabrand
Boligforenings hjemmeside. Vær
opmærksom på, at den nye struktur i
Fritidsforeningen måske betyder nye
ansøgningsregler.

Plan for indkøb af varerne
Jeg havde fået besked om, at alt
skulle handles lokalt. Så jeg bestilte
det hele hos vores Eurospar og hos
bageren, hvor jeg også fik lidt rabat,
samtidig med at jeg kunne aftale med
dem, at regningerne skulle sendes
direkte til Rødlundparkens afdelingssekretær i boligforeningen. Dagen før
fastelavn hentede jeg så alle kasserne
med slik, som vi selv skulle pakke i
slikposerne for at spare penge.
Invitationer og billetter blev kopieret
hos afdelingssekretæren på administration, da jeg havde lavet dem. Og
så blev de leveret hos varmemesteren
til afhentning, men driftspersonalet
delte det første hold invitationer ud –
tak for det.

Så langt, så godt
Det med pengene er på plads, nu til
det praktiske:
Lokale: Hvor holder man sin fest?
Jeg var så heldig at få lov at låne
vores selskabslokale gratis. Det skulle
vi bruge til at lave kaffen og dele
ting ud fra. Og det er et plus, at der

Andre gode råd
For at få en nem og hygiejnisk udlevering havde vi kommet fastelavnsbollerne hver for sig i en frysepose og
derefter samlet slikpose, kakaomælk
og fastelavnsbolle i en større frysepose. De voksne fik også en pose med
en bolle, og så kunne de selv tage

kaffe og te. Når der skal udleveres
slikposer og boller til så mange, skal
det jo gå hurtigt - og gerne være
renligt.
Vi endte med at opnå en meget vellykket fastelavnsfest med 39 børn og
48 voksne deltagere. Børnene fik alle
en stor slikpose og en kakaomælk
samt en fastelavnsbolle, mens de
voksne fik kaffe eller te og en fastelavnsbolle.

Som en lille detalje havde jeg i invitationen bedt folk om at sige, hvis de
havde børn, der var glutenallergikere
eller diabetikere. Det var der kun en
enkelt, som var, men så fik jeg da lært
også at bage glutenfri fastelavnsboller.
Til allersidst sendte jeg hele regnskabet til vores afdelingssekretær, Helle
Pia Rosendal, som sørgede for at få
alle regninger betalt, og jeg afregnede

for de kontanter, jeg havde fået ind
ved billetsalget.
Desuden sendte jeg oplysningerne
om det endelige antal børn til Fritidsforeningen, da vi nu er klar over,
hvor mange børn der var med – og så
har vi modtaget støtten på 50 kroner
pr. barn.

Gellerup.nu og her
DET FORTÆLLER VI OM I MAGASINET, SOM BEBOERNE I GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ
FÅR SAMMEN MED SKRÆPPEBLADET
Af Birger Agergaard

Forsidebilledet er fra Hasle Bakker,
som er stedet, hvor en gruppe kvinder fra Gellerup hver tirsdag får motion og et frirum.
Så er det slut med A-Toget i Gellerup.
30. juni lukker den gamle scene, som
tidligere var Gellerupscenen, men
som nu i et par år har været ”den lokale scene” i Gellerup.

Gellerup.nu er en selvstændig del af
Skræppebladet, og den omdeles til
beboerne i Gellerupparken og Toveshøj. Du kan også finde alle udgaver
på www.skraeppebladet.dk

Gellerup Museum fylder fem år 31.
marts og åbner samtidig en udstilling, som tre lokale unge kvinder
står bag. Udstillingen hedder ”Mig.
Nu.Gulerod”. Vi har talt med to af
kvinderne om deres historie og den
særlige titel.

Vi bringer nyheden om, at den kendte
afdelingsformand for Gellerupparken, Helle Hansen, 1. april bliver opstillet til Folketinget for det nye parti
Alternativet. Partistifter Uffe Elbæk er
begejstret.
Vi markerer naturligvis også, at den
15-årige X-Factor-stjerne Baraa Qadoura er vendt tilbage til Gellerup efter sine flotte præstationer.
Gellerup inviterer til multikulturel festival søndag den 12. april, hvor overskuddet går til et hospital i Gaza og til
hjemløse i Aarhus.
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Videoovervågning på vej ved Gellerup Badet
og snart også nye omklædningsrum
Beboerne i Gellerupparken sagde ja til kameraer på svømmehallens p-plads.
Kommunen sætter badets omklædningsrum i stand

Tekst og foto: Helle Hansen

Alle fremmødte beboere stemte ja, da
Gellerupparken sidst i februar holdt
ekstraordinært beboermøde, og det
betyder, at der nu kan sættes videokameraer op på parkeringspladsen
ved Gellerup Badet.
Afstemningen var nødvendig, fordi
svømmehallens p-plads ligger på
Gellerupparkens jord, og så kræver
det et ja fra beboerne. Og det gik hurtigt; beboermødet tog i alt 18 minutter, og alle 30 stemmer var positive.
Skal skabe tryghed
Det er Aarhus Kommune, der driver
svømmehallen, som har ønsket
kameraerne opsat, efter at svømmeklubben AGF før jul nedlagde alle
foreningens svømmehold i Gellerup
Badet efter flere hændelser på parkeringspladsen, der skabte utryghed
blandt andet hos klubbens svømmeinstruktører.
Gæsterne i svømmehallen har også
i perioder været udsat for indbrud i
bilerne, mens de har været inde at
svømme. Håbet er, at overvågningen
kan forbygge, at det sker med samme
hyppighed.
Kameraerne vil formentligt kunne
blive sat til at optage i løbet af april,
for lige nu mangler kun papirarbejdet med den endelige aftale mellem
Aarhus Kommunes IT-afdeling og
Datatilsynet. Politiet har givet den toårige tilladelse til overvågning, som
der kræves.
Nye omklædningsrum
Chef for Aarhus Kommunes Idrætscentre, herunder Gellerup Badet,

P-pladsen ved Gellerup Badet bliver i løbet af april videoovervåget af kameraer,
der sættes op på svømmehallen.
Mogens Christensen, er meget tilfreds med, at der nu kan komme kameraer op uden for badet. Fordi det
har været et ønske hos flere brugere.
Mogens Christensen fortæller samtidig til Skræppebladet, at kommunen
til sommer går i gang med at totalistandsætte omklædningsrummene
i Gellerup Badet for 1,2 millioner
kroner.
”Der kommer nye helt omklædningsskabe, nye fliser og nye armaturer
i både herre- og dameafdelingen,”
lover badechefen og siger, at renove-

ringen kommer til at tage seks-syv
uger hen over sommerferien, hvor
Gellerup Badet holder lukket.
Derudover arbejdes der også på lidt
længere sigt med, at der skal laves et
nyt billetsystem med nye møller ved
indgangen, hvor der i dag godt kan
opstå noget forvirring, når badets ansatte skal trykke gæsterne ind, efter
at de har betalt oppe i lugen.
”Hvornår de nye møller kommer,
er det endnu for tidligt at sige noget
mere præcist om,” siger Mogens
Christensen.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
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Afdelingssekretærer med mange opgaver
Fire kvinder i vigtige positioner

Tekst og foto: Bo Sigismund

Afdelingssekretærer er Brabrand
Boligforenings
opfindelse.
Som
så meget andet begyndte det med
Afdeling 4, men nu er der fire af
slagsen. Helle Pia Rosendal, Merete
Poulsen, Marianne Vengsgaard og
Connie Nedergaard har et mangesidigt arbejde – alle er enige om, at
der er tryk på. Vidensdeling er en af
deres stærke sider, og det kan andre
led i organisationen også have nytte
af. Skræppebladet overværer mange
beboermøder, men de (mange) beboere, der sjældent eller ikke viser sig,
skulle bare vide, hvordan fire venlige,
men faste og effektive, kvinder er
yderst vigtige for beboerdemokratiet.
Med de store forandringer i administrationen følger der også større krav.
I krydsfeltet
Man skal holde hovedet koldt og
holde kontakterne til beboere, afdelingsbestyrelser, inspektører og
varmemestre, leverandører og den
øvrige administration. Behandle
klager og formidle informationer. Besidde et venligt væsen, en stor tålmodighed og en høj professionalisme.
Samt ofte arbejde på tider, hvor andre
mennesker holder fri. Det lyder som
noget af et job. Den mangesidige
viden er til stor nytte. At brede den
ud er vejen til at lette opgaverne for
alle – både sekretærerne og afdelingsbestyrelserne.
Støtte til beboerdemokratiet
Marianne: ”Som nyvalgt er det nødvendigt, at man lærer for at kunne
beslutte. Den noget tilfældige rekruttering til beboerdemokratiet gør det
nødvendigt med pædagogiske evner!
Aktiviteterne er forskellige, og sager
skal følges op. Det tager mindst et år
at lære.”
Marianne har været her længst af
de fire, og hun har opdraget mange
afdelingsbestyrelser.
Connie: ”Med faste rutiner går det lettere, så lærer afdelingsbestyrelserne
af sig selv. Der er også igen øget brug

Fra venstre: Connie Nedergaard, Merete Poulsen, Marianne Vengsgaard og Helle Pia Rosendal.

af kurser. De nye må lære, hvad man
kan, og hvad man må.”
Helle: ”Der er forskel på afdelingerne
og deres beboere. Mange af de nye
afdelinger har yngre beboere, som er
meget aktive. De er også gode til at
kommunikere indbyrdes, og de vil
gerne have resultater.”
Klager – et voksende punkt
Marianne: ”Det er somme tider for let
at klage, og det kan give meget unødvendigt bøvl. Det ville være lettere at
tale med sine naboer.”
Connie: ”Vi er ude for ubehagelige typer, der truer og stresser. Det er
ubehageligt for deres naboer, og det
kan tage megen tid at få løst. Klager
fylder mere og mere, og det bliver
ikke nemmere.”
Merete: ”De gamle beboere klager
nødigt. De holder ud, så længe de
kan - og så flytter de. Desuden kunne
vi godt bruge noget supervision; vi
føler nogle gange, at vi blot gør sagerne færdige uden evaluering.”
Travlt til alle tider
September er sæson for beboermøder. Visse afdelinger har også et om
foråret, men festugen kan man godt

glemme! 37 timer ugentligt er heller
ikke kendt i september. Det drejer
sig jo om møder om aftenen og efterbehandling om dagen – foruden de
øvrige ting, der melder sig løbende.
Marianne: ”Man må have et godt
bagland, for fritid og privatliv er i
perioder nærmest lukket ned!”
Connie: ”Det her kan være anstrengende, men det er i hvert fald aldrig
kedeligt!”

Afdelingssekretærerne hører under
driftsafdelingen. Helle Pia Rosendal
betjener afdelingerne 6, 10, 11, 12,
19, 25 og 30. Marianne Vengsgaard
tager sig af afdeling 3, 7, 15, 21, 23,
24 og 26. Merete Poulsen dækker
afdeling 1, 2, 8, 14, 16, 17, 18, 22
og 31. Og Connie Nedergaard servicerer afdeling 4 og 5. Sædvanligvis
holder en afdelingsbestyrelse et møde
om måneden, og det skal forberedes,
refereres, og beslutninger skal effektueres.
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Viljen til Viden
Beboer i Brabrand Boligforening leger med ord på skrift

Af Elsebeth Frederiksen

Det er ikke så tit, vi på Skræppebladet får en digtsamling ind ad døren.
Det har vi fået i denne måned, og jeg
har fået til opgave at anmelde den.
Jeg må indrømme, at jeg ikke læser
mange digte, så dette var en forfriskende opgave.
Grunden til, at vi har fået denne bog
til anmeldelse, er, at forfatteren, Anne
Høj Hansen, bor i Brabrand Boligforening, nærmere betegnet i Drejergården. Man får ikke meget at vide om
Anne via omslaget på bogen. Hun beskriver sig selv som et legebarn, som
leger med ord. Det er grunden til, at
hun har skrevet denne digtsamling.
Man kan også se den som en slags
personlig terapi. Fordi det er store
personlige emner, man bliver indviet
i via digtene.
Forskellige genrer
Digtsamlingen er en blanding af
korte haiku, tanka og frie vers. Haiku
og tanka er traditionelle japanske
digtformer. Jeg kan godt lide variationen mellem de forskellige digtformer.
Det giver en god variation og viser, at
Anne har et stort repertoire.
Titlen ”Viljen til Viden” stammer fra
første digt i samlingen, og digtet har
en henvisning til Michel Foucault,
fransk filosof og idéhistoriker. Det er
måske lidt for internt til, at læserne
får noget ud af denne reference, men
det ødelægger ikke den samlede
oplevelse af digtet, da man godt kan
abstrahere fra denne reference.
”Jeg har fået en åbenbaring”. Sådan
starter det første digt, Viljen til Viden.
Hun er glad. Hun har fundet noget,
der for alvor betyder noget for hende.
Hun har fundet ud af, at hun er et
menneske. En ret vigtig erkendelse
for hende. Bogen igennem stråler
det igennem, at Anne har kæmpet
med psykisk sygdom og har været
indlagt. Så selvom digtsamlingen
ikke har et bestemt tema, men stikker i forskellige retninger, er der
alligevel nogle temaer, der går igen.
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Det er ikke kun kærlighed, men sorg,
glæde, samfundssatire, depression
og identitetsforvirring. Mange blandede følelser pakket sammen i en
digtsamling. Den indeholder en del
humor og underfundighed, men også
triste digte om depression og dårlige
oplevelser med medicin. Anne Høj
Hansen har oplevet en del i livet. Det
kan man forstå ud fra hendes digte.
Et digt om depression bliver efterfulgt af et luftigt digt om kærlighed.
Det fungerer fint, fordi digtsamlingen
dermed ikke bliver for tung at læse.
Digte er sjove størrelser. Nogle af
dem bliver digte, fordi de bliver stillet op som et digt, selvom de faktisk
bare er sætninger uden bestemt form.
Sådan nogle er der også i denne
digtsamling, men der er også andre,
hvor digtformatet hjælper på både
forståelsen og rytmen. Her er eksempler på digterens små kærlighedshaikudigte:

Dine kys
som jordbærsmoothie
frigør tsunamibølger
i min krop.
Et sødt lille digt om følelsen ved et
kys. Men efter dette kommer depressionen frem. Måske på grund af
sygdommen eller medicinen:

Abilify
Sorte angst tanker
holder mig hjemme
mit hjerte banker
når jeg hører naboen leve.
Bogen er en fin digtsamling med
gode sprogbilleder. Dog er der lidt
skønhedsfejl, som jeg lagde mærke
til. Om man kan betragte manglende
sammensatte udsagnsord, kommaer
og stavefejl i engelske ord som kunstnerisk frihed, er op til læseren, men
jeg lagde i hvert fald mærke til det.
Men måske var det med vilje, og så
skal det ikke ligge kunstneren til last.

Anne Høj Hansen er født i 1973
Uddannet sosu-hjælper, pædagog
og cand.pæd.soc.
Bor i Drejergården
Bogen kan købes gennem
Forlaget Gallo og boghandlere

administrationen

ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I FORÅRET 2015
Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er
blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3.
Afdelingens årsregnskab for 2014
4.
Eventuelle forslag
5.
Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdeling:
Afdeling 22, Sonnesgården

onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00

i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen
m.fl. om foråret:
1.
Valg af dirigent
2.
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3.
Afdelingens årsregnskab for 2014
4.
Eventuelle forslag
5.
Valg:
		
a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
		
b. Repræsentant + suppleant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
		
c. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med ulige numre)
		
d. Evt. andet
6.
Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 4, Gellerupparken
Afdeling 5, Toveshøj		
Afdeling 6, Holmstrup		

torsdag den 23. april 2015 kl. 19.00
tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00
mandag den 20. april 2015 kl. 19.00

i Foreningernes Hus (Tousgården, Gudrunsvej 10 A)
i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
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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Nyt fra administrationen
Nye ansigter og nyt it-system

Peter Holm
Peter er pr. 15. marts blevet ansat
som HR-konsulent i administrationen. Han kommer fra et job i Post
Danmark, hvor han bl.a. har arbejdet
med personaleadministration og personale- og organisationsudvikling.
Peter overtager stillingen fra vores
HR-sekretær, Bente Ryolf, som har
valgt at gå på efterløn til maj.
René Ballegaard
René er pr. 1. april blevet ansat som
varmemester
i
boligforeningens
nyeste afdeling, afd. 31. Havnehuse-

ne. René kommer fra en stilling som
ejendomsfunktionær i afdelingerne
på Holmstrup Mark, hvor han har
været siden 1. juli 2014 – en stilling,
vi nu er i gang med at genbesætte.
Nyt IT-system går i luften
efter påske
Vi er i fuld gang med at implementere vores nye IT-system, EG Bolig. EG
Bolig er et administrationsværktøj til
bolig- og ejendomsadministration,
som allerede bruges af en lang række
boligselskaber. Når systemet er fuldt
implementeret, bliver det administra-

tionens daglige arbejdsredskab. Lige
nu er vi i gang med kurser for de
administrative medarbejdere. Selve
implementeringen af systemet foregår hen over påsken. Derfor holder
administrationen på Rymarken 2
lukket tirsdag efter påske, den 7.
april. Når vi åbner igen onsdag den 8.
april, arbejder vi i EG Bolig. Vi håber
på tålmodighed fra vores kunder det
første stykke tid, da medarbejderne
lige skal vænne sig til at arbejde i det
nye system.

følg også med på

www.gellerup.nu
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16 - Seniorbo Voldbækhave

Nyt fra Seniorbo Voldbækhave
røgfri fastelavn

Af Jesper Gervin

3. januar 2015 blev Seniorbo Voldbækhave erklæret for røgfrit område
ude som inde, og det glæder alle 32
beboere.
Den sidste beboer har overholdt sit
nytårsforsæt, så den eneste røg, vi har
her i vores afdeling, kan komme fra
vores fælles køkken, vores udendørs
grill eller fra vores Sankt Hans- bål.
Fastelavn
Traditionen tro holdt vi også fastelavn her i vores afdeling, til meget
stor morskab for alle beboerne, og
udklædninger og kreativitet ville
ingen ende tage.
Vi startede kl. 12, kigger hinanden
lidt an og går så ud i vores overdækkede arkade (vi afholder arrangementer uanset vejret), hvor tønden er
hængt op - fyldt med søde sager
m.m.
Efter sidste slag har vi fællesspisning,
som består af smørrebrød fra et af
de lokale køkkener, og vi fejrer kattekonge samt kattedronning (vist nok

Voldbækhaves tre ”Michelinkokke”.
en mand i år). Herefter er der kaffe
og fastelavnsboller, og likør som blev
velsignet inden serveringen. En fantastisk hyggelig søndag eftermiddag.
  
Stjernestøv
Som det er fremgået af forskellige
nyhedsmedier i år, har Århus endelig fået tildelt tre Michelin-stjerner.

Denne oplysning har bevirket, at vi
i Voldbækhave har lyst til at komme
med vores bidrag.
I flere år har der hos os været to
”Michelin-kokke”, der som minimum
har kreeret lækre retter for beboerne
en gang om året. Den 7. marts i år
blev dette fornemme køkken udvidet
med endnu en ”Michelin-kok” efter
veloverstået optagelsesprøve.
Det betyder, at Voldbækhave nu kan
bryste sig af tre ”Michelin-kokke”,
hvilket vi er meget stolte af.
Hvis nogle af disse eksempler har
givet dig lyst til at flytte ud til os i
skoven, så skriv dig på vores venteliste, og flyt herud, når der er en ledig
bolig.
  
Skulle du have lyst til at aflægge os
et besøg, er du meget velkommen
til at kontakte undertegnede, og der
vil blive arrangeret en rundvisning
m.m. Samme tilbud gælder også nye,
måske kommende beboere.

Alle aldersklasser var repræsenteret til fastelavn.
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2 - Søvangen

BEBOERHUSET SØVANGEN
Arrangementer april 2015

Af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Stolegymnastik for ældre – både
herrer og damer
Se opslag på vaskeri og i beboerhus
om ugedag og tidspunkt, da det kan
variere.
Hver onsdag fra kl. 14.00:
Aktivitetsdage
med
keramik,
syning, vævning og træsløjd.

Onsdag den 22. april kl. 18.00:
Fællesspisning
Menu:
• Kylling med agurkesalat
• Frugtsalat
• Kaffe eller te
Pris kr. 50,- for voksne – børn under
12 år kr. 30,-

Søndagscafé
den 12. april kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød - pris kr. 25,Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fællesspisningen den 22/4.

4 - Gellerupparken

Gellerupparken får en mindre afdelingsbestyrelse
Nedrivning af 192 lejemål i tre blokke reducerer afdelingsbestyrelsen til 13 medlemmer

Af Helle Hansen

Gellerupparken er Danmarks største
boligafdeling, og med sine oprindelige 1776 lejemål har afdelingen altid
haft landets største afdelingsbestyrelse med 15 medlemmer. Men nu er
de tre blokke på Bentesvej revet ned
– og antallet af lejemål er røget under
1600. Det betyder, at der fremover
kun skal sidde 13 beboere i afdelingsbestyrelsen.
Seks skal vælges
Den nye situation betyder, at der
til Gellerupparkens beboermøde
torsdag den 23. april kun skal vælges
seks nye medlemmer til bestyrelsen,
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mod normalt otte. Konkret betyder
det, at syv af de otte, der blev valgt
på sidste forårs beboermøde fortsætter i afdelingsbestyrelsen endnu et år.
Et enkelt medlem af de otte medlemmer er fraflyttet afdelingen i løbet
af året, og der er derfor indtrådt en
suppleant, som så allerede kommer
på valg dette forår.
Fem medlemmer til FAS-Sektion
Gellerup
Som noget nyt skal beboerne i Gellerupparken også vælge medlemmer
til den nye FAS-sektion Gellerup,
jævnfør den nyligt vedtagne struktur

for Fritidsforeningen. Langt de fleste
beboere i afdelingen betaler 10 kroner
om måneden over huslejen i medlemskab.
Der skal vælges fem beboere, som
fremover skal være med til at bevilge
støtte til foreninger og aktiviteter på
baggrund af nogle bevillingsregler,
som Fritidsforeningens kommende
bestyrelse, der vælges på generalforsamling den 28. maj, skal udarbejde i
samarbejde med FAS-Sektioner.

6 - Holmstrup

Holmstrup Haver
Kornmark blev til nærhaver

Tekst og foto af Jens Skriver

Holmstrup Haver er kun 30 år; altså
10 år yngre end selve Holmstrup.
Margrethe Borchorst og Hans Martin
Gårdhus har været med fra starten.
Hans Martin fortæller:
”Ideen om en haveforening med
nærhaver opstod, og det var muligt
at leje arealet af kommunen. Herman
Nielsen gik rundt og målte lodderne
op i snevejr. Hjørnepæle blev malet
med rødt. Der blev holdt en stiftende
generalforsamling, og man kunne
blive skrevet op til at deltage i lodtrækningen om den ønskede have.”
Haveforeningens område er sådan
set uændret frem til i dag men tre
haver blev ofret, da søen neden for
Fusiama blev anlagt.
”Der er en kilde i bunden af søen.
Der blev anlagt et dræn og derefter
en grøft, som stoppede til, og til sidst
anlagde kommunen en sø,” fortæller
Hans Martin.
Det praktiske
Haverne skråner nedad mod søen,
og få steder går natur og kultur i
ét som her. Det gælder ikke alene

bevoksningen;
rådyr
er
også
hyppige gæster, der bider knopperne af Hans Martins æbletræ.
Den største have er på 300 m2, og
den mindste på 71 m2. Lejen er for
tiden 1,50 kr. pr. kvadratmeter om
året, men sættes næste år op til 2 kr.
”Det skyldes, at vi har forholdsvis
dyre redskaber,” fortæller Hans
Martin.
”Vi har et redskabsrum med plæneklippere, fræser og motordrevne
buskryddere.”
Tanken om nærhaver groede lige så
stille frem. Der må være lækroge,
men ikke egentlige huse. Det er ikke
kolonihaver. Ved siden af ligger haveforeningen Persillerækken, der er oprettet som led i en boligsocial indsats.
Holmstrup Haver har en bestyrelse
på fem med en kasserer, en kontaktperson og en, der står for udlejningen
af haver. Beboere på Holmstrup Mark
har fortrin, men enkelte haver er lejet
ud til folk fra Gellerup og Toveshøj.
Haveforeningen har i mange år haft
venteliste.

Havernes nytte
I begyndelsen var haven først
og fremmest et sted, hvor man
dyrkede til husholdningen. Nu
kan de blive brugt til græs og
stauder, bær, køkkenhave og til
hundelufterhave. Nogle har delt
mellem køkkenhave og prydhave.
”Fordelen ved haver er, at man kan
dyrke grønsager, få jord under neglene, røre sig og have et sted udenfor,
især om sommeren. Mennesker har
godt af at være ude i naturen. Lejligheden sætter begrænsninger for
udfoldelsesmulighederne, men man
skal bruge den tid, der er nødvendig,” siger Hans Martin og fortsætter:
”Folk er glade for en have på alle
mulige måder. En af medlemmerne
kommer her hver dag året rundt, så
han kan komme hjemmefra. Folk
træffer hinanden på kryds og tværs
og snakker i hverandres haver. Der
kan tændes bål og bages snobrød til
børnene.”
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LOKALCENTER BRABRAND I APRIL MÅNED
Hygge, banko og madlavning

Søndag den 12. april kl. 14.00:
Søndagshygge
Kom og hyg dig et par timer med
fællessang,
kaffe/te
og
brød.
Pris 30 kr.
Mandag den 13. april kl. 13.15:
Bankospil.
Kom og spil med om de fine præmier.
Spillet afholdes i Søcafèen – kaffe og
brød er inkl. ved køb af bankoplader.
Torsdag den 16. april kl. 10.00 – 14.00:
Salgsdag på Lokalcenter Brabrand.
Få inspiration til din nye forårs- og
sommergarderobe. Der vil blive
mulighed for at købe tøj, sko, m.v.
Kl. 10,30 viser brugere af lokalcentret
noget af det nye tøj frem ved en lille
mannequinopvisning.
Tirsdag den 28. april kl. 17.00:
Tyroleraften til fordel for indkøb af
ny bus til lokalcentret.
Det professionelle orkester ”Tyrolerklang” underholder og spiller op til
dans.

Menu: Wienerschnitzel med brasede
kartofler, grønærter og persillesmør,
æbletærte med flødeskum, kaffe/te.
Under kaffen afholdes amerikansk
lotteri.
Max. 75 deltagere.
Pris for underholdning og middag kr.
150,Billetter kan købes i Søcaféen fra
tirsdag den 7. til onsdag den 22. april.

Tirsdage kl. 10.00 – 11.30:
EDB - Voldbækvej 62. Få en hjælpende hånd i arbejdet med din computer f. eks med mails, bilag, billeder
(Picasa), printer.

Onsdag den 29. april kl. 14.30:
Gudstjeneste
med
efterfølgende
kirkekaffe
i
Søcaféen.
Kaffe og brød: 16 kr.

Hver dag fra kl. 8.00 – 15.00:
Netcaféen er åben
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 10.00 - 11.30 vil der være frivillige
til stede, som kan give dig hjælp og
vejledning, hvis du har behov for det.

FASTE ARRANGEMENTER:
Mandage kl. 9.30:
Cykelklub for seniorer m/k. Vi
cykler 20-25 km i moderat tempo på
almindelige cykler. Der lægges vægt
på såvel motion som socialt samvær.
Mandage kl. 10.00:
Petanque
13. april går vi i gang igen.
Det
er
ikke
nødvendigt
at
tilmelde sig – bare mød op.
Der vil være instruktion i, hvordan
spillet foregår, og hvordan man
bruger kuglerne.
Mandage kl. 12.00 – 13.30:
Yoga
Tirsdage kl. 9.00 – 11.30:
Akvarelmaling
Såvel begyndere som øvede kan være
med.
Tirsdage kl. 9.00 – 12.00:
Træværkstedet ”Kahytten”. Der kan
laves hobbyarbejde og småreparationer i træ. Der er ingen undervisning,
men der ydes hjælp til betjening af
maskinerne.
Tirsdage kl. 9.30:
Traveholdet. Vil du deltage, så mød
bare op, men du skal være nogenlunde godt gående. Efter traveturen
drikker vi kaffe i Søcaféen.
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Tirsdage og torsdage kl. 13.00 –
15.30: Kortspilgruppen spiller ”500”
og whist – vil du deltage, så mød
bare op.

Onsdage kl. 9.00 – 11.45:
Knipling. Såvel begyndere
øvede kan være med.

som

Onsdage kl. 10.00 – 11.50:
Zumba
Onsdage kl. 13.00 – 15.00:
Seniordans
Torsdage kl. 12.30 - 15.30:
Bridge i Salen
Du skal have kendskab til spillet.
Er du interesseret, så henvend dig til
Birgit Loft på tlf. 86 26 38 57.
Torsdage kl. 13.30 – 15.30:
”Nørkleklubben” i lokale 105 A.
Vær kreativ sammen med andre –
med eget sy-, hækle- eller strikketøj,
eller strik til godgørende formål (vi
har garn og strikkepinde). Hovedformålet er hyggeligt samvær.
Fredage kl. 9.30 – 11.00:
Osteoporosegymnastik
Søcaféens åbningstider:
Har åbent alle hverdage kl. 9.00 –
15.00. Tlf. 8713 4748.
Sundhedsklinikken:
Har åbent alle hverdage kl. 8.00 –
12.00. Tlf. 8713 4753.
Centerbladet:
Kan afhentes på lokalcentret.

GENERALFORSAMLING i foreningen Tousgårdens Venner
Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 9. april 2015 kl. 19 i LADEN

DAGSORDEN
1.
2.
3.

Valg af dirigent
Foreningens regnskab til
godkendelse
Evt.

- Huset giver kaffe, te, øl og vand og
småkager
- Regnskab fås fra d. 20. februar i
Tousgårdsladen

- Kun adgang for medlemmer – bliv
medlem - henvendelse i Laden eller
telefon 86259158
- Kontingent skal være Laden i
hænde senest 3 hverdage før generalforsamlingen
- Det koster KUN 75 kr. pr. år for
enkeltmedlemmer
- Institutioner og foreninger betaler
400 kr. pr. år
- Ét medlemskab er lig med én
stemme

Der kan bestilles mad i Folkekøkkenet på telefon 86259158 (inden kl.
12.00), spisning mellem 17 og 18.
Med venlig hilsen
Esben Trige,
Formand, Tousgårdens Venner

Hvad sker der i Gellerup kirke
Koncerter, værestedsaften og festival i kirken

Værestedsaften
9. april kl. 17.00 – 19.30
En torsdag om måneden inviterer
Gellerup Kirke til Værestedsaften
i kirkens underetage. Kl. 17 er der
kaffe/te og småkager og tid til en
snak. Kl. 18 serveres der varm mad.
Derefter synger vi sammen og
hygger os til omkring kl. 19.30. Du
behøver ikke melde dig til – du kan
bare møde op.
Multikulturel festival
12. april kl. 12.00 – 15.00
Loppemarked med lækker mad,
børneaktiviteter, musik, dans, Ladywalk og højt humør i Foreningernes
Hus, Gudrunsvej 10A. Overskuddet
deles mellem et hospital i GAZA, et
hospital i Puntland, Somalia, og Kirkens Korshærs arbejde for hjemløse i
Århus.
Koncert med Hudna
Søndag 12. april kl. 19.30
Bandet Hudna skaber liv i Gellerup
Kirke. Hudna er bandet, hvor tre
forskellige kulturer, tre forskellige
religioner og tre forskellige musikkulturer smelter sammen. Musikken
er baseret på tyrkisk folkemusik, men
også inspireret af rytmisk musik fra
Mellemøsten, Balkan og Tyrkiet - og
af vestlig rock og ‘folk’. Kom og få en
oplevelse.

Entré 50 kr., som går ubeskåret til
hjælpearbejdet for den Multikulturelle festival.
International aften
Fredag 17. april kl. 18.00 – 21.00
Armensk aften med dejlig armensk
mad, armenske lege, dans, fortælling
og musik – kort sagt en aften i Armeniens tegn.
De internationale aftener er et mødested for udlændinge og danskere.
De giver mulighed for at knytte
relationer på tværs af nationaliteter
og lære hinandens kulturer at kende.
Vi mødes i kirkens underetage, spiser
sammen og får indblik i kulturer
rundt om i verden, alt efter aftenens
tema.
Pris: voksne 25 kr. – børn 10 kr.
Tilmelding: inden kl. 13 dagen før
festen hos kirke- og kulturmedarbejder Bit Boel Buhl på telefon 86250800
eller mail bbb@gellerupkirke.dk
Alle er velkomne.

ge. Usnobbet og legende spiller Mads
Granum Kvartet sig lige ind i hjertet
på sit publikum. Velkommen til en
opmuntrende aften i selskab med
en rigtig velspillende og veloplagt
kvartet.
Entré: 50 kr.
   
Frivillig i Gellerup Kirke
Er du kreativ, meditativ, aktiv eller
alternativ? Så overvej, om du ikke
skulle være frivillig i Gellerup Kirke.
Kontakt kirkekoordinator Torben
Kirkegaard, og hør mere.

Koncert med Mads Granum
Fredag 21. april kl. 19.30
Mads Granum er organist og uddannet jazzpianist. Hans seneste album,
”Nordic Standards”, udkom i 2014.
Her kaster han sig atter ud i modige
fortolkninger af de fælles danske
salmer og højskolesange, som på én
gang virker fornyede og genkendeliSkræppebladet april 2015 - 21

TOUSGAARDSLADEN
Beboerhus ∙ Edwin Rahrs Vej 6B ∙ Brabrand ∙ T: 8625 9158

LADENS FOLKEKØKKEN april 2013

tousgaardsladen

Onsdag 3.
Boller i selleri
Torsdag 4.
Skinkeschnitzel med brasede kartofler
………………………………………………………………….
Beboerhus • Edwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158
Mandag 8.
Kyllingeret med cashew nødder
Onsdag 10. Grøntsagsgryde
LADENS
april
TorsdagFOLKEKØKKEN
11. Bøf med
løg2015
& kartofler
………………………………………………………………….
Onsdag
1. april Villing (torskefisk) med tilbehør
Mandag 15. Pita m. kylling / salat / humus & æblekage
Onsdag8.17.
med hvide & brune kartofler
Onsdag
april Flæskesteg
Månedens overraskelse
Torsdag9.18.
stuvet
hvidkål & kartofler
Torsdag
april Medister
Hakkebøfmed
med løg
og kartofler
Fredag
10. april ”Ghet to eat”: Sv. Åge og Lars’ favoritter
………………………………………………………………….
Mandag 22. Pasta med tomatsovs & kødboller
Mandag
Minipizza
m. med
salat frikadeller
+ dessert: Dadelkugle
Onsdag13.
24.april Stuvet
hvidkål
Onsdag 15. april Forloren hare, kartofler og tyttebær
Torsdag16.
25.
overraskelse
Torsdag
april Månedens
Urtepanerede
kalvekrebinetter
………………………………………………………………….
		
m. forårsstuvning og små kartofler
Mandag17.
29.
medogovnkartofler
& tzatziki
Fredag
april Græske
”Ghet to bøffer
eat”: lham
Lars laver ”Fingermad”

Mandag
20. april
Indbagtmellem
laks med17-18.
spinat, Mandage
kartofler ogfra
tzatziki
Maden bliver
serveret
17.30.
Onsdag 22. april Fiskefrikadeller med kartofler og grønt
Ændringer i menuen kan forekomme.
Torsdag 23. april Farsbrød, tzatziki og kartoffelbåde
Bestilling
dagen
før kl.
telefon
8625 9158
Fredag
24.senest
april ”Ghet
to eat”:
Ha12
ogpå
Lars
laver Vietnam		
inspireret mad
PRISER
Mandag
Timian/lime-panerede
fiskepinde
med tilbehør
Voksne 27.
30 april
kr. • Børn
15 kr. • Rabatkort
10 gange:
200 kr.
		
og remulade
Onsdag 29. april Karbonader med stuvede ærter og gulerødder
Torsdag 30. april ” Ved månedens udgang” - overraskelse

AKTIVITETER I APRIL

BANKO
hver
onsdag
fra17-18,
16.30
- ca. 21.15
Maden
bliver
serveret
fra kl.
mandag
først fra kl. 17.30.
Ændringer
i menuen
forekomme.
KAFFE med
brødkan
hver
tirsdag og torsdag fra 10-13
Tilmelding
før kl.kl.
1211
på telefon 8625 9158.
MÆND – senest
gåturedagen
tirsdage
Priser:
KVINDER I GANG tirsdag kl. 13 + snacks bagefter
Voksne 30 kr. Børn 12 kr.
Rabatkort, 10 gange: 250 kr.
MADKLUB for børn 10-12 år – tirsdage kl. 16-19
SUNDHEDSCAFÉ hver onsdag kl. 13-15.30 på 1. sal
Arrangementer:
BANKO
hver
frahver
kl. 16.30
- ca. 21.15.
ZUMBA
foronsdag
kvinder
mandag
kl.14.30-15.30
KAFFE
med
brød
hver
tirsdag
og
torsdag
fra 10-13.
BEBOERRÅDGIVNING tirsdag 10-12,
torsdag 15-17
KVINDER I GANG hver tirsdag kl. 13 + snacks bagefter.
ZUMBA for kvinder i alle aldre hver mandag kl.14-15.
MED UNGE ØJNE børn/unge-projekter og aktiviteter:
MED UNGE
ØJNE
aktiviteter,
med på Facebook
madklub,
film, dans,
lektiecafe
og megetfølg
andet.
Følg
på www.facebook.com/med.ungeojne
FILMmed
• BORDTENNIS
• MADKLUB • DANS • LEKTIEHJÆLP
+ meget mere for 7-14-årige. Kontakt Grete T: 40384890

STØT dit lokale beboerhus!

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

ONLINE TILMELDING

Tilmelding til spisning kan
også ske på

www.tousgaardsladen.dk,
under Folkekøkken.

Her kan madplaner for
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den løbende og kommende
uge også ses.

Nyttige telefonnumre i Brabrand Boligforening
Afdelingsformænd

Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17
bestyrelsen.afd.1@gmail.com

Afdeling 2, Søvangen:

Erik Bløcher
erik.h.blocher@hotmail.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:

Vagn Eriksen, tlf. 30 78 07 70
vagn.eriksen@skovgaardsparken.dk

Afdeling 4, Gellerupparken:
Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
hellehm@gmail.com

Afdeling 5, Toveshøj:

Anett S. Christiansen, tlf. 25 33 17 30
nettanac@yahoo.dk

Afdeling 6, Holmstrup:

Afdeling 22, Sonnesgården:

Tlf. 89 31 71 71
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30-14
Torsdag også til 18.00. Fredag 9.30-12.00

Afdeling 23, 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

Ib Frandsen, tlf. 27 59 74 81
ibfrandsen@stofanet.dk ,
Benny Pedersen
pejsen1950@gmail.com

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:

Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63,
jank1307@hotmail.com

Beboerrådgivning Holmstrup
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6, tlf. 86 24 82 89
Tirsdage 15-17

Afdeling 25, Østergårdsparken:

Christina Valsted Madsen, tlf. 60 21 02 80
valsted@gate58.dk

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

Afdeling 26, Kildeagervej:

Heidi Hólmer-Hansen, tlf. 28405250
heidi-8330@hotmail.com

Gellerup retshjælp
Dortesvej 1, st. th., 8220 Brabrand, tlf 86 25 71 35

Afdeling 30, Pilevangen:

Maria Kahr Ovesen, tlf. 40 88 21 60,
maria@kahrshjem.dk

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

Afdeling 7, Hasselhøj:

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

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

Afdeling 8, Drejergården:

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

Afdeling 10, Rødlundparken:

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

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

Afdeling 11, Odinsgård:

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

Afdeling 12, Thorsbjerg:

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

Afdeling 14, Borumtoften:

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

Jernaldervej 215,
bestyrelsen@holmstrup.net
Dorthe Gottlieb
dorthe.nicolaia@hotmail.com
kontaktperson Anne Marie (Rie) Ilsøe
Tlf. 24 97 39 85, mariesoe69@gmail.com
Aase Asmus Christensen,
aasec@stofanet.dk
Lene Olm, tlf. 60 77 58 02,
leneom@yahoo.dk
Linda Adamsen, tlf. 51 35 67 26,
linda.adamsen@mail.dk
Katrine Damgaard L. Sjøgaard
ksjoegaard@gmail.com

Afdeling 15, Hasselengen:

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

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

mail@jespergervin.dk

Afdeling 17, Højriisparken:

Totalservice
Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.
lokalpolitiet århus vest
City Vest, Gudrunsvej 7
Tlf. 86 25 14 48, ojyl@politi.dk
Mandag-fredag 10-12
Lægevagten Tlf. 70 11 31 31
Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand, tlf. 86 25 91 58

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

Ladens Folkekøkken
Tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage 17-18, tilmelding kl. 12

Inspektører

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

Preben F. Jensen, hojriis@stofanet.dk

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:

Afdeling 18, Lyngby:

Driftskontoret: Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Susanne Jars, tlf. 22 14 19 78, s-jars@hotmail.com

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Afdeling 21, Hasselager:
Claus Eskebjerg
eskebjerg@gmail.com

Peter Sørensen

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

Beboerhuset Yggdrasil
Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand, tlf. 86 25 10 17
Vibeke Dam Hansen, viha@bbbo.dk
Stenhytten
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08
Underhuset
Tommy Hansen, Sigridsvej 27, 1.th., 8220 Brabrand,
tlf. 87 30 16 00 el. 20 55 97 88

Brabrand Boligforening
Rymarken 2, 8210 Aarhus V

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.aarhusbolig.dk

Brabrand Boligforening
Rymarken 2, 8210 Aarhus V
Telefon 89 31 71 71
E-mail: Brabrand@bbbo.dk
åbningstider:

Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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”Mig.Nu.Gulerod.”
Tre unge kvindelige beboere fra Gellerup har lavet en
poetisk udstilling på Gellerup Museum.
Udstillingen består af tekststykker, video, foto og tegninger, og den skildrer kvindernes betragtninger af deres eget liv og verden omkring dem.
Udstillingens hovedtema er identitet. Fra hverdagslivets små gøremål, med et budskab om at leve, lige NU,
og trives i nuet; og til det forvirrede individs søgen efter identitet som ungt menneske, kvinde og dansker.
Titlen ”Mig.Nu.Gulerod.” repræsenterer de tre kvinder.
De har valgt et ord hver, som de synes favner deres individuelle del af udstillingen. ”Mig” er Aysha Amin,
”Nu” er Helya Ahmadi, og ”Gulerod” er Hanaan Ahmed. Samtidig refererer titlen til udstillingens tekststykker.
Udstillingen kan ses på Gellerup Museum fra 31. marts
til slut maj.

Samtalen er en del af Hanaan Ahmeds udstilling

Der afholdes fernisering i forbindelse
med museets femårs fødselsdag tirsdag d. 31 marts kl. 11-16.
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6. th.
Læs mere på www.gellerupmuseum.dk

Generalforsamling
Gellerup Museums Venner
søndag den 19. april kl 16

Skræppebladet
flytter til Skovhøj
Skræppebladets roadshow fortsætter, når ihåndenværende beboerblad rykker teltpælene op og holder sine næste redaktionsmøder i Afd. 24, Skovhøj,
i Hasselager.
Skræppebladets næste redaktionsmøde finder sted
tirsdag den 7. april kl. 17.30 i Skovhøjs fælleshus.
”Skræppebladet er hele boligforeningens blad – det
skal være klart og tydeligt for enhver, og derfor er
det en del af vores målsætning at komme rundt i
alle boligforeningens afdelinger,” udtaler redaktør
Elsebeth Frederiksen.
Alle er velkomne med ideer, input og ris/ros til byens bedste beboerblad.

Gellerup Badet
Normale åbningstider:
Mandag
kl. 06.00 - 12.00*
Tirsdag
LUKKET
Onsdag
kl. 06.00 - 12.00 + 15.00 -18.00
Torsdag
kl. 15.00 - 18.00
Fredag
kl. 06.00 - 12.00* + 15.00 -18.00
		
(billig svømning)
Lørdag
kl. 10.00 - 15.00 + 15.00-18.00
		 (kvindesvømning)
Søndag
kl. 10.00 - 15.00
* Hver mandag og fredag kl. 10-12 er varmtvandsbassinet lukket pga. babysvømning.
Se priser på hjemmesiden
Læs mere på gellerupbadet.dk

