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Forsiden: Det nye iværkaætterhus i Gellerup blev indviet den 30. november. Foto Bo Sigismund.

LEDER
Et år med meget nyt
Af Bo Sigismund

Det er sæson for at se tilbage – alle tidsskrifter og klubblade
gør det hvert år i december. I vores afdelinger og blandt vores
beboere kan man sikkert finde begge typer holdninger: En,
der er tilfreds: Lad os bare fortsætte – det går jo godt. Overfor:
Verden går videre, og den, der ikke følger med, vil komme til
at fortryde det.
Skræppebladet hælder mest til den sidste opfattelse, selvom
vi også husker traditionerne og historien. Vi kan ikke mere
være så nyhedsorienterede, efter at vi kun udkommer otte
gange årligt. Men vi er meget opmærksomme på, at der sker
udvikling, og nye ideer trives, samtidig med at vi er kritiske.
De opmærksomme læsere skal få både succeser og vanskeligheder at se.
I tre år har de største og mest synlige forandringer kunnet ses
i Afdeling 4 – men meget mere er på vej. De to ældste afdelinger og forhåbentlig også Afdeling 21 kommer til at mærke det.
Flere nye afdelinger har måtte leve med både høje huslejer og
tekniske vanskeligheder. Drift og service er under forandring.
Det sociale liv med dets mange udtryk er dels præget af det
omgivende samfund, men også af de lokale ildsjæle. Er vi
tilfredse med det – og hvordan kan det udvikles videre?
Beboerne, deres repræsentanter i bestyrelserne og de ansatte skal tale mere sammen og i tryghed skabe grundlaget
for fælles forståelse. Opgaver kommer både udefra og indefra – men de er vores. Det er den vigtigste erfaring, man får
gennem nogle år i vores system. Det er sådan, man skaber
succeser. Det lysende eksempel fra de senere år er Afdeling
3’s forvandling, der i udstrakt grad inddrog beboerne. Her
er erfaringer at hente. Med hensyn til de nye afdelinger er
situationen mere forskellig. Indtil nu er der ingen, der har fået
noget ud af at stille sig fjendtligt an, eller komme med trusler.
Fællesskab, enighed og saglighed åbner flere døre – men undertiden er der også brug for at banke hårdt på.
Små problemer skal ikke have lov at vokse, og store problemer skal ikke udskydes, for begge dele skaber frustrationer
og utilfredshed. Det er heller ikke rimeligt at ændre vores
kultur i retning af rigide normer, og her har vi mødt nogle
beboere i flere afdelinger, der har givet udtryk for at støde på
vanskeligheder, endda trusler, i sager, der ikke burde have
lov at udvikle sig ud over det banale. Den slags sager falder
i et tomrum – det er ikke en bestyrelsessag, så en frustreret
beboer står i det tilfælde alene og føler sig dårligt behandlet af
administrationen. Her er noget til forbedringskataloget.
Energi, miljø, renholdelse, husleje og naboskab møder vi jo
alle sammen. At spare på budgettet uden at ofre servicen vil
optage os alle. Nye afdelinger vil komme til. Men generelt er
det beboere, der er glade og føler tilhørsforhold til deres lejlighed, som er den vigtigste betingelse for trivsel og udvikling.
Ikke et mål – for inden man når det, er der med sikkerhed
endnu mere at tage fat på. Vi fortsætter i 2018. God (sam)
arbejdslyst.

Gellerup er nu et godt sted for iværksættere
Torsdag den 30. november blev det nye iværksætterhus i Gellerup indviet
Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Bo Sigismund

Der var fulde huse, da Iværksætterhuset, som tidligere har heddet
Gazellefarmen, på Karen Blixens
Boulevard 21 i Gellerup, havde officiel åbning. De besøgende var imponerede over bygningen, som råder
over værksteder og mødelokaler. Der
er ikke så mange lejere endnu, men
en har allerede haft første arbejdsdag
på sit værksted. Det er den syriske
skrædder Mohammad Eissa, som
den første dag allerede har haft 10
kunder. Han havde også styr på
tingene og udleverede en prisliste til
potentielle kunder.

Praktisk milepæl

Borgmester Jacob Bundsgaard holdt
den første tale. Han understregede, at
huset er en vigtig milepæl i historien
om Helhedsplanen. Han mente, at
stedet kan skabe forandring, først for
iværksætterne, derefter for hele området, fordi der måske kommer flere
arbejdspladser ud af det.

Der var hele fem talere til åbningen, som fik alle til at lytte opmærksomt.
Carl Erik Skovgaard, medlem af
visionsgruppen, holdt også tale. Han
forklarede, at dette hus havde mere
fokus på praktiske fag, i modsætning
til andre steder i byen.
”Brugere af huset skal samarbejde
og hjælpe hinanden. Her kan være
lokale iværksættere, men her er
også plads til folk fra hele byen, som
mangler et opstartssted.”

Foredrag og rundvisninger

Nezar Ajjawi fra afdelingsbestyrelsen i
Gellerupparken håber, at Iværksætterhuset vil skabe jobs til lokale.
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For besøgende, der ikke havde været
i området før, var der rundvisning i
Gellerup, og hvis man ikke var interesseret i det, var der også et foredrag
på første sal om iværksætteri.
Hvis du er blevet interesseret i at leje
lokaler i Iværksætterhuset, så kig
forbi, eller kontakt Jakob Bøjen på telefon 20 92 24 55, eller besøg http://
gazellefarmen.instantcity.dk/
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Mohammad Eissa havde mange besøgende og sikkert nye kunder.

Søndag den 17. december kommer den nye busplan
Gellerup og Toveshøj ligger lunt på G-listen
Winnies julesmåkager

Mindeord for Anton Sørensen

Et liv er forbi – mindeord om Birthe Wisen
Foreningens sider
Afdelingerne
Aktiviteter
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MED

A N D R E ØJN E

Hasselengen melder alt vel
Denne gang gik turen til
Afdeling 15, Hasselengen,
for at se den Med Andre
Øjne.
Det var på en kold og fugtig kommunalvalgsdag, og forståeligt nok var
der ingen mennesker at finde udenfor, da Skræppebladets udsendte
besøgte Hasselengen i Hasselager
for at sætte fokus på afdelingen Med
Andre Øjne.
Afdeling 15, Hasselengen, ligger på
en kuperet grund med fin udsigt og
med rækkehuse på to og halvanden
etage med finurlige etageforskydninger, som fornøjer øjet. Indretningen
af rækkehusene må også være noget
anderledes, men det fik udsendte
ikke lejlighed til at bekræfte, idet vi
ikke fik mulighed til at se på husene
indefra. Rækkehusene, som næsten
alle har haver, er anlagt omkring fire
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pæne gårdhaver, som er forbeholdt
aktiviteter og ophold under åben
himmel. Der er også ungdomsboliger,
som i lighed med gårdhaverne, har
fine arkitektoniske detaljer, som igen
fornøjer øjet.

På rundtur med formanden

Vi ringede på og talte med bestyrelsesformand Poul Erik Nielsen, som
med sin hustru har boet mange år i
afdelingen og har mange års erfaring
med bestyrelsesarbejde. Han undte

Den flotte nye hundegård var desværre tom, da Skræppens udsendte kom forbi.

I vaskeriet genanvender man al varmen fra vaskemaskinerne og tørretumblerne.
sig en spadseretur med de udsendte
og viste os rundt i afdelingen. Han
berettede om forskellige interessante
tiltag.

Vaskeriet

Vaskeriet har efter opsætning af
solceller på vaskehusets tag vendt et
årligt underskud på omkring 80.000
til et betragteligt overskud. Og man
har fået et nyt varmegenanvendelsesprincip, så i stedet for at fyre for fuglene genanvender man al varmen fra
vaskemaskinerne og tørretumblerne.
Endvidere er der opstillet et varmeskab, hvor man kan hænge sarte
tekstiler op til tørring. Producenten
af varmeskabet har afholdt udgiften,
mod at afdelingen skal rapportere
tilbage vedrørende udnyttelsesgrad,
varmeforbrug, problemer etc.

Hundegård

Afdelingen har betalt ca. 120.000 kr.
for en afskærmet hundegård, hvor
ejerne kan lade deres hunde løbe frit
omkring. Ejerne skal selvfølgelig selv
opsamle hundenes efterladenskaber.
Den nye hundegård har dog fået problemer med vand, som gør grunden
noget sumpet, hvad de udsendte
også fandt ud af, ved at vi skulle
gå en kringlet vej. Problemet kan
selvfølgelig afhjælpes via en mere
eller mindre omfattende dræning,
men det er ikke uden omkostninger.
Den gamle hundegård bliver fjernet,
idet den på mange måder var helt
utilstrækkelig.

Ny bålplads

Der er anlagt en ny plads til sankthansbål, som skulle undgå fremtidige
problemer med brandvæsnet. Sidste

år havde en virksom sjæl selv tændt
sankthansbålet én uge før dagen. Ud
kom brandvæsnet med masser af
larm til stor forundring for dme, som
observerede dette. Hvorfor denne
person havde tændt bålet én uge før
selve dagen, skal man lede i hjernens
kringelkroge for at finde ud af. Formanden undrede sig selvfølgelig lige
så meget som vi andre.
Men formanden berettede også om
”orme i paradiset” (deres udsendtes
formulering!) – eller hvad vi med
moderne sprog kalder udfordringer.
De såkaldte selvrensende panoramavinduer har alger i større eller
mindre grad, så det skal rettes og
betales for. Skurene, som tilhører det
enkelte gårdhus, har også fået alger.
Men der er sket 5 år efter opførelsen,
så det var et redeligt og forudsigeligt
fænomen, så det skal der også betales
for.
Men det værste er, at der i en karnap
i et gårdhus er fundet svamp. Idet
der er mange karnapper, er det uvist,
hvor omfattende problemet er. Der er
foretaget stikprøver, men resultatet af
disse er ikke entydigt. Der skal foretages flere stikprøver, før en endelig
handlingsplan kan vedtages. Forhåbentligt er det ikke et gennemgående
fænomen, da afdelingens betragtelige
opsamlede midler til renoveringer,
udbedringer, reparationer etc. ellers
kan blive mindsket betragteligt. Men
indtil videre må bekymrede sjæle
nøjes med at være bekymrede.

Mange tilbud til beboerne

Endelig har afdelingen mange
tilbud til virksomme og energiske
mennesker. Der findes en dartklub
med ugentlige arrangementer, en
petanqueklub, hvor der spilles

Afdeling 15, Hasselengen
Hasselengen består af 136 et- til femrums boliger fra 49 til 129
m2.
Boligerne er udformet som små rækkehuse, hvoraf de fleste er i
halvandet plan.
Adresse: Hasselhøj og Hasselengen, 8361 Hasselager.
9 kilometer til Århus C.
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næsten hele året rundt – om sommeren mere hyppigt end om vinteren,
ugentlige bankospil i fælleshuset og
en trave- og hyggeklub, Lunterne,
som mødes ugentligt til en bid brød
og en spadseretur. Der afholdes
såvel fælles juleaften og nytårsfest til
glæde for mange - især enlige. Der er
stor opbakning til arrangementerne
og rigtigt mange bidrager aktivt til
fælles- og naboskabet i foreningen.
Så alt i alt – et fint indtryk af afdelingen, som har opnået en masse gode
resultater – men som også med et

godt jysk udtryk har ”bøvl”. Men
deres udsendte vil vove at påstå, at
bøvl er godt, bøvl er sundt, og bøvl
gør livet værd at leve. Uden bøvl er
livet uden torne, og vi falder hen og
lader stå til. Men afdelingen lader
ikke mosset gro, men foretager sig

en masse, og det synes majoriteten af
beboerne godt om. Sådan ser det ud
for deres udsendte, som glæder sig til
at møde afdelingen igen, og iagttage
og berette, hvad der er sket i mellemtiden af positive og negative ting.

Skræppebladets udsendte

Peter Stampe,

Bo Sigismund,

Foto: Peter Stampe

Foto: Bo Sigismund

fotograf

Drejergården

Vaskeriet har efter opsætning af solceller, vendt et stort underskud til et overskud.

Mange delte visioner på arbejdsdagen
Beboerdemokrater var samlet på Koldkærgaard for at snakke om driftscentre
Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Bo Sigismund

Den 4. oktober var ca. 90 medlemmer af repræsentantskabet samlet på
Koldkærgaard for at snakke visioner
for driften i Brabrand Boligforening.
Det blev en lang dag med mange
diskussioner, som gerne skal udmunde i en indstilling til, hvordan
afdelingerne kan køre driftscentrene
i fremtiden.

Langt forarbejde

Forarbejdet til dette seminar er udført
af en udvalgt gruppe, som meldte sig
til at være en del af følgegruppen på
repræsentantskabsmødet tilbage i
maj. Men selve ideen opstod allerede
i oktober 2016. Dengang kaldte de sig
6 - Skræppebladet december 2017

politisk forum. De mødtes ca. hver
tredje uge, hvor de skiftedes til at
lægge lokaler til.

Effektivisering

De har siden holdt møder om netop
driften og forberedt denne arbejdsdag. Efter oplæg fra medlemmer af
Visiongruppen og BL’s direktør, Bent
Madsen, skulle folk ud i grupper.
Efter en lang snak, der skulle have
strakt sig til efter frokost, men som
blev forkortet lidt, stod det klart, at
mange grupper var enige. Det kom til
at handle om effektivisering, og hvordan man i afdelingerne kan hjælpe
hinanden med at spare på udgifter.

Poul-Erik Nielsen fra Afdeling 15
mente, at folk selv godt kan skifte en
pære eller rense et stoppet afløb. Det
behøver man ikke at ringe til driften
for at få fikset. Men selvom de var
enige om det, var der også snak om,
at servicelederne og ejendomsfunktionærerne også kunne have en mere
social rolle, hvor der også skal være
tid til at snakke med beboeren, og
måske observere, om alting er ok hos
beboeren.

Eksterne leverandører

Grupperne var alle sammen enige
om, at de ansatte, der skal ind i folks
hjem, skal være ansat af Boligforenin-

enkelte driftsmedarbejder ekstra tid,
når der skal køres frem og tilbage, og
det ville så tage tid fra det arbejde,
der skal udføres.

Næste møde?

Der kom nogle gode problemstillinger på bordet, og visionsudvalget fik
noget at arbejde videre med. Inden
folk tog hjem, blev de meddelt, at der
er sat en dato på næste kursusweekend, nemlig den 3. – 4. marts. Her er
planlægningen i fuld gang.

gen og skal have deres logo på. Så
kan beboerne føle sig mere trygge.
Men hvis det gælder funktioner som
græsslåning, maling og håndværkeropgaver, kan det sagtens udliciteres
til eksterne leverandører.

Logistik

Hvis flere afdelinger skal dele driftscentre, kan der blive lidt problemer
med logistikken. Nogle afdelinger
ligger et stykke fra hinanden, og maskiner skal transporteres over lange
afstande. Det var alle enige om, var
et problem, der skulle findes en løsning på. Fordi det ville også tage den
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Almene Boligdage 2017 i Aarhus blev et tilløbsstykke
Brabrand Boligforening var godt repræsenteret og fik to priser
Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Martin Krabbe og Yvonne Buer

1250 mennesker var tilmeldt Almene
Boligdage 2017, som fandt sted den
16.-17. november i Aarhus. Det var
det største antal deltagere nogensinde til boligdagene, der bliver holdt
hvert tredje år.
Med så mange deltagere var der godt
fyldt op i den store sal i Scandinavian
Congres Center. Almene Boligdage
var to dage med workshops for boligforeningsfolk fra hele landet, fyldt
med foredrag, taler, forskellige oplæg
af mange spændende mennesker og
også ekskursioner ud i byen.

Turen går til Gellerup

En af de populære destinationer var
Gellerup og Helhedsplanen. Her var
godt 300 gæster fra boligforeninger
i hele Danmark på udflugt for at se
de store forandringer. Mange havde
aldrig været i Gellerup tidligere, men
mente, at de sagtens kunne hente inspiration til deres egne helhedsplaner.
”Jeg synes helt klart, vi kan lære
noget af det, de gør for at integrere
folk fra andre kulturer i boligforeningen. Vi har også nogle med
udenlandsk baggrund i vores boligforening, som vi har problemer
med at få med til vores møder, så
den indsats, man gør for at få dem

Formanden for BL, Pelle Adamsen bød velkommen til en stuvende fuld sal.
med, kan vi helt sikkert lære noget
af,” udtalte Ditte Hansen fra Hobro
Boligforening til Fagbladet Boligen.
Med i turen til Gellerup var også et
besøg på Gellerup Museum, og gæsterne fik også et oplæg om Helhedsplanen af formand Keld Albrechtsen.
Og i den nye Gazelle-farm var Landsbyggefonden flyttet ind med en jubilæumsudstilling, der viste fondens
arbejde gennem de sidste 50 år.

Boligforeningen
planlov

Direktør Keld Laursen fortalte om samarbejde med privat bygherre på Trøjborg.
8 - Skræppebladet december 2017
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Deltagerne, der ikke tog på ekskursion, kunne gå til workshops i lokalerne i kongrescentret.
En af workshopperne handlede om
den nye planlov, der betyder, at
boligforeninger har mulighed for
at være til at bygge over hele byen,
fordi 25 procent af nyt byggeri nu
skal være alment.
Det har betydet, at private bygherrer og almene boligforeninger er
begyndt at arbejde mere sammen. I
denne workshop var Brabrand Boligforening case med den nye afdeling
på Trøjborg, så administrerende

direktør Keld Laursen fortalte om
byudviklingen på Trøjborg, hvor boligforeningen samarbejder med den
private bygherre Raundal-Moesby.

Endnu en pris til Havnehusene

Som et nyt indslag på Almene
Boligdage, skulle der i år uddeles
fem fagpriser. Det var deltagerne i
boligdagene som var med til at kåre
vinderne ved en afstemning, der blev
lavet via en App. Her var Brabrand
Boligforening med Havnehusene
nomineret til prisen for bedste nybyggeri.
En af begrundelserne for nomineringen lød: ”Havnehusene danner
sammen med det private byggeri Kanalhusene en karré med
fælles gårdrum for beboerne i de to
bebyggelser. Også på andre måder
lægger byggeriet op til fællesskaber,
for eksempel opgangsfællesskaber og
fællesskaber mellem unge, familier
og seniorer.”
Priserne blev uddelt under festmiddagen, der blev holdt på Savværket
i Højværket, og det var en glad afdelingsformand, Ebbe Meldgaard, der

sammen med administrationschef
Susanne Witting var på scenen for at
modtage pris og blomster under høje
klapsalver.

Gellerup og de nye signaler

Arkitekt Anna Mette Exner, der er
flyttet ind med sin tegnestue på tredje
sal i Opgangen, oven på Gellerup
Bibliotek, holdt lørdag formiddag
foran en fyldt sal i kongrescentret en
såkaldt TED-talk, hvor hun blandt
andet fortalte om sine meget positive
oplevelser ved at være flyttet ud til
Gellerup med sin virksomhed.
Anna Mette Exner har ofte været i
medierne, hvor hun har udtalt, at
hun mener, at beton er smukt. Og
med kontor i Gellerup taler hun ofte
om, hvor meget hun holder af arki-

Chadi Ali kayed introducerer de besøgende til Helhedsplanen via den store planche i E&P
Huset.
”Man ødelægger en del af områdets
kulturarv. Der findes mange pæredanske, som potentielt ville kunne
finde Gellerup attraktivt. Men de færreste har kendskab til virkelighedens
Gellerup. For den historie er ukendt,
vi hører den ikke. Og det er en
skam,” afsluttede Anna Mette Exner
sin TED-talk, som hun modtog store
klapsalver for.

Direktør Keld Laursen viste de besøgende rundt og gav dem et indblik i Helhedsplanen.
tekturen i området.
”Gennem de senere år, og især ved
den seneste arkitektkonkurrence, er
det gået op for flere, at Gellerups modernisme og beton er en værdifuld
kulturarv,” sagde hun og tilføjede, at
det undrer hende, at nogle af kommunens bygninger i området er i så
dårlig stand, at de nu skal rives ned.
”Det undrer mig helt vildt!
Bygningerne fejlede ikke noget, og
det virker, som om nogen bare har
taget livet af dem med manglende
vedligehold,” sagde hun.
Anna Mette Exner mener, at ved
at fjerne kollektivhusene, altså de
gamle bygninger fra 70’erne, som i
dag er brugt til bibliotek, Sleep-in og
lokalcenter, så fjerner man en del af
områdets sjæl.

Anna Mette Exner elsker betonen i Gellerup.
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Odinsgård modtog pris på Almene Boligdage
Tredjepræmie til naturprojekt, der skal skabe et godt friluftsliv til Afdeling 11’s beboere
Tekst Helle Hansen, fotos Bo Sigismund og Elsebeth Frederiksen

Odinsgård modtog på Almene
Boligdage en flot tredjepræmie på
50.000 kroner, da Friluftsrådet lørdag
eftermiddag uddelte præmier til vinderne af konkurrencen for Danmarks
almene boligorganisationer, som blev
udskrevet tidligere på året.
”Lav det bedste friluftsareal og vind
præmier, som kan bruges til at finansiere gennemførelsen af projektet,”
lød opgaven fra Friluftsrådet, der
begrunder konkurrencen med, at
friluftsliv er godt for os alle, det giver
højere psykisk velvære og bringer os
i bedre humør.
80 procent kommer i bedre fysisk
form ved at bruge naturen, og 40
procent får udvidet deres sociale netværk ved at bruge naturen. Kort sagt
oplever tre ud af fire, at friluftsliv
øger livskvaliteten.

Svømmesø og amfiteater

Førstepræmien på 400.000 kroner gik
til Bo42 på Bornholm for et projekt,
der omfatter en friluftsscene, udekøkkener, små trædomer, hvor man kan
søge læ, bålpladser, væksthuse og

højbede, frugttræer og bistader og
ikke mindst en svømmesø. Andenpræmien på 200.000 kroner gik til
Vridsløselille
Andelsboligforening.
Og så blev der uddelt syv tredjepræmier på 50.000 kroner.
Fra Odinsgård dukkede afdelingens
3.-suppleant, Deirdre Bille, op for at
modtage prisen, der blev overrakt
under en workshop på Scandinavian
Congres Center.

Hjælp til at skabe liv

”Natur og friluftsliv er en stor del
af Odinsgård, da afdelingen ligger
lige op til den grønne kile med søer,
legepladser med mere, som vores
beboere bruger hver dag,” siger
afdelingsformand Lene Olm, der
skrev ansøgningen til Friluftrådet
meget hurtigt og klikkede send, bare
et minut før fristen for indsendelse.
Derfor er hun meget tilfreds med at
modtage tredjepladsen.

Snart samlet en kvart million

Formålet med Odinsgårds projekt
er at fremme beboernes naturforstå-

Deirdre Bille (2. fra venstre) modtog prisen på vegne af Odinsgård. Den blev uddelt
af Jens Peter Schou Nielsen, formand for Friluftsrådets Kreds Århus bugt, Anette Østerhaab, BL’s bestyrelse og Sven-Åge Westphalen, konsulent i Friluftsrådet.
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Deirdre Bille og Lene Olm foran den plads,
hvor dele af projektet skal etableres.
else på det praktiske plan og tilføre
faciliteter, der kan fremme udelivet.
Der skal være frugttræer, shelter
og bålhytte samt et kunstprojekt,
hvor kunstneren Thomas Dambo
skal udsmykke området, med hjælp
fra beboerne, fortæller Lene Olm.
”Bestyrelsen har længe arbejdet på
at komme videre med yderligere
tiltag i vores grønne områder, og vi
glæder os over, at vi nu har fået tilført
midler, som kan hjælpe med at gøre
vores ideer mulige,” siger formanden
og oplyser, at projektet skal fuldføres
inden for tre år.
”Forrige år fik afdelingen op til
40.000 kroner af Brabrand Boligforening til kunst i afdelingen, hvis vi
selv kan skaffe det samme beløb. Og
så er der henlagt godt 147.000 kroner
til legepladser i 2019, samtidig med at
vi har fået nogle små legater i løbet af
i år. Så på nuværende tidspunkt har
vi cirka 260.000 kroner til projektet,”
fortæller en glad afdelingsformand.

Skræppebladet anno 2018 nu med mere Gellerup-stof
Beboerbladet lægger op til, at der skal laves en læserundersøgelse i det nye år
Af Helle Hansen, redaktør

Skræppebladet
er
efterhånden
udkommet i mere end 47 år. Fra
starten i marts 1970 var det kun
som blad for beboerne i Gellerupparken, men efter kort tid blev
det et beboerblad for alle afdelingerne i Brabrand Boligforening - altid
skrevet af beboerne til beboerne.
Siden september 2011 har Skræppen haft et lille appendix på 8-12
sider kendt som Gellerup.nu. Det
udkom først som indstik og siden
som omslag og er hele tiden blevet
uddelt sammen med Skræppebladet
til beboerne i Gellerupparken og
Toveshøj. Gellerup.nu er desuden
også en bydelsportal på internettet
med daglige artikler, nyheder og
aktivitetskalender. Portalen har de
seneste fire år været en del af den
boligsociale helhedsplan i Gellerup
og Toveshøj.

Mere Gellerup-stof

I forbindelse med at den nuværende
boligsociale helhedsplan løber ud
hen over nytåret, afsluttes indsatsen
med gellerup.nu i sin nuværende
form. Derfor stopper også udgivelserne af det 12-siders lokalindstik
Gellerup.nu, og i stedet kommer
der cirka fire siders stof fra Gellerup og Toveshøj i Skræppebladet.
Den elektroniske udgave af bydelsportalen Gellerup.nu forventes

fortsat at eksistere i det nye år som
internet-portal med lokale nyheder,
det vil blandt andet ske med hjælp
fra flere af de mange lokale bydelsreportere, som Gellerup.nu har uddannet gennem de seneste otte år.

Foreningsstof og hjemmeside

I 2018 fortsætter Skræppebladet
med i hver udgave at bringe fire
siders redaktionelt stof fra hovedforeningen. Det bliver produceret af
administrationen, med den nyansatte
kommunikationschef Morten Korsgaard som ansvarlig for indholdet.
Og så er det også planen, at der skal
arbejdes videre med, hvordan Skræppebladet måske kan blive en underside på boligforeningens nye hjemmeside, ligesom der også er planer
om at lave en særlig indsats for at
gøre Skræppebladet mere aktivt på
Facebook og Instagram, hvor mange
af vores især yngre læsere og beboere
er aktive.

Læserundersøgelse

Det er efterhånden to år siden, at
Skræppebladet gik ned i udgivelser
fra 10 til otte blade om året. Det antal
udgivelser giver stadig mulighed for,
at indholdet i bladet kan have en vis
aktualitet. Men med den udvikling,
som i dag foregår med, at mange
blade og aviser rykker over og bliver

elektroniske, er det også nødvendigt,
at Skræppebladet begynder at have
sådanne overvejelser. Også fordi
mange beboerne måske hellere vil
modtage deres nyheder ad den vej.
Redaktionen
på
Skræppebladet
ønsker derfor, at der i løbet af
det kommende år bliver lavet en
læserundersøgelse, der kan være
med til at skabe overblik over,
hvad beboerne og læserne ønsker.

Visionsmøde om fremtiden

Så på Skræppebladet, som snart er på
vej mod sit 50-års jubilæum, er redaktionen klar til at se fremad mod de
nye udfordringer, som vores elektroniske tidsalder bringer. Vi skal være
klar til at følge med, men vi skal ikke
efterlade nogen på perronen, fordi de
måske ikke lige har lært at bruge en
computer.
Derfor skal beslutninger træffes på
et oplyst grundlag. Og det ønsker
redaktionen, at alle, der har interesse
i at læse, lave, skrive og bruge bladet,
skal være med til at komme med
input til. Derfor vil der i løbet af
foråret blive inviteret til et visionsseminar for Skræppebladet, som vi
ønsker skal være med til at sikre, at
Brabrand Boligforenings beboere
også i fremtiden kan glæde sig over
at have et af landets allerbedste beboerblade lavet af beboerne selv.

Overblik over beboerbladets produktionsplan 2018
Her ses, hvornår Skræppebladet i 2018 har deadline
for indlæg, artikler, læserbrev og kommentarer.
Hvis du gerne vil have hjælp med at skrive en artikel
eller måske et læserbrev, så er du meget velkommen
til at tage kontakt til Skræppebladets redaktionssekretær, Elsebeth Frederiksen, der gerne hjælper
og måske også dukker op til et arrangement i jeres
afdeling, hvis det kan passes ind i kalenderen.
Du kan fange Elsebeth Frederiksen på tlf. 41 42 87 92
eller mail: redaktionssekretaer@skraeppebladet.dk

Deadline Skræppebladet

Udgivelsesdato

19. januar
2. marts
13. april
1. juni
18. august
14. september
18. oktober
30. november

1. februar
15. marts
26. april
14. juni
30. august
27. september
1. november
13. december

Skræppebladet december 2017 - 11

Spis Hasle Bakker
Initiativ med sigte på kommende generationer
Tekst og fotos Jens Skriver

Færdes man på stierne vest for
Odinsgården ved institutionerne og
skolen, viser et skilt, at her er anlagt
Spis Hasle Bakker, og ser man nøjere
efter, viser det sig, at her er plantet
adskillige spændende træer og
buske, og at der er anlagt en ny sti.
Jeg mødtes med Henny Jørgensen,
Lewin Stöck og Charlotte Hjarup fra
projektet, der fortæller, at her foreløbig er plantet 27 træer og buske.

Skovhaven

Ved indgangen er der plantet en
spisekastanie, der tidligst kan give
frugt om 30 år, og overfor den en
valnøddebusk. Begge er først fuldt
udvoksede om 100 år.
”Det er et projekt for fremtiden og
kommende generationer,” fortæller
Charlotte.
Der plantet flere slags hassel, og
de klassiske frugttræer er repræsenterede med tre æbletræer, tre
blommetræer og tre pæretræer. Der
er også plantet tre morbærbuske,
og morbær kan ikke købes. Der
bliver ikke anlagt bed. Haven er
for alle, og skiltet fortæller, at man
må tage det med, man kan have i
en hat. Folk skal også kunne følge
med i, at planterne vokser op.
Der er blevet høstet hindbær, som

Fra venstre Lewin, Henny og Charlotte,
stammer fra en have, der tidligere lå
i området. Og de er blevet til syltetøj.
Slåen og rønnebær voksede her også
i forvejen. Gruppen har planer om
at plante meget mere, ikke mindst
eksotiske ting, som man håber, at
nogen vil fortælle om. Jeg undrer mig
over, at der hænger gamle CD’er på
nogle planter, men de er til advarsel
for dyr. Der er også sat beskyttelse
op omkring planterne. De skal hjælpes i gang, ligesom der er plantet et
læhegn til beskyttelse af eksotiske
planter.

Det praktiske

Charlotte høster hindbær.
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Hele projektet er skabt i samarbejde
med Smag Århus og kommunen, der
har anlagt en ny sti. Nordeafonden
har bevilget 15.000 kr. Stien kommer
oveni. Det er vigtigt, at der er adgang
for kørestolsbrugere. Deltagerne har
fået inspiration af den måde at dyrke
jord på, der kaldes permakultur.
Herved laves skovhaver, hvor der
sættes pap op om planterne for at
holde ukrudt væk. Man kan også gå
op i andre sorter end de traditionelle.
”Hvad kan vi lære at spise?” spørger

Lewin. ”Ukrudt kan ved den rette
behandling også spises. Det kan
stauden Hosta f. eks. også. Vi har
også planer om at plante mynte og
oregano.”

Kommunen overtager kontrakten

Aktiviteten har kontrakt for et år, så
kan kommunen tage over, og samarbejdspartnerne er klar, når aktiviteten
er klar til at udvide, men den skal
selv etablere supplerende stier. Kommunen holder hånd i hanke med,
hvad der bliver ryddet. F.eks. er der
strikse ordrer om, at egetræer skal
blive stående, men der har ikke været
noget i vejen for skabe en hule ved at
fælde træer.
Flere ideer er blevet luftet, og der er
tanker om arrangementer som samleog podedage.
”Det er smadderspændende og
herligt at lave noget til alle,” slutter
Charlotte.
Aktiviteten kan træffes på Spishaslebakker@gmail.com

Tilbageblik på Gellerup og omegn
Gamle fotos fra Skræppebladets arkiv fik sat dato og navne på
Af Helle Hansen, foto Helle Hansen

En tirsdag aften i november tog en
lille flok foto-interesserede imod
invitationen til at være med til at se
på gamle billeder fra Skræppebladets
arkiv. Og det blev en hyggelig aften
down memory lane for de fremmødte.
Arrangementet
foregik
Sleep-in
Cafeen på hostellet i Gellerup. Her
bød billedkunstner Maj Hasager
velkommen. Hun har siden 2015,
som kunstner hos Sigrids Stue, været
i gang med at indsamle personlige
billeder fra Gellerup og Toveshøj, og
derudover har hun også indscannet
rigtig mange billeder fra Skræppebladets arkiv, der findes på Brabrand-Årslev lokalarkiv på Gellerup Bibliotek.
En del af billederne havde hverken
dato eller fotograf angivet, så et af
målene med arrangementet var at få
hjælp til at skrive ned, hvem, hvad,
hvor og hvornår billederne er fra.

Blandt de fremmødte var blandt
andet
Skræppebladets
fotograf
gennem mange år, Bo Sigismund,
der også selv tidligere har boet i Gellerupparken i mange år. Han kunne
komme med rigtig mange gode oplysninger og også sætte navne på de
fleste af de personer, som optrådte på
billederne.

Der er stadig rigtig mange billeder,
som mangler tekst og oplysninger. Så
arrangementet vil sikkert blive gentaget i løbet af det nye år, hvor det også
vil blive annonceret i Skræppebladet.
Der blev peget og grinet og nævnt navne,
da de gamle billleder kom op på lærredet.

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

Af Birger Agergaard

Gellerup.nu, som er et tillæg til
Skræppebladet, skal fremover udelukkende være portal og Facebookside, idet det trykte blad stopper. Gellerupparken og Toveshøj, som hidtil
har betalt for trykkeudgiften, ønsker
at spare denne udgift.

Du kan altid gå ind på www.gellerup.
nu og læse, hvad der sker i området.
Desuden vil Skræppebladet indeholde ca. fire sider med Gellerup-artikler
– se artiklen side 11.
I det afsluttende nummer skriver vi
om nogle af de boligsociale indsatser,
som Gellerup-Toveshøj har nydt godt
af de seneste fire år. Den boligsociale
helhedsplan slutter til årsskiftet, og
en ny er på vej og ventes at træde i
kraft efter sommerferien.
I valgkampen op til kommunalvalget påstod flere byrådskandidater,
at Helhedsplanen har fejlet, og at
indsatserne ikke virker. Det kan
den kommende boligsociale leder,
Jesper Kurdahl Larsen, dog tilbagevise. Forskning dokumenterer, at

boligsociale indsatser gør en positiv
forskel.
Vi skriver også om PTSD-projektet,
som har kørt i Gellerup i et par år
og slutter til foråret. Rigtig mange er
blevet involveret i det, og et fagligt
netværk ventes at bringe erfaringerne
videre.
Apropos valget: det viser sig, at
Gellerup er den rødeste bydel i hele
kommunen. 81,8 procent af vælgerne
stemte på flertalspartierne, som dog
også tæller De Radikale. I øvrigt var
Bydelsmødrene i Gellerup med til at
hæve stemmeprocenten med over
tre procentpoint i forhold til sidste
kommunalvalg, idet de stemte rigtig
mange dørklokker for at få beboerne
til at stemme.
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Søndag den 17. december kommer den nye busplan
Med Midttrafiks nye busplan kommer der både en ny buslinje og nye ruter til Gellerup
Tekst Helle Hansen. Kort Midttrafik

Med den ny busplan får beboerne
i Skovsgårdsparken længere vej til
4A, som bliver flyttet over til at køre
nedad Karen Blixens Boulevard fra
Bazar Vest til City Vest. I stedet bliver
busdriften på Sigridsvej erstattet af
den nye linje 22, der bliver en såkaldt
ringrute med start og slut på rutebilstationen.

Protest gav lidt flere afgange

Da busruterne sidste år blev sendt i
høring af Midttrafik og Aarhus Kommune, protesterede Gellerup Fællesråd på vegne af lokalområdet over
den fremtidige dårlige betjening af
Sigridsvej med flytningen af linje 4A.
Fællesrådet havde foretræde for Teknisk Udvalg for at argumentere for en

anden linjeføring af blandt andet linje
15 rundt om Gellerup. Fællesrådets
forslag til ændringer af planen blev
dog ikke hørt af politikerne.
Dog blev kritikken til dels hørt, i
forhold til at der i første omgang
kun var lagt op til, at den nye linje 22
skulle have kørt på hverdage i dagstiden. I den nye køreplan kører linje 22
også om aftenen på hverdage og midt
på dagen lørdag og søndag.

Gennem hele byen

Ringruten linje 22 går fra rutebilstationen via Klostertorvet og Christiansbjerg over Hasle til Toveshøj, som
atter får bus forbi Toveshøjskolen
efter flere års venten. Derfra fortsætter linje 22 ned mod City Vest ad

Sigridsvej, og derfra køres via Gl.
Åbyhøj til Åbyhøj og videre over
Ringgadebroen til Harald Jensens
Plads, inden turen via Langenæs går
retur til rutebilstationen. En rundtur,
der i alt kommer til at tage knap en
time og et kvarter.

Timedrift i dagstiden

Linje 22 kommer til at få timedrift
begge veje. På hverdage fra ca. klokken syv om morgenen til klokken 22
om aftenen, mens bussen om lørdagen kører i timedrift mellem 11 og 16
og om søndagen mellem 12 og 16. Se
præcise afgange på www.midttrafik.
dk

Linje 22 i Gellerup

Linje 4A og 43 i Gellerup

Fra og med søndag den 17. december.

Fra og med søndag den 17. december.

Tovshøjskolen

Lenesvej

Janesvej v. Bazar
Vest

Bazarpladsen

Bazarpladsen

Verdenspladsen

Emmasvej

Astridsvej
Tinesvej

Silkeborgvej/Louisevej
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Tinesvej

Tinesvej

Gudrunsvej v. City Vest

Silkeborgvej/Åby Ringvej

Silkeborgvej/Åby Ringvej
Silkeborgvej/Louisevej

Linje 4A’s nye rute

Den hurtige A-rute, 4A, kommer
stadig til at køre gennem Gellerup.
Men her bliver der tale om et nyt
stoppested på Verdenspladsen, midt i
Gellerup cirka for enden af Dortesvej.
Og derudover kommer der et stoppested på Tinesvej ved den nordøstlige
parkeringsplads ved City Vest.

Derudover er der ikke ændringer
på hverken antallet af afgange eller
tidsrum, hvor A-linjen kører.

Linje 15 kører samme rute

Linje 15, som også kører omkring
Gellerup, fortsætter med at køre
ad Edwin Rahrs Vej og nedad
Gudrunsvej forbi GLOBUS1 ind til
byen og retur i modsatte retning.

Her havde fællesrådet forsøgt at få
linje 15 til at køre syd om Gellerupparken via Sigridsvej forbi City Vest
på vejen om til GLOBUS1. Men på
trods af, at rådmand Kristian Würtz
efter udvalgsmødet på Facebook
efterfølgende roste fællesrådet for
deres fremlæggelse, så vendte teknikudvalget tommelfingeren nedad til
forslaget om at ændre linje 15´s rute.

Gellerup og Toveshøj ligger lunt på G-listen
Stort ståhej og medieopmærksomhed ved offentliggørelse af ghettolisten
Tekst og foto Helle Hansen

Klokken 7 om morgen fredag den 1.
december var der direkte interview
på TV2 med direktør Keld Laursen
foran blokkene i Skovparken. Anledningen var offentliggørelsen af årets
ghettoliste, hvor Afdeling 3 stadig,
som en ud af de 22 boligområder, har
æren at optræde på.
Allerede aftenen forinden bekendtgjorde TV2 News, at morgendagens
hovedhistorie ville være offentliggørelsen af ghettolisten klokken 10.
Hele formiddagen blev der stillet
skarpt på listen fra tv-stationens
side, og flere gange blev der stillet
om til Sigridsvej, hvor Brabrand
Boligforenings direktør slog fast, at
selve g-listen kan man slet ikke bruge
til noget. For det er bare tal, som slet
ikke fortæller, at Skovgårdsparken
faktisk er et rigtigt godt sted at bo,
med gode lejligheder og velfungerende beboerdemokrati.

Fem kriterier

Skovgårdsparken
hænger
dog
også kun lige fast på listen med det
yderste af neglene, fordi 51,4 procent af beboere i alderen 30 til 59 år
kun har en grunduddannelse eller
kortere skolegang. Når listen næste
år ændrer opgørelsesmetode som
hos Danmarks Statistik, tæller også
uddannelse, der er med hjemmefra
for indvandrede siden 2004. Og så
forventes Skovgårdsparken at ryge af
listen.

Gellerup
gæster

og

Toveshøj

faste

Da listen endelig klokken 10 blev offentliggjort for åben skærm, afslørede
tallene, at der i år er 22 boligområder
på listen, mod 25 sidste år. Der er to
nye boligområder på listen og fem
områder, som forlader den.
Gellerupparken og Toveshøj er stadig
faste optrædende, men opfylder dog
kun på fire ud af de fem kriterier,
fordi afdelingerne lige præcis klarer
skærene
omkring
gennemsnitsindkomsten.

Ghettodefinition
I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør transport-, bygnings- og boligministeren hvert år den 1. december en liste over ghettoområder.
Listen omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder mindst 3 af følgende 5 kriterier:
1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct.
2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om
euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere over 18 år .
4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 50 pct.
5. En gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år
i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den
gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
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Winnies julesmåkager
Få opskrifterne her
Tekst Helle Hansen, foto Bo Sigismund

Brabrand Boligforenings største julenørd, Winnie
Sehested fra Rødlundsparken, har igen i år gang i det
store julebageri og julepynteri af huset - og hun deler
her et par dejlige småkageopskrifter med Skræppebladets læsere.
Glædelig jul.

Winnie Sehested er juletosset,
og hendes julelys lyser hele vejen op.

Finskbrød
750 g mel
500 g god margarine
170 g sukker
2 æg
æg til pensling
tesukker/perlesukker
hakkede mandler
Margarinen smuldres i melet, resten æltes i. Stilles gerne i køleskab til næste dag.
Rulles ud til en firkant, der pensles med æg og drysses med sukker og mandler og derefter skæres ud i passende stykker.
Bages ved 200 grader i ca. 12 min - afhængig af tykkelsen.

Sønderjysk fedtebrø

d

Jødekager
1 kg mel
450 g god margarine
330 g sukker
2½ tsk. hjortetaksalt
3 æg
æg til pensling
blandet kanel og sukker
Margarinen smuldres i melet, resten
æltes i. Stilles gerne i køleskab til
næste dag.
Rulles tyndt ud, udstikkes til runde
kager, der pensles med æg og drysses
med kanelsukker.
Bages ved 225 grader til de er pænt
brune - min. 7 minutter.
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1 kg mel
1/2 kg sukker
1/2 kg god margarine
400 g kokos
1 tsk. hjortetaksalt
Ca. 2 dl vand
2 pk. flormelis og va
nd til glasur.

Margarine smuldres
i melet, og æltes de
refter sammen med res
ten af ingrediensern
e
- dog ikke alt vandet
i på en gang.
Sættes i køleskabet
til næste dag. Dejen
rulles ud i striber, de
r lægges på en plade
.
Bages i ca. 6 minutte
r til de er lysebrune ser
lidt prikkede ud - ve
d 225 grader, tages ud
,
og mens de er på pla
den, kommes glasu
r
på med en skraber, og
de skæres ud med en
skarp kniv i trekanter.
Vigtigt: Flormelis og
vand røres sammen
i
en gryde ved svag va
rme - og holdes varm
ved at røre af og til.
Hvis du bager alene
, er
det en god idé at rulle
al dejen ud, inden du
starter bagningen.

Mindeord for Anton Sørensen
Boligforeningens formand gennem to perioder er gået bort
Af Susanne, datter

Anton Sørensen sov stille ind i
sit hjem i Mårslet søndag den 29.
oktober. Han blev 83 år gammel.
Anton Sørensen blev født i 1933 i
Nr. Tranders ved Ålborg som den
næstyngste af fem søskende, hvoraf
to brødre som voksne emigrerede
til Canada, og en søster bosatte sig i
Sverige. Efter endt skolegang kom
han i lære som automekaniker og
var senere inde som soldat ved
gardehusarregimentet i Næstved og
senere til Kronborg. Efterfølgende
havde han en lederstilling i Forsvaret
og underviste også på aftenskole. I
1962 søgte han og fik en stilling som
ledende faglærer indenfor autofaget
på Århus Tekniske Skole, hvor han
var, til han gik på pension i 1996. I
den periode blev han også valgt som
formand for lærerforeningen og for
personaleforeningen og desuden
også som tillidsmand, ligesom han
desuden var engageret i og med til
at udvikle Statens Erhvervspædagogiske Uddannelser. Det, som optog
Anton Sørensen mest, var arbejdsmiljø og sikkerhed, og han blev Århus

Tekniske Skoles sikkerhedsleder, og
det var han, til han gik på pension.

Bopæl i flere afdelinger

Efter i en årrække at have boet i hus i
Gl. Brabrand flyttede Anton Sørensen
i forbindelse med en skilsmisse til en
lejlighed i Gellerupparken, hvor han
boede i en årrække. Herefter flyttede
han til Skovgårdsparken, for som
sidste sted indenfor Brabrand Boligforening i marts 1993 at flytte til Hans
Broges Parken, hvor han boede indtil
15. september 2007.

22 år i foreningsbestyrelsen

Mens Anton Sørensen boede i
Brabrand Boligforening, besad han
flere poster. Han var medlem af
foreningsbestyrelsen fra april 1979,
hvor han den 1. februar 1987 blev
konstitueret formand. Den 22. april
1987 blev han af repræsentantskabet
valgt som formand, og det var han
indtil den 26. maj 1993. Efter et slip
som
foreningsbestyrelsesmedlem
i fire år blev han i maj 1997 igen
valgt til formand. Det var han indtil

repræsentantskabsmødet i maj 1999,
hvor han trådte af som formand. Han
fortsatte dog i bestyrelsen indtil 22.
maj 2001, hvor han trådte endeligt ud
af foreningsbestyrelsen.

Uhelbredeligt nysgerrig

Fra september 2007 og frem til sin
død boede Anton Sørensen i Mårslet,
hvor han ligeledes fulgte med i, hvad
der rørte sig i lokalsamfundet.
”Han var uhelbredeligt nysgerrig og
kunne ikke blive færdig med at leve,”
som præsten så smukt og rigtigt udtrykte det ved bisættelsen.
Anton Sørensen indgik nyt ægteskab
i 1984, og det ægteskab varede hans
liv ud. En af de allersidste nyheder,
Anton Sørensen fik, inden han gik
bort, var, at han skulle være oldefar.
Det glædede han sig utroligt meget
til, men nåede jo desværre ikke at
opleve dette. Anton Sørensen efterlader sig tre børn og fem børnebørn
udover sin enke.
Æret være Anton Sørensens minde.
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Et liv er forbi – mindeord om Birthe Wisen
Hun var en ildsjæl i Søvangen
Tekst og foto: Kirsten Hermansen

Birthe Wisen blev født den 22. august
1933. Hun voksede op i Farsø i Himmerland med 3 søskende.
Som 14-årig kom hun til Aarhus, hvor
hun arbejdede på Stefanshjemmet,
hvor en storesøster var i forvejen.

I Aarhus lærte hun sin kommende
mand Søren at kende, og de blev gift
i 1950.
Hun fik hurtigt to sønner og en
datter, og de flyttede til Annettevej 12
i Søvangen i 1962. Derfra flyttede de
til Brabrand Skovvej i 1980.
Hun arbejdede på forskellige fabrikker og havde rengøringsarbejde
– alt sammen ved siden af hjemmets
pasning. Hun havde blandt andet
omdeling af Aarhus Stiftstidende i
Søvangen gennem 20 år.
Da egne børn var flyttet hjemmefra,
tog hun og Søren to børnebørn til sig
og gav dem en tryg opvækst.
Hun var en god og kærlig mor og
bedstemor, og de gik aldrig forgæves,
hvis der var brug for støtte og hjælp.
Udover familien var Birthe engageret
i sangkor gennem Kvindeligt Arbejderforbund i rigtig mange år.

Mange års bestyrelsesarbejde i
Søvangen

Birthe var en rigtig ildsjæl og aktiv i både
bestyrelse og beboerhuset.

Birthe har i 14 år taget del i bestyrelsesarbejdet i Søvangen og har i en
årrække fungeret som formand for
afdelingen. Hun var altid primus
motor i Søvangens årlige arrangementer såsom sankthans og fastelavn.
I forbindelse med Beboerhusets tømning, hvor fritidsklubben rykkede
ud, var hun med til, sammen med
andre ildsjæle, at skabe de rammer,

der har gjort Beboerhuset til et nyt
mødested for områdets beboere. Her
var hun drivkraften bag mange fælles
sociale arrangementer som søndagscafé, fællesspisning, sommerfest og
julearrangementer og meget mere.

Hendes indsats vil blive husket.

Efter mange aktive år trådte hun
ud af bestyrelsesarbejdet i 2010,
men fortsatte indtil 2015 som aktiv
i Beboerhuset. Tiltagende dårligt
helbred fik hende til at stoppe sit
frivillige arbejde og til at flytte fra
en arbejdskrævende bolig med have.
På den anden side af Brabrand Sø
fik hun en god plejehjemsplads på
Søholm, og her nød hun sin noget
mere handicappede tilværelse, indtil
sin pludselige død lørdag den 11.
november 2017.
Hun efterlader sig to sønner, mange
børnebørn og oldebørn.
Æret være Birthes minde.

husk også at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk
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Større tryghed
i driften

Alle beboere i Brabrand Boligforening kan nu genkende personale i afdelingen
på deres ID-kort
Af Niels Hosie, Teknisk chef

Om en medarbejder klipper hæk, kommer på servicebesøg eller løser andre opgaver i folks private hjem, så
giver det større tryghed, når der er et synligt ID-kort
med billede og navn på medarbejderen. ID-kortet gør
det nemlig tydeligt for beboerne at se, hvem de taler
med.
Derfor besluttede vi i Brabrand Boligforening at forsyne
alle ansatte, som færdes i afdelingerne, med et ID-kort.

Denne beslutning er nu effektueret, og alle medarbejdere har fået udleveret et kort med navn, titel og billede.
Alle kan således nu identificere sig med ID-kortet, så der
ikke opstår tvivl, fx om deres ret til adgang eller øvrige
gøren og laden.
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Besøgende lærte af Gellerups Helhedsplan

og Generationernes Hus

For første gang blev messen Almene Boligdage afholdt i og omkring Aarhus. Det
skete d. 17. og 18. november, og Brabrand Boligforening havde fornøjelsen af at
huse to arrangementer

Af Ole Bech Jensen, projektchef

Godt 300 beboerdemokrater og boligselskabsansatte
fra hele landet tog på ekskursion til Gellerup og Toveshøj. Her kunne de ved selvsyn se den igangværende
transformation - blandt andet virkningen af den nye infrastruktur, etablering af byparken og Aarhus Kommunes
kommende domicil for Teknik og Miljø.
Dagen bød også på et foredrag ved Keld Albrechtsen,
et besøg i Gellerup Museum, en indføring i Landsbyggefondens arbejde de seneste 50 år samt en rundvisning,
hvor guider fortalte om de mange frivillige initiativer i
området. Deltagerne fik også mulighed for at smage på
lækre specialiteter ”a la Gellerup”.
I den anden ende af byen besøgte en veloplagt gruppe
Aarhus Ø. Her blev de fra toppen af Havnehusene præsenteret for visionerne bag Generationernes Hus. Arkitekten på projektet, Claus Jensen fra RUM Arkitekterne,
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gennemgik hvordan visionerne er indfriet i udformningen
af det 30.000 kvadratmeter store byggeri, hvor omkring
500 mennesker vil få deres daglige gang.
Efter en tur op i et af væksthusene i Havnehusene var
der en rundvisning på Aarhus Ø ved Aarhus Kommunes
stadsarkitekt, Stephen Willacy. Han fortalte om udviklingen af Aarhus Havn og arbejdet med at omdanne de
bynære havnearealer fra containerhavn til en helt ny
bydel.
Ekskursionens mange deltagere havde vidt forskellig
baggrund og kunne derfor tage mange forskellige ting
med hjem. De fleste deltagere meddelte, at de tog fra
Aarhus med fornyet inspiration.
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Effektiviseringer skal give

lavere husleje

Inden 2020 skal landets almene boligorganisationer finde besparelser for 1,5
mia. kr. Målet er lavere huslejer. Brabrand Boligforening arbejder lige nu med at
afdække mulige effektiviseringsgevinster i bl.a. driftscentrene

Af Keld Laursen

Brabrand Boligforenings repræsentantskab har i
forlængelse af regeringens krav om besparelser til
huslejenedsættelser gennemført en workshop i starten
af november, hvor emnet var fremtidens driftscentre.
Analyser viser nemlig, at der kan være væsentlige besparelser ved at gentænke den nuværende organisering
i driftscentre.
Til at stå i spidsen for arbejdet med effektivisering er
ansat Mogens Rank som projektleder. Mogens kommer
fra en stilling som driftsinspektør hos Alabu Bolig i Aalborg og har stor erfaring med lignende opgaver. I første
omgang har Mogens fokus på at afdække muligheder og
begrænsninger for besparelser. Det sker i tæt dialog

med afdelingerne og medarbejderne i driftsafdelingen.
En del af processen er bl.a. at afgrænse, hvilken kvalitet
og serviceniveau, vi ønsker og har mulighed for, samt
hvor der er mulighed for at effektivisere. Det kan eksempelvis være inden for indkøb og vores brug af maskiner. Arbejdet med at afdække mulige effektiviseringer
forventes afsluttet i løbet af foråret 2018, og herefter
vil bestyrelsen vedtage en plan, der rækker fremad mod
en opfyldelse af regeringens krav.
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Havnehusene

vinder fagpris
Brabrand Boligforening blev tildelt Boligforeningernes Landsforenings pris
for bedste nybyggeriprojekt i forbindelse med Almene Boligdage 2017

Af Keld Laursen

Som noget nyt har Boligforeningernes Landsforening
stiftet fem fagpriser for at hylde de almene boligorganisationer, der landet over arbejder for at skabe gode
vilkår for deres beboere. Havnehusene var i år indstillet
i kategorien Bedste Nybyggeri.
I forbindelse med messen Almene Boligdage blev der
fredag d. 17. november afholdt en afstemning om,
hvilke boligprojekter der skulle vinde de fem eftertragtede fagpriser.
Havnehusene vandt prisen i tæt konkurrence med den
ombyggede kirke, Samuels Hus, i København. Administrationschef Susanne Witting og afdelingsformand Ebbe
Meldgaard tog imod prisen.
I begrundelsen fremhævede dommerpanelet den måde,
Havnehusene lægger op til fællesskaber - for eksempel
opgangsfællesskaber og fællesskaber mellem unge, familier og seniorer. Også Havnehusenes arkitektur og den
fine teglstensfacade blev fremhævet.
Vi ved alle, at der løbende har været og stadig er forskellige udfordringer af mere teknisk karakter, som vi
fortsat arbejder på at få løst. Men den fine pris vidner
heldigvis om, at der samtidig er mange kvaliteter i Havnehusene.
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2 - Søvangen

Beboerhuset Søvangen
Det sker i januar 2018
Af beboerhusudvalget

Søndagscafé

7. januar kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød - pris kr. 25,Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fællesspisningen den 17. januar.

Fællesspisning

Onsdag den 17. januar kl. 18.00

Maden kommer fra Lokalcenter Brabrands café, hvor den er hjemmelavet
helt fra bunden, og der er også dessert.
Menuen kendes ikke endnu, men
der vil komme opslag i vaskeriet og
varmemesterkontoret, når vi kender
den.
Prisen er kr. 55,- for voksne – børn
under 12 år kr. 30,-

Aktivitetsdage

Hver onsdag fra kl. 14.00 – 17.00
Aktivitetsdage med keramik, syning,
vævning og træsløjd, hvor alle er
velkomne.

Cafémøde i Søvangen
Nyt møde i januar, da mødet i december er blevet aflyst
Af Morten Meldgaard Christensen, projektleder, Brabrand Boligforening, foto Bo Sigismund

Husk nyt cafémøde i Søvangen den
29. januar kl. 18.30. Mødet den 4.
december blev aflyst.
Vi har nu afholdt en række spørgecaféer og talt med mange af jer om den
kommende renovering. Vi er glade
for, at så mange besøger caféerne.

Der er kommet rigtig mange gode
spørgsmål, og vi arbejder lige nu på
at udforme en liste med svar.
En del spørgsmål kræver dog en
mere omfattende afklaring, før vi har
et svar, og derfor har vi valgt at rykke
datoen for næste spørgecafé fra 4. december til 29. januar kl. 18.30 - 20.00 i
beboerhuset.

Vi håber at se mange af jer denne
aften. Har I spørgsmål, der ikke kan
vente, er I altid velkomne til at sende
en mail til moch@bbbo.dk.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et
godt nytår.
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6 - Holmstrup

Keramikklub rustede sig til julemarked
I årenes løb har mange lavet keramik i Holmstrup
Tekst og foto Jens Skriver

Da Skræppebladet besøgte keramikklubben i Holmstrup, var man ved
at gøre klar til det forestående julemarked i Holmstrup. Her tilbød man
julekeramik som hjerter, juleklokker,
vaser og nisser.
Aktiviteten, der har til huse i Værestedets lokaler, har egen ovn.

Leret købes i Sorring, og deltagerne
betaler kontingent, men nogle af
pengene kommer ind igen ved salg.
Man former figurerne, der skal tørres,
inden de kommer i ovnene, så man
ikke risikerer, de sprænges. Efter de
er brændt, kan de glaseres.
Klubben mødes hver fredag kl. 10-12,
og der kommer som regel en fem
til seks stykker. Flere er faldet fra i
årenes løb, som en deltager udtrykker det: ”En var med, selv om hun
næsten ikke kunne se mere. Hun følte
sig frem.”
Medlemmerne fortæller, at her udlever de deres kreativitet samtidig
med det sociale samvær og hyggen.
”Halvdelen er socialt samvær. Vi er
alle amatører, så alle kan være med,
både tykke og tynde, store og små,”
siger Jette.
”Og vi vil gerne have nogle flere at
hygge med,” tilføjer Marianne Krogh.

Vibeke Pejtersen (tv.) og Jette Kristiansen
præsenterer arbejder til julemarkedet.

Engle kan købes.

18 - Lyngby

Ikke de store problemer i boligforeningens mindste afdeling
Ingen huslejestigning i afdelingen
Tekst Elsebeth Frederiksen

Afdeling 18, Lyngby, består af fire
boliger, og til mødet var der mødt
tre beboere op, så det var bestemt et
pænt fremmøde. På grund af afdelingens størrelse var afdelingsformand
Susanne Jars’ beretning også ret
kort. Det har været lidt udskiftning
iblandt beboerne, så de nye blev budt
velkommen. Ellers snakkede hun
kort om sten, redskabskuret, der skal
renoveres, og affaldssortering.
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Budget

Afdelingen stiger ikke i husleje næste
år, og derfor blev budgettet godkendt.

Forslag

Der blev stillet forslag om indkøb af
frugtbuske inden for en beløbsramme
på 1.000 kr. i stedet for de buske,
afdelingen har som skel.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Valg

Dennis Laursen blev valgt som ny
kontaktperson, og Dorthe Wendelbo
Lund blev valgt som 1.-suppleant.
Mødet var færdigt efter en time, og
Susanne Jars takkede de fremmødte,
fordi de var kommet.

21 - Hasselager

Lille fremmøde til afdelingsmøde i Afdeling 21
Bestyrelse ved fredsvalg
Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Afdeling 21 har fået ny formand
siden sidste afdelingsmøde, da den
hidtidige formand, Claus Eskebjerg,
er fraflyttet afdelingen. Derfor aflagde den nye formand, Bernadette
Gissel, beretningen.
Siden sidste afdelingsmøde er der
kommet to borde-bænkesæt. Der er
opsat to skilte, som oplyser, at der
er ”Nabohjælp” i afdelingen. Det
ene skilt er opsat ved stien fra Hasseltoften, og det andet skilt står ved
indkørslen til parkeringspladsen
Baunevej.

Ingen sommerfest

hyggelig eftermiddag, og cirka 25
personer var mødt op for at fejre
afdelingen. Afdelingen fik 6.100 kr. i
gave af boligforeningen.

Budget

Administrationschef Susanne Witting
gennemgik budgettet for 2018, som
udviser en huslejeforhøjelse på 1,1 %.
Samlet stiger udgifterne med 12.000
kr. til i alt kr. 1.684.383. Det er bl.a.
udgifter til renholdelse og henlæggelser, der stiger.
Budgettet for 2018 blev enstemmigt
godkendt.

Forslag

Forslag om nedsættelse af vaskeprisen til 8 kr. pr. vask i prøveåret 2018
blev vedtaget med 10 stemmer. Ingen
stemte imod.

Valg

Birgit Leth blev genvalgt ved fredsvalg, og Annemarie Eriksen blev
1.-suppleant.
Der blev ikke valgt nogen repræsentanter til FAS eller Skræppebladet.
Bernadette Gissel takkede alle fremmødte, og mødet sluttede allerede kl.
20.

Ingen tilbød at hjælpe bestyrelsen
med sommerfest, så derfor blev den
aflyst.
Sommerfest i 2018 er allerede planlagt til lørdag den 16. juni 2018. Bestyrelsen håber, at nogen denne gang
vil hjælpe.
Afdelingen havde fredag den 15. september 50-års jubilæum, men festen
blev afholdt 16. september 2017. Der
var bestilt en pølsevogn, kagemand,
kaffe samt øl og vand. Det var en

19 - Bronzealdervænget

Rettelse til Afdeling 19
Den tidligere afdelingsformand,
Jeppe Lind, har reageret på artiklen
i sidste nummer af Skræppebladet.
Her skrev vi fejlagtigt, at Afdeling 19

aldrig er repræsenteret til repræsentantskabsmøder. Det er selvfølgelig
ikke korrekt. Der har tidligere været
repræsentanter til både repræsentant-

skabsmøder, seminarer og arbejdsdage.
Vi beklager fejlen.

31 - Havnehusene

Rettelse til artikel om afdelingsmødet
I referatet fra Afdeling 31, Havnehusene, er der en fejl under punktet
forslag: Der var flertal for, at teksten

skal lyde: Boremaskiner og andre støjende maskiner kan bruges mandag
til fredag klokken 0800-1800 og lør-

dage samt søn- og helligdag klokken
0900- 1500.
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26 - Kildeagervej

Stadig problemer med vand i brøndene på Kildeagervej
På beboermødet blev der redegjort for problemer med brønde og ventilationsanlæg
Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Der var få fremmødte til møde i
Afdeling 26, Kildeagervej. Driftchef
Niels Hosie redegjorde for de problemer, de har været med driften
siden sidste møde. Der står vand i
brøndene. Det har været et problem
før. Muligvis skal de graves op igen.
Men det ser ud til, at det værste er
overstået nu.

Budget

Administrationschef Susanne Witting
gennemgik budgettet for 2018, som
udviser en huslejenedsættelse på 2,8
procent.
De budgetlagte udgifter udgør
7.624.002 kr. i 2018, svarende
til et fald på 365.758 kr. i forhold til foregående års budget.
Budgettet blev godkendt.

Forslag B

Forslag om etablering af legeplads.
Afdelingen har et ønske om en
ordentlig legeplads til børnene, og
afdelingsbestyrelsen har været rundt
på ekskursion for at undersøge
markedet grundigt. Forslaget, som
afdelingsbestyrelsen synes bedst om,
er fra Uno. Materiale fra Uno blev
delt rundt.
Budgetteret pris på etablering i alt kr.
260.000,00, som ville blive finansieret
via en lille huslejestigning. Forslaget
blev vedtaget.

Valg

Her var der tale om fredsvalg, og
følgende sidder nu i afdelingsbestyrelsen:
Maja Olesen, som nu er formand,
Louise J. Nejst og Martin Poulsen.
Der blev ikke valgt nogen til FAS
eller Skræppebladet.

Forslag A

Der var et forslag om indførelse
af forbud mod at afbrænde bål på
afdelingens område. Resultatet af
afstemningen blev: otte stemmer
for forslaget og fire stemmer imod
forslaget. To undlod at stemme.
Forslaget blev dermed forkastet.

LOKALCENTER BRABRAND I DECEMBER
Filmklub, banko, luciaoptog og julefrokost
Af beboerhusudvalget

Filmklubben viser ”Precious”

brød er inkl. ved køb af bankoplader.

Bankospil

Luciaoptog med børn fra Engdalskolen

Tirsdag d. 5. december kl. 14.00 – 17.00
Mandag d. 11. december kl. 13.15
Kom og spil med om de fine præmier.
Spillet afholdes i Søcaféen – kaffe og
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Onsdag d. 13. december kl. 10.45.
En hyggelig formiddag med korsang,
fællessang og andre juleindslag. Der

kan købes Luciabrød med kaffe/te i
Søcaféen for 12 kr.

Julefrokost - med underholdning
Torsdag d. 14. december kl. 11.30.

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:

Afdeling 22, Sonnesgården:

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

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:

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

Jens Kragsnæs, tlf. 30 53 86 17
jensskov.kragsnaes@gmail.com

Erik Bløcher, erik.h.blocher@hotmail.dk

Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66
pejsen1950@gmail.com

Afdeling 3, Skovgårdsparken:

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:

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

GELLERUP RETSHJÆLP
Dortesvej 1, st. th., 8220 Brabrand, tlf 86 25 71 35

Afdeling 25, Østergårdsparken:

FRITIDSFORENINGEN
Formand: Lene Olm, Stenaldervej 203, st., Brabrand
Telefon: 60775802

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

Afdeling 26, Kildeagervej:

Afdeling 6, Holmstrup:

Afdeling 30, Pilevangen:

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

Afdeling 7, Hasselhøj:

Afdeling 31, Havnehusene:

Afdeling 8, Drejergården:

FORENINGSBESTYRELSEN
Keld Albrechtsen (formand)
Jernaldervej 247, lejl. 7, 8210 Aarhus V, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.dk

Vagn Eriksen, formand@skovgaardsparken.dk

Afdeling 4, Gellerupparken:
Youssef Abdul Kader
Mail: gnpy@hotmail.com

Afdeling 5, Toveshøj:

Jernaldervej 215,
edvin.juhl@stofanet.dk

Anja Spalding
anja.spalding@gmail.com
Anne Marie (Rie) Ilsøe (kontaktperson)
Tlf. 24 97 39 85, mariesoe69@gmail.com

Afdeling 10, Rødlundparken:

Aase Asmus Christensen, tlf. 24 84 59 29
roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:

Lene Olm, tlf. 60 77 58 02,
leneolm@yahoo.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:

Linda Adamsen, tlf. 51 35 67 26,
linda.adamsen@mail.dk

Afdeling 14, Borumtoften:

Else Lundgaard Madsen, tlf. 40 28 31 02
mail: else108@yahoo.com

Afdeling 15, Hasselengen:

Poul Erik Nielsen, tlf. 30 21 82 81
otagra@youmail.dk

Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave:
Hans - Chr. Houborg
hchouborg@stofanet.dk

Afdeling 17, Højriisparken:

Gert Møller Sørensen (kontaktperson)

Afdeling 18, Lyngby:

Dennis Laursen (kontaktperson)
dennislaursen@gmail.com

Afdeling 19, Bronzealdervænget:

Barbara Mortansdottir tlf. 60534083
Barbara.mortansdottir@gmail.com

Afdeling 21, Hasselager:

Christina Valsted Madsen, tlf.: 60 21 02 80
christinavalsted@gmail.com
Maja Olesen, maja_olesen@hotmail.com
Per Tirstrup Nielsen, tlf. 22 43 23 62
ptirstrup@gmail.com
Ebbe Meldgaard, donebs@gmail.com

Jesper Pedersen
Udsigten 66, 8220 Brabrand, tlf. 86 26 08 90
jp@iecdk.dk
Abdinasir Jama Mohamed
Gudrunsvej 8 1. th, 8220 Brabrand tlf. 42 95 52 29,
nasir.jama@gmail.com
Helle Hansen
Gudrunsvej 76, 7. tv, 8220 Brabrand tlf. 27 83 27 82,
hhmh65@hotmail.com
Peter Iversen
Jernaldervej 245, 3., 8210 Aarhus V, tlf. 25 39 87 28
peter-iversen@live.dk
Johannes Faghtmann
Sonnesgade 14, 4, 5, 8000 Aarhus C tlf. 64 71 16 11,
faghtmann@gmail.com

YouSee TV
Kundeservice tlf. 70 70 40 40
Mandag – torsdag: 08.00 – 17.30
Fredag: 08.00 – 16.30
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
BEBOERHUSET YGGDRASIL
Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand,
Helle Hansen, tlf. 27 83 27 82
STENHYTTEN
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08
UNDERHUSET
Mads Siim, ms@ms-com.dk, tlf. 41 78 86 00

Erik Bløcher
Tlf. 86 95 03 69, erik.h.blocher@hotmail.dk

GELLERUP MUSEUM
Gudrunsvej 16, 6. th., 8220 Brabrand,
www.gellerupmuseum.dk

BRABRAND BOLIGFORENING
Rymarken 2, 8210 Aarhus V
Tlf. 89 31 71 71
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30-14
Torsdag også til 18.00. Fredag 9.30-12.00

DET OPSØGENDE TEAM
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
Aarhus Kommune
Nørre Allé 31, 3. sal
8000 Aarhus C
Tlf. 87133686

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

Bernadette Gissel, bg@stofanet.dk

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 17.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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Vi ses igen i 2018
Dette er det sidste Skræppeblad på denne side af jul

Næste nummer udkommer den 1. februar 2018.

Julehygge
på Gellerup Museum

Vi holder dog ikke juleferie i hele denne periode, så I
er altid velkomne til at sende materiale ind til redaktionen samt komme med forslag til nye temaer, tage
billeder eller aflevere idéer til artikler.
Indtil da ønskes I alle en
glædelig jul og godt nytår!

Traditionen tro holder Gellerup Museums
Venner åbent på museet med julehygge og
æbleskiver søndag den 17. december kl. 14-16.
I år kan du også komme og høre om den nye udstilling med T-shirt-fortællinger, som har været
udstillet på Gellerup Bibliotek, men som nu er
tilbage på museet.
Kom fordi på Gudrunsvej 16, 6 th. 8220 Brabrand.

24. december
Juleaften i Gellerup Kirke
Aftenen forløber på traditionel vis. Vi begynder
med gudstjeneste i kirken kl. 16.00, hvorefter vi
fortsætter med kaffe og juleknas i kirkens underetage. Kl. 18.00 er der spisning med klassisk
julemad, og senere er der julefortælling, sang og
dans om juletræet. Der er en gave til alle. Der
bliver også tid til julehygge med kaffe og konfekt.
Vi forventer, at aftenen afsluttes kl. 21.30.
Har du lyst til at være med, er prisen 80 kr. for
voksne og 35 kr. for børn, som betales ved tilmelding. Sidste frist for tilmelding d. 16. december
på kirkens kontor tlf. 86 25 18 10, eller du kan
kontakte kirke- og kulturmedarbejder Bit Boel
Buhl, Gellerup Kirke, bbb@gellerupkirke.dk, 86
25 08 00.

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

