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LEDEREN
Gør som foråret – start på en frisk!
af Hanne Løvig

Så er vi kommet ind i et nyt år, og kanonslag og fyrværkeri er ved
at være overstået for denne gang. Det ser ud til, at alle de mange
påsatte brande, som Gellerup har været plaget af i efteråret ’06
også er kommet helt under kontrol, hvor rigtig mange mennesker
har været angste og utrygge alt for længe. Her kunne man så passende sige: Gør som foråret – start på en frisk!
At der lige for tiden er forårsagtige tilstande i Danmark, er dog ret
bekymrende. Selvfølgelig ok for et snerydningsbudget på mange
millioner og vores allesammens varmeregning, men naturen er
forvirret. Kartoflerne spirer og får skimmelsvamp, og mere end
20% af næste års høst må kasseres. De små søde pindsvin søger
ud af deres hi, fordi de tror, det er forår, og når frosten sætter ind,
kan de ikke klare sig. Den 9. januar 2007 var der målt 10,1°C et
sted i Danmark. Men alt det regn og gråvejr er ret deprimerende,
og det kunne være skønt med frost og blå himmel. Snart.
Efter 6 gode år i Skovgårdsparken flytter jeg fra Brabrand Boligforening og ind til centrum, og hermed bliver det også farvel til
redaktionen på Skræppebladet efter knap to år. Med tak til de venner jeg fik her, som tog så godt imod mig og lærte mig så meget
både menneskeligt, IT-teknisk og journalistisk. Hvis man seriøst
brænder for journalistik og er interesseret i lidt mere i sit nærområde end blot det at have tag over hovedet, er her et perfekt sted at
lære at udfolde sig. Der er en bredere vifte af muligheder og journalistiske udfordringer, end man umiddelbart skulle tro. Til afdelingsmøderne i de respektive afdelinger kan man stille op til
Skræppebladets redaktion.
Som folkekære Viktor Borge sagde: Smilet er den korteste distance
mellem to mennesker. Hvem kender ikke det løft, det kan give
humøret på en regnvejrsdag, når man pludselig får et helt uventet
smil, alt imens man går i sine egne tanker, og på en solskinsdag
skinner solen ligesom bare endnu mere, når man får et smil. Til
sidst et citat af Christian Morgenstern: Man er ikke hjemme, der
hvor man har sin bolig, men der, hvor man bliver forstået.
Rigtig godt nytår! – Og husk at smile lidt mere ; - )
Hanne
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Stof modtages også gerne via e-post.
Sidste frist for aflevering af stof til martsnummeret er:
torsdag den 15. februar kl. 19.00
Husk at sidste frist for huslejebetalinger er
tirsdag den 6. febturar 2007.
Er huslejen ikke indbetalt til tiden, overgives den til retslig
inkasso efter 3 dage.
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Fra den øvrige redaktion skal der ligeledes lyde en stor tak til dig,
Hanne, for din store indsats på og uden for redaktionsmøderne.
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opmærksomhed
Astronomiklubben Capella om rumstationen ISS.

Tryk:
Uni Tryk A/S
Indlæg sendes til:
Skræppebladet
Gudrunsvej 2, kld. 8220 Brabrand.
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Kurt Åbo Møller fortæller om et begivenhedsrigt liv.
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Kommentaren
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Foreningen
Om ny administrationschef, Områdeplan mm.

forside: Rød-el som vokser på Holmstrup Mark
foto af Ulrik Ricco Hansen

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Hos mange beboere får Skræppebladet
følgeskab af et lokalt blad, som kun
dækker en enkelt eller få afdelinger. I
Holmstrup har beboerbladet i snart 30
år heddet Sofus. Efter driftsammenlægning med Odinsgård og Thorsbjerg
– har alle i afdeling 6, 11 og 12 nu i
over et år modtaget »Ny Sofus«, der er
det lokale beboerblad på Holmstrup
Mark.
Skræppebladets udsendte var med
som »fluen på væggen« ved starten af
årets første redaktionsmøde. Et møde
hvor bladet også færdigproduceres.
Denne gang foregik det mere hektisk
og – skulle det vise sig: mere »udfarende« – end normalt.

ret – ja, dem har vi heldigvis mange
af.«
De bliver enige om, at der skal et indlæg med om ølsmagning arrangeret af
LokalBrugsen, selvom det har været
omtalt i Skræppebladet. Jens begynder
at skrive en ny tekst, og Lars forsøger
at få forbindelse til billedarkivet, der
ligger på en ekstern harddisk.
»Åh, nej – det er det forkerte usb-stik«,
siger Lars, men han opdager hurtigt, at
kablet fra den helt nye scanner også
passer til disken.
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4. tur: Strøm
»Det plejer altså ikke at være så hektisk,« forklarer Lars. »Normalt starter
vi med at printe alle indlæg ud, lægge
de indkomne sider her på det store
bord og så se, hvad der mangler af
fotos mv. Men jeg synes, det ser ud til
at blive et magert nummer denne
gang«. Jens er ikke helt enig: »Jeg
synes da ellers der er meget stof«.
På afdelingsbestyrelsens kontor står to
computere – den ene er gammel og
kommer slet ikke op at køre i løbet af
mødet Den anden er ny og har lige
været en tur »på gården«, dvs. boligforeningens
administrationsbygning
for at blive renset. Igen har Lars problemer med at læse fra den harddisk
han lige har hentet. »Ny teknik er der
altid bøvl med – især usb-diske. Men
jeg tror faktisk, at det er strømforsyningen der er gået«, siger han og må
endnu engang cykle hjem.
Endelig i gang
Der er nu gået en time af redaktionsmødet, og Lars vender tilbage med
en strømforsyning, der virker, og han

Jens Skriver producerer supplerende tekst
til beboernes indlæg.

8220 GODDAG…
GELLERUP OG BRABRAND MØDES VED HOVEDDØRENE
Søndag, den 28. januar blev anden
besøgsrunde i projekt »8220 Naboskab giver kendskab« skudt i gang. En
række grupper à 2 personer fra hhv.
Gellerup og Gl. Brabrand bankede på
dørene i hinandens postnumre for at
skabe grundlag for en videre dialog og
derigennem øge kendskabet til naboerne under samme postnummer.
Topmotiverede og veludstyrede med
både InterviewGuide, peptalk, kuglepen og rygsæk med lidt spiseligt til at
modstå dagens »strabadser« drog
»kontaktskabere« ud i marken.
Integration i øjenhøjde
Projektleder Hanne Marklund fortæller, at formålet var at skabe en proces,
der kan være med til at fremme dialogen de to bydele imellem. En proces,
der skal være med til at skabe både
kendskab og venskab på mange forskellige niveauer via integration i øjenhøjde.
»Kontaktskaberne skulle indsamle
idéer til en videre dialog hos de besøgte,« beretter Hanne, og fortsætter: »og
de forskellige tanker og idéer, der kom
ud at besøgsrunden, er nu ved at blive
gennemgået og vurderet til videre bearbejdning.«

Det er anden gang, de udgående møder finder sted – og erfaringerne er, at
de udgående grupper hver gang kommer i kontakt med ca. 100 huse; kommer ind i en lang række hjem til en
snak om tingene; og i det hele taget
bliver taget positivt imod.
Goddag-møder
Projektet fortsætter processen henover
foråret med en ny »Goddag-runde«,
hvor endnu flere skal ud at banke på.
For dem, som har lyst til at være med i
næste omgang – eller blot er nysgerrige efter at høre mere, arrangerer projektet
løbende
»goddag-møder«.
Møderne findes sted på åbent-husfacon på projektkontoret – lokale 411 i
City Vest over posthuset og datoerne
annonceres på projektets hjemmeside:
www.8220nabo.dk
»Vi vil meget gerne have mange flere
på banen. Der må være mange, som er
interesserede i at få kendskab til og
dialog med dem, der så at sige bor på
den anden side af plankeværket. Og
derfor håber vi, at rigtig mange vil tage
handsken op og og melde sig til at
være med i et 4-5 timers kontaktrunde«, slutter Hanne.
5
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Nærmere oplysninger:
Projektleder Hanne Marklund.
Tlf.: 2212 6243;
e-post: hm@8220nabo.dk
hjemmeside: www.8220nabo.dk
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2. tur: Julebilleder
Billeder fra julearrangementer bliver de
nødt til at hente hos en beboer, Annette Hougaard Knight, der er blevet syg,
og som derfor ikke selv kan aflevere.

Lars Eg layouter »Ny Sofus«, mens Jens Skriver giver gode råd om tekstplacering.

3. tur: Usb-disk
»Åh, nej – det er den forkerte disk«,
siger Lars, der siden sidste udgivelse
har formateret disken og ikke fået lagt
data tilbage. Så han tager en tur hjem
for at hente den rigtige disk.
Imens fortæller Jens lidt om redaktionsarbejdet. »Redaktionsposten går på
omgang mellem beboerne«, siger han
og forklarer, at man ikke skal vælges til
redaktionen. »Dem der har tid og lyst
kan være med. Og der har hele tiden
været nogle beboere til at lave bladet,
siden det startede i, øh, vist nok,
1977.«
»Officielt er det afdelingsbestyrelsen,
der står for udgivelsen. Eller ja, afdelingsbestyrelserne. Nu dækker bladet
jo tre afdelinger.«
Lars parkerer cyklen ved de store glasruder og kommer munter ind med
bemærkningen »Så har vi vist støttet
Hjerteforeningen nok for i dag. Det
kan jo være sundt at glemme noget…«

ke

1. tur: Beboerforeningen
Der er deadline kl. 16. Lars Eg er
redaktør og står især for teknik, foto og
layout. Han henter de seneste indlæg
sendt via mail fra sin computer i privaten. Derefter cykler han de få hundrede meter fra sin lejlighed i Holmstrup
til afdelingslokalet. Klokken 16.10 starter redaktionsmødet, hvor Skræppebladets udsendte er med. Redaktionen
består kun af to personer, så der er
ikke så meget snak om, hvordan tingene gøres. Lars tager straks over til
Beboerforeningen for at hente noget
materiale, og Jens Skriver, der især står
for tekster og interviews, er også nødt
til lige at gå hjem igen for at hente et
telefonnr.
De er begge hurtigt tilbage og tager nu
en af de sædvanlige små afklaringer
om, hvad der skal med i Skræppebladet, og hvad der skal med i det
lokale beboerblad. Kurt Åbo Møller,
der er aktiv i Beboerforeningen, fylder
60. Jens og Lars bliver enige om, at
Sofus laver en foromtale af fødselsdagen, og så kan Skræppebladet få lov til
at lave et interview.

Lars tager afsted, mens Jens begynder
at læse de indkomne indlæg.
Da Lars kommer tilbage med digitale
billeder på hukommelseskort, tager
redaktionen en kort briefing om stoffet. Jens har en idé til en artikel om en
velintegreret iraner i Thorsbjerg, hvortil
Lars svarer med stort smil: »velintegre-

stof, skrive og fotografere over redaktion og layout til trykning på den store
kopimaskine i afdelingslokalet.
»Vi forsøger at forberede så meget
hjemmefra som muligt. Men det har
det knebet lidt med denne gang«, siger
Jens.
»Normalt er vi færdige med bladet kl.
18 eller 18.30 og så går vi i gang med
trykning. Bladet er sædvanligvis i postkasserne hos beboerne dagen efter«,
siger Lars. »Men i dag trækker det vist
lidt ud.

0 Na
b

ÅRETS FØRSTE UDGIVELSE BLEV TIL UNDER GRIN, CYKELTURE OG TEKNIK, DER DRILLEDE

får endelig »hul igennem« til billedarkiv og de nyeste sider med adresser og
andre nyttige oplysninger, som skal
med i bladet.
Både Jens og Lars bor i den største og
ældste afdeling, Holmstrup. »Vi mangler redaktionsmedlemmer fra de andre
afdelinger. Eller indlæg fra beboerne
der«, siger Jens, der egentlig ikke synes
det er et stort problem, at redaktionen
er så lille: »Vi har nærmest ikke prøvet
andet«, siger han og griner.
Lars fremhæver fordelen ved arbejdet
mellem afdelingerne om bl.a. beboerbladet: »Vi er blevet mere samlet som
en enhed på »Marken«.«
Den frivillige tomands-redaktion står
for alt det praktiske. Fra at indsamle
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HEKTISK NYTÅR FOR »MARKENS« BEBOERBLAD

SET OG SKET I OMRÅDET SIDEN 1970
KURT ÅBO MØLLER HAR SAMMENLAGT BOET OVER 25 ÅR I BRABRAND BOLIGFORENING

til at omdanne »Klubben« til Beboerforeningen, der nu går fint. Ved hjælp
af et lån fra F.A.S. startede den op

igen, og de midler, der kommer ind,
skal gå tilbage til beboerne.

Spurgt om, hvordan området vil se ud
de næste 30 eller 37 år, bliver han
imidlertid svar skyldig.

af Jens Skriver

I anledning af, at Kurt fylder 60, har vi
fået ham til at fortælle om et begivenhedsrigt liv og de mange forandringer
og tiltag, han har været med til i området. Egentlig er han fra Skive og kom
til Århus i 1968 for at studere dansk.
Det interesserede ham meget, men
efter han i 1970 flyttede ind på Bentesvej, blev hans skæbne beseglet: Det
blev børn, unge og teknik, han kom til
at beskæftige sig med.
Tiden i Gellerup
Han har ikke været medlem af den
allerførste afdelingsbestyrelse i Gellerup, men kom meget tidligt med. Han
kan for øvrigt stadig huske Nordgården, inden den blev revet ned. Den
gang var beboersammensætningen
også anderledes. Der var 30-40 tyrkiske familier eller gæstearbejderfamilier,
som man dengang kaldte dem, og så
var der mange mennesker, der var
saneret ud fra midtbyen. Mange kom
faktisk til at bo naboer med folk, de i
forvejen kendte. Afdelingsbestyrelsen
så det da som en meget vigtig opgave
at få nogen aktiviteter sat i gang, og
der dukkede utrolig mange aktiviteter
op i kælderrummene. Selv startede
Kurt en interessegruppe i teknik for
børn og unge op i en kælder på Dortesvej. Som formand for afdelingsbestyrelsens udvalg for børn og unge blev
han imidlertid tovholder for større projekter.
Ungdomsklubben
Han startede den første ungdomsklub i
Gellerup, der fik til huse i Tovsgårdens
aftægtsbolig, der ligger på Gudrunsvej.
I 1972 overtog kommunen projektet,
og aftægtsboligen blev sammen med
jorden der omkring, der efter planen
skulle bruges til motorvej, til afdeling
21 i Brabrand boligforening. Kommunen fandt det uheldigt, at huset stod
tomt, når der ikke var åbent, så efter
en kortere betænkningstid flyttede
Kurt ind i lejligheden oven på, så han
blev afdelingens eneste beboer. På arealet blev der anlagt en byggelegeplads
med mange huse. Virksomheder done-

rede midler og materialer, og der var
mange dyr på legepladsen. Brabrand
Boligforening ejede den gang de store
arealer, som havde tilhørt Tovsgården.
En del af dem var forpagtet ud til
Lyngbygård. Derfor kunne byggelegepladsen hente hø til dyrene på Lyngbygård. Hertil havde man fået en gammel
posttraktor. Ungdomsklubben og legepladsen blev en stor succes og samlede
som en sidegevinst mange børn og
unge op, som ellers ikke ville have fået
en chance. Efter et par år kunne Kurt
ikke længere bo oven på klubben.
Oprindeligt havde den kun åbent tre
dage om ugen, samtidig med at Kurt
var på arbejde, men da den kom til at
have åbent fem dage om ugen, var det
ikke længere muligt at bo der.
Interegnum
Han flyttede derfor til et parcelhus i
Hadsten, og da han blev gift, boede
han indtil 1984 i et hus i Hasle. Da
havde han et elektronikfirma med
butik i Frydenlundscentret, hvor han
især handlede med walkie-talkies,
radioamatørudstyr og forgængerne for
PC’er. De store firmaer kunne imidlertid levere varerne meget billigere, og
mobiltelefoner udkonkurrerede walkie-talkies. Derfor drejede han i 1984
nøglerne om og flyttede til Holmstrup.
Før Holmstrup blev til
Han kendte i forvejen Holmstrup som
et hyggeligt sted. Faktisk havde han
selv været med til forprojekteringen af
byggeriet.
Afdelingsbestyrelserne
mente foreningsbestyrelsen gik for
hurtigt frem med nybyggeri og krævede at blive inddraget i planerne. Derfor
blev en repræsentant for hver afdelingsbestyrelse taget med på råd og var
med på en studietur til Holland, hvor
man studerede nybebyggelser på åben
hidtil ubebygget mark. Det stod klart,
at der ikke måtte mangle fritidsaktiviteter. Der var planer om, at lejere selv
skulle udstyre lejlighederne, og Kurt
var med til at udarbejde forslag om
fælleslokaler. Der var mange planer for
arealerne, der var overtaget fra Tovs6
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gården. Vest for Holmstrup skulle der
have været opført fire tilsvarende klynger af huse og på den anden side et
butikscenter. Det stoppede brat, da
Brabrand Boligforening kom i alvorlige
økonomiske vanligheder og måtte afstå centret (City Vest) og sin byggejord.
Mødet med Holmstrup
Han kom til Holmstrup, da afdelingen
havde meget alvorlige økonomiske
problemer som følge af byggesjusk, og
kreditforeningen slog 33 mill. kr. af på
gælden. Her flyttede Kurt først ind i en
4-værelsers, men da han var kommet
på dagpenge og siden bistandshjælp,
måtte han flytte til den store 2-værelses, han bor i nu. Han er glad for byttet, da den i virkeligheden er mere
rummelig end en 4-værelsers med
mange døre.
Holmstrupgård
I dag er han faglærer på Holmstrupgård, der nu er institution for børn og
unge med problemer med indlæring
og sociale handicaps. Der er også en
afdeling for psykisk syge. På selve
Holmstrupgård er der 32 pladser, men
der er adskillige satellitinstitutioner
rundt omkring; herunder også udslusningslejligheder i Holmstrup. Derfor er
den ikke overført til kommunen ved
kommunalreformen, men til regionen.
De dyreste klienter koster op til 2 mill.
kr. om året, alt efter om de skal
mandsopdækkes døgnet rundt, men
naboerne kender ikke meget til stedet,
da klienterne kommer mange steder
fra, og det er sjældent, folk fra området
kender nogen. Kurt kan faktisk huske
den gang Holmstrupgård var pigehjem. Pigerne herfra kom til diskotek i
Gellerup, og de gjorde indtryk, da de
havde et meget større erfaringsgrundlag end rødderne hernede.
I dag
I Holmstrup, hvor han har boet i et par
og 20 år, har Kurt i mange år været
medlem af afdelingsbestyrelsen, og de
sidste fire år har han været kasserer i
Holmstruphaver. I 1994 var han med

AKTIVITETER OG INDIVIDUEL RÅDGIVNING
TOVESHØJS NYE BEBOERRÅDGIVER GLÆDER SIG TIL AT MØDE BEBOERNE
af Jens Skriver

»Min drøm er, at folk er aktive og
kommer med idéer«, siger Maryam
Fereidanian, der netop er startet som
beboerrådgiver på Toveshøj. Selv er
hun yderst imødekommende, da vi
kom for at høre om den nye beboerordning. Hun er født i Iran, men kom
til Danmark for 14 år siden og har for
øvrigt en overgang boet i Gellerupparken. »Jeg var folkeskolelærer i Iran«,
siger hun, »men opdagede som alle
andre, at det ikke er muligt at bruge
sin uddannelse i Danmark.« I stedet
for blev hun i 2002 færdiguddannet
som socialrådgiver. Derefter har hun i
tre år arbejdet som sagsbehandler ved
integrationsafdelingen ved Hinnerup
Kommune og et år som integrationskoordinator for Hinnerup. Hun søgte
jobbet her, fordi det lød spændende,
og formålet er i samarbejde med beboerne at skabe et bedre sted at bo.
Aktiviteter
»Nogen har brug for lidt hjælp og vejledning«, siger hun, »som beboerrådgiver er det vigtigt at give råd og
vejledning til dem, der har brug for
det, men det er meget spændende at
lave nogle aktiviteter for forskellige
aldersgrupper og nogen aktiviteter til
gavn for hele lokalområdet.« Nogle af
de aktiviteter kan blandt andet være et
samlingssted for beboere på barsel. De
er som regel hjemme og alene. De
skulle gerne kunne være sammen med
andre og få noget at vide om børneopdragelse, og hvad der ellers er nyttigt
for en mor. »Men først og fremmest
skal det være et sted, hvor de kan være
sammen og hygge sig«, understreger
hun.
»Piger i området, der ingen fritidsaktiviteter har, skal have muligheder for, at
de kan være sammen med andre piger

og gøre, hvad de har lyst til,« fortsætter
hun. »Jeg kommer med forslag til
andre aktiviteter, når jeg har lært
området og beboernes behov bedre at
kende. Jeg håber folk er aktive og
kommer med idéer«.
Individuel rådgivning
Der er også mulighed for individuel
rådgivning. Maryam træffes i Tovsgårdsladen hver tirsdag fra kl. 10-12 og
hver torsdag fra kl. 15-17. Her kan
beboerne både komme eller ringe.
»Internettet bruges også meget«, fortæller hun. »Det er rigtig godt. Der er
mulighed for at forklare sine spørgsmål
og så komme og få en personlig sam-

tale. Jeg håber, folk føler, det er deres
egen beboerrådgivning, og bruger den,
men det er jo ikke sikkert, man føler,
man har behov lige med det samme.
Det er ingen skam at komme her. Det
kan også være, man har arbejde og
dårlig tid, hvor det er nemmere, en
anden undersøger problemerne og
7
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søger svar«. Det er vigtigt for Maryam
at understrege, at der er tavshedspligt
ved individuel rådgivning. Så beboerne
kan komme med vidt forskellige problemstillinger.
Begyndelsen
»Det er meget vigtigt for mig gennem
rådgivningen at lære beboerne at kende, hilse på dem og finde ud af, hvad
deres behov er«, siger Maryam. »På
denne årstid er det svært at finde ud af,
hvem der bor her. I det dårlige vejr er
det ikke nemt bare at gå ud at hilse,
men i denne uge har jeg besøgt Tovshøjskolen og byggelegepladsen, og i
næste uge skal jeg besøge daginstituti-

onerne. Her i begyndelsen har jeg haft
lidt travlt med at finde ud af systemet
og lære dem, jeg skal arbejde sammen
med, at kende. Toveshøj giver et godt
førstehåndsindtryk, og om 2-3 måneder er der mere at skrive om«, slutter
Maryam.

GAMMELT PROJEKT VÆKKER NU OPMÆRKSOMHED

LEDIGE KOLONIHAVER I NY HAVEFORENING

DET INTERNATIONALE RUMOBSERVATORIUM ISS
BLIVER NU DET MEST LYSSTÆRKE OBJEKT PÅ HIMMELEN EFTER SOLEN OG MÅNEN

GOD CHANCE FOR AT ERHVERVE EN AF DE NYE HAVER VED SKJOLDHØJ
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

af Jens Skriver, Astronomiklub Capella

I 1998 startede opbygningen af den
internationale rumstation ISS for først
at blive færdig i 2006. Den er en international forskningsinstitution, hvis formål ikke mindst er politisk. Den skal
fremme international forståelse. Den
har kostet 300 milliarder kr.; 100.000

mennesker fordelt på 16 nationer er
involveret. Opbygningen er sket med
moduler, nemlig laboratorie-, beboelses- og knudepunktmoduler. Der skal
gennemføres 40 bemandede rumflyvninger med den, og adskillige internationale besætninger har allerede i måneder ad gangen arbejdet
på den med vidt forskellige forskningsprojekter f.
eks. inden for rummedicin og foretaget rumvandringer. Både russiske og
amerikanske rumfærger
er blevet brugt til at sende
mandskab og udstyr op.
Synlig på himmelen
Først nu, hvor rumstationen er fuldt udbygget, er
der for alvor blevet opmærksomhed
omkring
den. Det skyldes, at den
reflekterer solens lys og
nu fuldt udbygget bliver
det mest lysstærke objekt
på himmelen næst efter
Solen og Månen, og så
kobles Columbus – et

avanceret europæisk laboratoriemodul
til i 2007. Det befinder sig omkring 350
km. over jordoverfladen i en bane, der
hælder 51,6° i forhold til Jordens
ækvator. Det vil som følge deraf ikke
komme ind over Danmark, men vil
passere Tyskland. Den vil efter solnedgang bevæge sig fra vest mod øst på
den sydlige himmel. De nøjagtige tider
findes på www.tycho.dk.

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB
Kontaktperson:
John Mikkelsen,
Jernaldervej 259 B,
tlf. 86 24 06 14

SEERUNDERSØGELSE I ANTENNEFORENINGEN

Et nyt kolonihaveområde i Århus V fik
sidste sommer grønt lys fra Århus
Kommune. Herefter er projektet kørt
derudaf på området, som er købt af
Fødevareministeriet.
Frede Kristensen er kredsformand i
Kolonihaveforbundets Århuskreds og
kan fortælle, at der har været god opbakning og stor interesse. Indtil videre
er 14 personer skrevet op til de 29 haver i den nye »Haveforeningen Skjoldhøj«, som etableres omkring 1. april.
Hvis du gerne vil have en have, skal du
kontakte Århuskredsen og betale 500
kr. for at komme på ventelisten.
Have med vand og el
I den nye haveforening indlægges der
vand til hver have. Der er ført el-ledning frem til hvert havelod, men den
enkelte have skal selv betale for at få
en evt. el-installation. Haveforeningen
etableres ved siden af Skjoldhøjkollegiet med veje, parkeringsplads og et
fælles toilethus.
Den nye haveforening får selskab af en
række andre haveforeninger beliggende i naturen på Holmstrup Mark. Den
nye haveforening er lille og skiller sig

ud på flere områder: Den ligger ikke på
kommunal jord, som ellers gælder de
fleste kolonihaveforeninger i Danmark,

kolonihaveejer, som så til gengæld kan
regne med (og kræve) noget mere.
Bl.a. kan der mulighed for at bygge

Der graves og lægges rør i den nye »Haveforeningen Skjoldhøj«,
som etableres omkring 1. april

og den har via medlemskab af Kolonihaveforbundet højere standarder end
de øvrige haveforeninger på Holmstrup Mark.
Det med standarderne betyder, at der
kræves noget mere af den enkelte

havehuse, der nærmest minder om
moderne sommerhuse på havelodderne. Altså de samme regler som er
nævnt i loven om kolonihaver fra 2001.

VIRKSOMHED MED SOCIALT ANSVAR
MANDEN BAG BAZAR VEST ANERKENDT FOR INDSATS

SEERUNDERSØGELSEN BYDER NÆPPE PÅ OVERRASKELSER
NETVÆRKSPRISEN TILDELT FOR NYTÆNKNING INDEN FOR INTEGRATION
af Ulrik Ricco Hansen
af Ulrik Ricco Hansen

I de sidste måneder i 2006 gennemførte Aarhus Antenneforening en seerundersøgelse, som skal vejlede bestyrelsen om sammensætning af kanaludbuddet. Undersøgelsen er gennemført
ved at invitere Stofanet-abonnenter til
at prioritere kanaler inden for forskellige kategorier.
Ikke afstemning
»Det skal understreges, at der er tale
om en undersøgelse og ikke en

afstemning«, forklarer Anders Andersen fra antenneforeningen. Han supplerer om fremgangsmåden ved at fortælle om dengang antenneforeningen
gennemførte en egentlig afstemning:
»Alle seere kunne stemme og der var
indsamlingssteder rundt omkring i
byen. Men det kostede en halv million
kroner. Nu kan det hele køre elektronisk og næsten automatisk«.
Der er 63.000 husstande i antenneforeningen, 30.000 har internet via kabel8
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tv og heraf har 4180 deltaget og svaret
i undersøgelsen. Resultatet bliver nu
analyseret og du kan sandsynligvis i
løbet af februar se det endelige resultat
på undersøgelsens hjemmeside:
www.tvafstemning.dk,
De foreløbige resultater tyder ikke på
at undersøgelsen byder på overraskelser eller vil give anledning til større
ændringer for seerne.

Hvert år uddeles Netværksprisen i forskellige kategorier. Olav de Linde, som
er manden bag Bazar Vest, fik en af
priserne den 1. december for at have
været med til »at udvide rammerne for,
hvordan man som virksomhed kan
udvise socialt ansvar i Danmark.«
Dommerkomiteen begrunder: »Bazar
Vest er et fantastisk eksempel på
nytænkning inden for integration, og
hvilke imponerende resultater der kan

komme ud af at indgå i samarbejder på
nye måder mellem en etableret virksomhed […] og en gruppe nydanskere,
der hidtil ikke har kunnet få deres
arbejdsmæssige ambitioner indfriet.«
Komitten fortsætter: »I bazaren arbejder i dag omkring 250 personer i 70
forskellige butikker, som foruden at
vinde selvrespekt ved deres høje grad
af selvstændighed også kommer danskerne i møde på en ligeværdig måde,
9
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der skaber grundlag for accept af forskellighed og mangfoldighed.«Der er
tilsynelandende ikke mange variationer i hudfarven hos dommerkommiten, siden den taler om »os og dem«.
De fleste i Bazar Vest vil nok betegne
sig selv som danskere, men der er
ingen tvivl om, at bazaren er et herligt
eksempel på integration, hvor alle parter er udfarende og møder hinanden
positivt.

RANIS FØRSTE SKOLEÅR

PRÆGTIGE RACERBILER PÅ AROS

DR2 HAR LAVET DOKUMENTARFILM OM NY SKOLELEDER PÅ NORDGÅRDSKOLEN.

MANDEHØRM OG SKØN MUSIK PÅ KUNSTMUSEUM

af Hanne Løvig

af Hanne Løvig og Bo Sigismund

Danmarks Radio har fulgt den nye
skoleleder, Rami Hørlyck, i et år. Der
var store roser til Rami Hørlyck i Jyllands Posten dagen efter udsendelsen
(onsdag d. 1. november 2006). Bland
andet udtaler direktør for Brabrand
Boligforening Torben Overgaard at der
ingen tvivl er om, at Rani Hørlyck er
med til at give skolen en meget positiv
omtale, og at det smitter af på området
for jo flere positive historier jo bedre.
Det er en meget nærværende udsendelse. Rani Hørlyck fremstår som en
smilende ildsjæl. Det virker klart, som
om der er respekt omkring hendes
person. Man fornemmer også hendes
klare grænser. Hun går ikke med til at
give køb på hvad som helst for at få
forældrene i området til at vælge »hendes« skole, efter der jo blev frit skolevalg forrige år.
På Nordgårdskolen går der udelukkende to-sprogede elever, og det betyder
blandt andet, at der skal tre forskellige

tolke med til forældremøderne. Mange
forældre har ikke tradition for at komme til disse møder. Nordgårdskolen
kæmper også med et sygefravær
blandt lærerne, som er dobbelt så højt
som på andre skoler. Rani Hørlyck er
adoptivbarn fra Indien og kom til Danmark som toårig. Hun siger flere gange
i udsendelsen: »Danskere: det er dem,
der bor i Danmark!«
Rani er en sej kvinde. Hun virker stærk
og oprigtig interesseret i skolen, forældrene og især i eleverne. Der bliver
udvekslet mange knus mellem hende
og pigerne (eleverne) gennem udsendelsen. Til jul giver eleverne Rani en
julegave, selvom de stort set alle er
muslimer og ikke holder jul. Det er så
sødt, og flere gange i løbet af udsendelsen, som varer en time, må jeg
indrømme, at jeg fik en klump i halsen
og blev meget rørt. Rani Hørlyck siger:
»Enten er det en normal skole, eller
også er det ikke en skole.«

Man følger drengen Omar, som har
problemer og kommer i en specialklasse. Da man ser ham til sidst i udsendelsen, er han en glad og mere fri
dreng, så det viste sig at være en god
model for ham. Det kunne have været
sjovt at følge en af pigerne blandt eleverne også. En rigtig god dokumentarudsendelse fra DR2’s side med en stor
grad af menneskelighed og personlig
involvering fra Rani Hørlycks side.
Man kan simpelthen ikke andet end
komme til at holde af Rani, når man
sidder og ser den udsendelse. Det er
en hård kamp, hun kæmper, men også
en god kamp, som en af forældrene
siger til hende på et tidspunkt i udsendelsen.
DR2 har lavet yderligere 3 udsendelser
af hver 30 minutters varighed på baggrund af »Ranis første skoleår«. De
hedder: »Med kys og krav fra Nordgårdskolen«. De blev sendt første gang
d. 11/1, 18/1 og 25/1 2007.

JOBJAGTEN ER STADIG I GANG I 2007

fotos: Bo Sigismund

På det skønne og flotte kunstmuseum
Aros i Århus havde de i slutningen af
‘06 sat racerbiler på udstilling. Det
kaldes vist nytænkning med et sådant
træk. Udstillingen åbnede 13. oktober
og lukkede først igen 30. december.
Nogen har ment, bilerne ikke hørte til
der, og sådan er det jo med nye tiltag –
nogen jubler andre måber. Udstillingen hed Racing cars – racerbiler som
kunst. En smuk solskinsdag i efterårs-

ren Ingvar Cronhammer havde lavet
scenografien: Matsorte vægge, blodrøde søjler og kæmpestore runde kromlysekroner (som på Casino var der en
kvindelig besøgende der sagde). Komponist (– og forfatter og den kvindelige
del af udsendingens helt store favorit)
Martin Hall havde lavet lydtapet, som
kørte underlæggende, men med lidt
lav volumen: Den skønneste drengekorsagtige skønsang tilsat lidt motorl-

ferien var vi to fra Skræppebladet inde
at se udstillingen, og vi var begge begejstrede. Hvornår skulle man egentlig
lige ellers få mulighed for at komme så
tæt på den slags biler. 20 historiske
racerbiler fra ‘30-erne frem til i dag var
udstillet: Ferrari, McLaren, Maserati –
alle sammen var de der. Billedhugge-

arm hist og pist. Der var filmlærreder
sat op, hvor der bl.a. var filmet fra
førersædet, så man kunne få en lille
fornemmelse af at være med på race.
Det gik rigtig, rigtig hurtigt. Denne
solskinsdag i efterårsferien var der
nærmest sort af mennesker på Aros.
Udstillingen kom helt sikkert ud meget

bredt, og her var med garanti mange at
finde, som nok ellers syntes, at det at
gå på kunstmuseum er lidt kedeligt.
Her var sjovt nok alle typer og generationer af mennesker mellem hinanden. Flest mænd, men også mange
kvinder, hvor mange også så ud til at
have interesse og/eller nysgerrighed.
Helt små drenge, som var ellevilde og
med deres mobile kameraer tog
nærbilleder af fælge, lygter og den
slags detaljer. D. 23. oktober havde
37.500 besøgende set racerbiler og
onsdag, torsdag og fredag i efterårsferien havde Aros 5000 besøgende om
dagen. Alletiders at så mange mennesker kom ind og fik en stor oplevelse
på dette byens meget smukke sted at
opleve kunst. Mon ikke mange også
har kigget rundt på den øvrige kunst,
og hvem ved, måske vil Aros med denne udstilling begynde at få besøgende
fremover, som ellers typisk ville vælge
andre seværdigheder lynhurtigt frem
for et museumsbesøg.
Efter en lille times nærstudering af
racerbiler i verdensklasse og Martin
Halls smukke musik i øregangene var

UNGE KAN STADIG FÅ STØTTE TIL AT FINDE FRITIDSJOB, LÆREPLADS
ELLER FAST ARBEJDE HOS NYVIRK OG KONTAKTSTEDET
af Helle Hansen

Aldrig har det været nemmere at finde
sig et job, end det er i dag, men alligevel kan det godt være svært at få taget
hul på bylden og overhovedet få søgt
et af de mange jobs, som findes på
AF’s hjemmeside, eller som hver uge
kan læses i Århus Onsdag.
For unge, som aldrig tidligere har
været i kontakt med arbejdsmarkedet,
eller som ikke har været heldig med at
finde sig et job endnu, er der hjælp at
hente hos JobJagten – et jobsøgningsprojekt for unge i Vestbyen.
Det er et projekt under Kontaktstedet i
Gellerup for unge mellem 15 og 25 år.
Med individuel rådgivning og hjælp til
at finde frem til den rigtige arbejdsgi-

ver, hjælper JobJagten med at få lavet
en rigtig god ansøgning og et cv, der
kan »sælge« den unge.
JobJagten er i gang hver mandag fra kl.
14-16 hos Nyvirk (til ventre for Bazar
Vests hovedindgang). Her er alle velkomne til at kigge inden for og bede
om hjælp. Og er man forhindret i at
komme om mandagen, kan man ringe
og aftale en tid på et andet tidspunkt i
ugens løb. Og så kan man aftale at
mødes enten hos Nyvirk eller i Kontaktstedet.

arbejdsmarked« – og siden foråret
2005 har næsten 100 unge fået hjælp
til at komme i gang enten med uddannelse, fritidsjob eller et stykke regulært
arbejde. Andre har fået tilbudt at gennemgå en persontest, der har hjulpet
dem med at blive afklaret om, hvilken
slags job de er egnet til.
Det er Helle, Steffen og Irina, der sidder klar til at hjælpe de unge med at få
den rigtig gode kontakt til arbejdsgiveren, så indsatsen forhåbentlig ender
med, at den unge får sig det rigtig job.

Persontest kan hjælpe
JobJagten er støttet af Beskæftigelsesministeriets »Pulje for det rummelige

Nærmere oplysninger kan fås hos Helle 2920 8978 og Steffen 4035 0055
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det oplagt at tage trappen op til tagterassen og nyde den formidable udsigt
over Århus by. Vejrmeldingen havde
lydt på gråvejr, men himlen var nærmest safirblå uden en sky. Tilsammen
skønne input på en efterårsdag i oktober.

DEN UDSTØDTE SOM HELTINDE

STATISTIK

OM DET FLAMMENDE BOGSTAV AF NATHANIEL HAWTHORNE

BEBOERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER I 2004

Af Bo Nake

af Jens Skriver

Lad os forestille os en af New Englands byer i midten af 1600-tallet.
Byens borgere er samlede på pladsen
foran fængslet, hvor der også står et
stillads. Borgerne er puritanere eller
engelske frikirkelige, der har måttet
søge til den Ny Verden for at undgå
statskirkens forfølgelse hjemme i England. De ønsker frihed til deres tro,
men er også så nidkære i den, at de
straffer enhver hårdt, der bryder nogen
af budene. Som Hester Prynne, der nu
træder ud fra fængslet med sin lille
pige på nogle få måneder på armen.
Faderen er ukendt, og dermed er
Hester en horekvinde, der må stå tre
timer på stilladset til mængdens foragt.
Desuden skal hun bære et mærke på
sin skændsel på sin kjole, et H (horekvinde, eller på engelsk A, adulteress)
Men til madammernes forargelse har
Hester gjort sig så meget umage med
at brodere sit skændselsmærke, at det
mest ligner et smykke.
Hemmeligheden
Hester vil gerne vedstå sig sin kærlighed og sit barn, Pearl, men hun vil ikke
afsløre, hvem faderen er. Han skjuler
sig i mængden, og det gør Hesters
ægtemand, lægen Roger Chillingworth, også. Han er netop kommet til
Boston denne dag, efter at han ikke
har set sin unge kone i to år. Efter
ydmygelsen på torvet forsøger Hesters
mand uden held at få hende til at afsløre, hvem Pearls far er. Hester vil han
ikke straffe, men det bliver hans mål at
opspore og at plage den hemmelige
elsker til døde. Han er ikke langt væk,
for det er byens ansete prædikant, den
unge Arthur Dimmesdale. Dimmesdale er både meget lærd og meget from,
men han kan ikke sætte sig ud over
det samfund, der giver ham ære og
anseelse. Det bliver netop Dimmesdales fromhed, der bliver hans undergang. Dimmesdales skjulte anger og
samvittighedsnag gør ham syg, og
Chillingworth, der har fået færten af,
hvem Pearls far er, deler hus med
Dimmesdale under foregivende af at

hjælpe ham, mens han gradvist undergraver hans helbred.
Hesters trofasthed
Men Hester har aldrig svigtet sig selv.
Hun har fundet en bolig i byens udkant, hvor hun ernærer sig som syerske. Hester ikke bare overlever, men
bliver til nytte i det samfund, der har
udstødt hende. Over en årrække vinder Hester ikke kun en plads for sig
selv, men også tavs respekt fra en by,
der hverken kan anerkende eller undvære hende.
Mens Dimmesdale går under i modsætningen mellem den fromme prædikant og den angrende, men hemmelige synder, bliver Hester et forbillede
gennem tjeneste og selvrespekt. Hun
bliver så meget ét med sit skændelsmærke, bogstavet på hendes bryst, at
hun heller ikke kan opgive det. Under
et møde med Dimmesdale forsøger
hun ganske vist at tage bogstavet af,
men handlingen gør Pearl bange, for
hun vil kun kende sin mor, som hun
altid har kendt hende – med det flot
broderede smykke på kjolen.
Kvindefrigørelse
Elskovsbarnet Pearl kan ikke rubriceres
under nogen af de gængse kategorier i
det puritanske samfund, og er hverken
det djævlebarn, som onde tunger påstår, eller et særligt spirituelt væsen.
Hun kan have mindelser om begge
dele, men er snarere en legemliggørelse af skønhed og frihed. Da romanen
udkom i 1850 har det måske været lettere at forstå hende som et forvarsel
om en tid, hvor mennesker ikke længere ville være underlagt de sociale begrænsninger, som kirken og fængslet
er konkrete udtryk for.
Det er i overensstemmelse med en
sådan fortolkning, at Pearl efter romanens dramatiske slutning bliver sat fri
af det puritanske New England og
opnår et fornemt liv i England.
Fuldbyrdelse
Men ingen af de tre voksne hovedpersoner slipper væk. Under en prædiken
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på torvet – Dimmesdales højdepunkt
som præst – tilstår han endelig sin
synd, inden han udånder. Og det er
udtryk for Hawthornes dybde som fortæller, at mange i byen opfatter Dimmesdales tilståelse og død som en
særlig fin form for kristent offer. Chillingworth, der har forpestet sit eget liv
ved kun at leve for hævnen, har heller
ikke langt igen. Hester derimod vælger
selv at blive i Boston, indtil hun efter et
frugtbart liv bliver begravet med Dimmesdale. Hester er til sin død tro mod
sit sted og kald, og til sidst har de
mange, der søger hendes hjælp i deres
nød, helt glemt det flammende bogstavs oprindelige betydning, men læser
det nu som »helgen« (eller »angel«).

De såkaldte KÅS-tabeller er kommet.
De rummer opgørelser over de enkelte
boligforeningsafdelingers beboersammensætning ud fra især sociale kriterier. Opgørelserne er i virkeligheden
temmelig gamle. Nøgletallene med
fordelingen af fordelingen af beboere
på overførselsindkomst stammer helt
fra 1/1 2004 og er således næsten tre år
gamle. En opgørelse for udvalgte afdelinger er umiddelbart rystende læsning:

Spørgsmålet er, om det så står så slemt
til endda. Tidligere havde adskillige en
klippefast tro på statistikker. Ikke
mindst efter at visse politikere begyndte at prøve på løse problemerne ved at
lave om på statistikkerne, tager de
færreste statistikker alt for alvorligt.
Faktisk har Danmarks Statistik offentliggjort opgørelser over antallet af
bistandsklienter i hele Århus Kommune frem til 2005, men vel at mærke for
hele kommunen under et. For at gøre
forvirringen total, er antallet af bi-

standsklienter opgjort på årsbasis, og
modtagere af revalidering og aktivering er regnet med. Med disse præciseringer ser antallet af bistandsklienter i
Århus Kommune således ud.
2004: 23.212
2005: 22.237
Antallet synes således at falde mærkbart. Hvis de udmeldinger for 2006,
der hidtil er kommet, holder stik, må
tallet forventes at være faldet yderligere.

Beboerfordeling: (%)

Søvangen:
Skovgårdsparken:
Gellerup:
Toveshøj:
Holmstrup:
Århus kommune:

Arbejdsløshedsdagpenge:

Øvrige dagpenge

Kontanthjælp:

Revaliderings- og
aktiveringsydelser:

11,2
15,6
9,7
8,3
12,4
17,5

6,9
10,0
5,2
6,7
8,6
18,6

15,0
25,8
47,8
43,0
22,6
10,7

8,3
12,5
17,4
18,7
12,2
7,3

MINDEORD
FARVERIGE MALERIER I LADEN VIDNER OM KUNSTNEREN
af Søren Løkkegaard

Rick Koch Hannecke er ikke mere,
pludselig sygdom tog ham bort. Rick
var et stilfærdigt og godmodigt menneske med meget opmærksomme øjne
og et varmt lune der med spøjse betragtningsvinkler spøgte med os andre
tobenede væseners gøren og laden.
I vejviseren benævnes Rick kunstmaler; stikker man hovedet ind i Ladens
Caféstue, kan man forvisse sig om rigtigheden af dette, for nogle af hans farverige malerier hænger der og vidner
om det dejlige menneske han var.
13
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GRØN VINTER PÅ HOLMSTRUP MARK

BILLARD FOR PENSIONISTER

DET VOKSER OG GROR I DEN MILDE VINTER

ÅRHUS SENIOR BILLARD ER EN KLUB FOR PENSIONISTER, HVOR MAN GÅR OG HYGGER OS.

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

af Kurt Døssing

Værsgo og nyd udsigten over mod Grimhøj Gård. Du behøver ikke at sidde på bænken

Vinteren har været endnu mildere end
sidste år med flere varmerekorder. Den
eneste dag med sne var den 1. november, og der har kun været ganske få
tilfælde af frost. Både mennesker og
natur har nydt godt af den forholdsvis
lune årstid, hvor der stadig er frodigt
og grønt i naturen på Holmstrup Mark.
Området ligger kun få skridt fra Holmstrup, Thorsbjerg, Odinsgård, Bronzealdervænget, Toveshøj, og er et område, som vi vil følge i en række artikler.
Masser af vand
I den kolde halvdel af året falder der
altid mere nedbør, end der fordamper.
Men i løbet af de seneste måneder er
der ifølge DMI faldet cirka 30% mere
end normalt. Stierne bliver mudrede,
så det er bedst at færdes med gummistøvler. Vandstanden i søer og damme
stiger, med mindre de er en del af et
nøje reguleret vandsystem som f.eks.
ses vest for Bremerholm, hvor den
nyanlagte langsø for tiden ikke behøver at holde særlig meget vand. Gå
dog ikke ned til vandkanten, for mudderet kan være dybt. Jeg har selv afprøvet det, og kan fortælle, at det fine
dynd-mudder har en god sugeevne til
at holde fast i selv 50cm støvleskaft.

I vinterdammen lige syd for Odinsgård
er der om sommeren kun lige vand
nok til at give en enkelt dunhammer
våde fødder. Nu er dammen forvandlet
til en sø, hvor ingen har lyst til at sidde
på udsigtsbænken, der næsten står
under vand.

Halvdelen af stien forsvandt
i regn på Bjergkammen
14
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Kunsten at bygge bjerge
De rigelige nedbørsmængder tog en
stor bid af den vestlige sti midt på
Bjergkammen i Hasle Bakker. Selvom
stien er omhyggeligt anlagt med sammenpresset jord og en næsten asfalthård belægning, har det været let at få
et indblik i fænomenet erosion.
I den anden ende af området, ved
siden af Skjoldhøjkollegiet, arbejder
store maskiner i mudderet med at
anlægge det nye kolonihaveområde,
som skal blive til »Haveforeningen
Skjoldhøj«. Der bliver gravet, lagt rør
til vand og el. Og så bliver der anlagt
veje, parkeringspladser og sat skillepæle i jorden for at angive de kommende havelodder.
Der bliver 29 haver på jorden, der købt
af Fødevareministeriet. Det første spadestik blev taget af fødevareminister
Hans Christian Schmidt i oktober.
Den nye haveforening administreres
foreløbig af Kolonihaveforbundets Århuskreds i Højbjerg.

Har du lyst til at dyrke billard, så mød
op på Ryhavevej 8, 1.sal, indgang i
gården.

Blomsterkapløb
Den grønne vinter har været daglig
leverandør af små blomster. Lugtløs
kamille vandt over røllike i kampen om
at være i blomst længst tid sidste år.
Men vinderen er dog tusindfryd, der
helt usædvanligt har været konstant i
blomst siden sidste forår.
Træerne har også reageret på varmen.
Kirsebær blomstrer, hyld har fået blade, hassel og rød-el blomstrer, og har
medført at der er udsendt pollenvarsler
tidligere på året end nogensinde.
Ser du nærmere på det grønne dække
langs veje og stier, vil du opdage at
også en masse små nye planter er på
vej. Havefolk betegner dem som
ukrudt, fordi de hurtigt vokser frem:
Der er bl.a. hønsetarm, burresnerre,
hvidkløver, musevikke, lucerne, mælkebøtte og agertidsel. Flere vil snart
komme til, hvis det milde vejr fortsætter. Men det ville være underligt, hvis
ikke februar kunne servere et par frosne og hvide dage.

Er du medlem af en pensionistforening, eller der er måske en pensionistforening i den afdeling, du bor, så bør
du gøre den pågældende forenings
bestyrelse opmærksom på, at enhver
pensionistforening med fordel kan tilslutte sig Pensionisternes Samvirke,
der er et landsdækkende fællesskab af
ældre og af klubber, foreninger, centre,
ældreråd og andre, der er interesserede
i ældres vilkår.
Samvirket er landsdækkende og har
siden 1995 oprettet højskoler og aktivitetscentre landet over; der er i dag godt
65.000 medlemmer fordelt overe hele
landet.
For de foreninger, der opkræver et
kontingent, er det årlige kontingent pr.
medlem kr. 10 for de første 100 medlemmer og kr. 5, - for resterende medlemmer ud over 100. Foreninger, der
ikke opkræver kontingent, betaler et
samlet årligt kontingent på kr. 800.
»Sonnesgårdens Pensionistforening«
(afd. 22) tilsluttede sig Pensionisternes
Samvirke for et par år siden, og vi har
fået »fuld valuta« for vort kontingent;

Formanden Johannes Christiansen fortæller, at der p.t. er 26 medlemmer,
heraf 2 damer, og der er plads til flere.
Det er store lyse loka1er, der er 20 borde, hvor der også spilles carambole og
pool, og så er der cafeteria. Der er
åbent fra mandag til fredag kl. 8.30 til
15.00. Der spilles turneringer, både
inden for klubben og i hele Jylland.

Kasserer Per Rohde kan
oplyse, at kontingent pr.
måned er kr. 100,00, men
du er velkommen gratis, så
du kan se, om det er noget
for dig.
Interesserede, der gerne vil
spille, kan få yderligere oplysninger ved:
Johannes Christiansen, tlf.
86 15 02 93. Ellers bare
mød op, du er velkommen.

TIL SENIORER I BRABRAND BOLIGFORENING!
LANDSDÆKKENDE FÆLLESSKAB FOR PENSIONISTFORENINGER
af Gert Brügge
kasserer, Sonnesgården Pernsionistforening

både økonomisk, kulturelt og ældrepolitisk.
Det enkelte medlem i en pensionistforening, der er tilsluttet samvirket,
modtager Seniorernes Blad 6 gange
årligt, adgang til billige rejser gennem
eget rejsebureau, mulighed for deltagelse i arrangementer, dels på Sjælland
dels i Jylland, gratis rådgivning på det
sociale og økonomiske område (egne
socialrådgivere og konsulenter), den
årlige håndbog »Pensionist eller efterlønsmodtager« samt rabatordninger til
landsdækkende forretninger.
Endvidere ydes der tilskud til arrangementer, der har til formål at udvide
medlemskredsen eller styrke det sociale netværk, ligesom der kan fås hjælp
til ansøgning hvad angår §115-midler
og §18-midler (offentlige tilskud til
socialt arbejde); det samme gælder
»10%-puljen« (øremærkede beløb, der
administreres af de forskellige oplysningsforbund; f.eks. AOF, FOF, LOF
og lign.).
Ønsker du i din forening fornyelse, kan
samvirket også hjælpe dig, idet der kan
15
SKRÆPPEBLADET FEBRUAR 2007

hjælpes med i igangsætning samt formidling af kunstnere og foredragsholdere.
For de tilsluttede pensionistforeningers
bestyrelsesmedlemmer afholdes der
kurser og konferencer, således, at man
altid er »klædt på«, når man skal deltage i ældredebatten.
Samvirket er opdelt i 3 landsdelskredse, nemlig Hovedstaden, Øerne og Jylland, og »Sonnesgårdens Pensionistforening« er repræsenteret i bestyrelsen.
I samvirket arbejder vi sammen med
LO Faglige Seniorer og Esbjerg Højskole, foruden vor egen højskole i Tisvildeleje.
Du kan søge nærmere oplysninger hos
Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N; tlf.
3537.2422 eller gå ind på hjemmesiden:
www.PensionisternesSamvirke.dk; du
kan også sende ende en e-mail til:
Samvirket@PensionisternsSamvirke.dk

GENERATIONSSKIFTE I UNGDOMSBOLIGERNE, HVOR
FÆLLESSPISNINGER ER DEN SOCIALE LIVSNERVE
STORT OG SMÅT BLEV VENDT I EN LILLE AFDELING
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

I en afdeling, hvor alle er studerende,
og dermed kun bor kort tid, kan det
være svært at sikre vidensbevarelse og
stabilitet i bestyrelse og aktiviteter.
Skræppebladet har besøgt afdelingen
Bronzealdervænget, hvor afdelingsformanden har kendt byggeriet siden
opførelsen i 1998, og hvor en ny
bestyrelse er ved at tage over.
Tag med til en hyggelig snak
med den erfarne formand og
den nyindvalgte, nyvalgte næstformand, der en fredag eftermiddag over småkager og cola
fortæller lystigt om aktiviteter,
oplevelser og livet i ungdomsboligerne på Bronzealdervænget.

Jørgen, der ser ud til gerne at ville fortælle meget mere.
»Tja, når hun stopper er vi virkelig på
den,« siger Malene, der allerede fra
første møde er blevet imponeret over
Mariannes viden og hjælpsomme sind.

»Han har nærmest været en mini-socialrådgiver«, siger Jørgen med et nik.
»Ja, han er sjov og man går aldrig forgæves,« siger Malene.
»Han var her vist også længere tid end
han blev betalt for. Han kom bl.a. forbi
flere gange i juleferierne. Vi samlede
ind til en gave, da han flyttede,«
siger Jørgen.
»Det er trist at han er flyttet. Nu
snakker vi for sjov om at forsøge at bestikke ham til at komme tilbage«, griner Malene.
»Det er vigtigt, at afdelingen får
en ny, god varmemester. Det
var en betingelse for at indgå i
driftsamarbejdet på Holmstrup
Mark, at vi kunne have vores
egen varmemester. For det er
væsentligt i en afdeling, hvor
mange lige er flyttet hjemmefra«, konkluderer Jørgen.

Generationer
»Jeg er nok den beboer, der for
tiden har boet her længst«, siger
afdelingsbestyrelsens
Jørgen
Lund, der snart er uddannet
Ny afdelingsbestyrelse
som datalog på Aarhus UniverI november blev der valgt flere
sitet. Han har boet i Bronzealdind i afdelingsbestyrelsen, hvor
ervænget siden august 2001 og
fem havde meldt sig og blev
flyttede fra Sønderjylland til
valgt eller valgt som suppleannetop denne ungdomsbolig,
ter.
idet han allerede kendte stedet.
»Det var faktisk meget sjovt. Vi
Hans storebror, Jeppe Lund, der
havde endda valgtaler, kampaglæste biologi, havde boet der
neleder og stemmeudvalg«, grisiden byggeriet stod færdigt i
ner Malene.
1998.
»Allerede sidste jul spurgte jeg
Storebror var formand for afdevarmemesteren om, hvordan
lingsbestyrelsen og lokkede på
man kunne komme med i afdebedste familiære vis Jørgen med
lingsbestyrelsen. Men han kunind i afdelingsbestyrelsen, hvor
ne jo kun henvise til afdelingsJørgen Lund er den erfarne formand som netop har budt
Jørgen nu i fire et halvt år har
møderne om efteråret«, siger
Malene Ottesen velkommen i en ny og større bestyrelse
været formand.
Malene og tilføjer:
på Bronzealdervænget
Malene Ottesen er nyvalgt i
»Jeg vil gerne være med til at
afdelingsbestyrelsen, hvor hun
varetage beboernes interesser
nu er næstformand. Hun har boet i Social varmemester
og gøre det interessant at bo her. F.eks.
afdelingen siden august 2004 og læser »Varmemester Søren Hammel har nu være med til at skabe aktiviteter.
tysk og engelsk erhvervssprog på også været rigtig god. Han har været Måske kan vi få gang i fredagsbaren
Handelshøjskolen.
med til at holde sammen på afdelingen igen – i hvert fald en gang imellem.
På spørgsmålet om vidensbevarelse er og altid været en, man kunne gå til. Eller hvad med rundbold?«
svaret:
Han har også repareret min boksebold »Er du ved at gentage din valgtale?«
»Det sikres gennem afdelingssekre- to gange, da den gik i stykker«, siger griner Jørgen og tilføjer:
tæren, Marianne Vengsgaard,« siger Malene.
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»Det er vigtigt, at vi har aktiviteter som
f.eks. fællesspisning. Her kan vi mødes
og snakke om alt muligt.«
»Og der er altid en god stemning. Da
vi har hver vores køkken, kan man
godt risikere at isolere sig i sin lejlighed,« supplerer Malene.
»Jeg har også lumske planer om at
arrangere en fastelavnsfest«, siger Jørgen optimistisk.
»Sommerfesten var jo en succes – så
det er nok en god ide«, svarer Malene.
Ude i verden
»Det, der sker i Brabrand Boligforening, er jo noget, der foregår »ude i
verden«, synes de fleste. Også selvom
det er lige her i afdelingen«, siger Jørgen og fortsætter:
»I lang tid var vi kun tre i afdelingsbestyrelsen, så for at gøre flere interesserede afholdt vi sidste forår nogle uformelle beboermøder – altså uden sekretær og referat. Her planlagde vi aktiviteter og snakkede om rengøringsordning, kriminalitetsforebyggelse mv.«
»Jeg har oplevet meget kriminalitet.
Det første år hvor jeg boede i kælderetagen, havde jeg indbrud tre gange. Jeg
blev også overfaldet ude på cykelstien,
og politiet sagde bare, at jeg ikke skulle
gå der alene. Men det var altså kl. fem
om eftermiddagen. »Velkommen til

storbyen Århus« tænkte jeg bare,«
siger Malene og fortæller om det første
møde med afdelingen:
»Jeg så byggeriet sammen med mine
forældre, inden jeg flyttede hertil fra
Billund. Det er nogle utrolig lækre lejligheder med eget køkken og bad.
Men jeg er altså flyttet fra kælderen og
op i sikkerhed på første sal.«
»Nu har Malene altså også været
meget uheldig. Jeg har højst prøvet at
få stjålet en cykellygte. Det var oven i
købet mens cyklen var parkeret nede
ved Favorit, som nu hedder Aktiv
Super,« siger Jørgen med et bredt smil
og supplerer:
»I afdelingen bruger vi penge på vagtmandskab i julen, hvor mange er bortrejst. Det har fået antallet af indbrud til
at falde til næsten nul.«
»Det har også hjulpet at vi har fået
dørtelefoner,« siger Malene. »Jeg kan
næsten ikke forestille mig da der altid
var åbent, så alle kunne gå lige ind.«
Malene er langt fra den eneste, der har
haft indbrud, og det er ikke sjældent at
se en politibil patruljere på cykelstien
neden for bygningerne.
Fremtid og penge
»Det ville være rart med et fælleshus.
Når vi holder fest, er vi nødt til at rydde et cykelskur. Det er der en del ar-

bejde med, og der er jo ikke køkken,«
siger Jørgen, men bliver pludselig lidt
alvorlig:
»Afdelingen har for nyligt brugt penge
på nyt knallertskur og dørtelefoner, så
jeg anbefaler, at vi venter lidt med nye
investeringer. Der er ikke luft til andet i
budgettet.«
Malene fortæller om fællesspisninger:
»Ved de almindelige fællesspisninger
er der som regel én, der lægger køkken
til. Til julefrokost havde vi hver især
noget med – jeg havde f.eks. æg og
bacon«, siger hun, og lægger ikke skjul
på, at hun elsker fællesspisningerne:
»Det er også rart at kende lidt til de
andre beboere, så man kan sige »hej«
nede ved cykelskuret, eller hvis man
møder dem inde i byen.«
Jørgen er igen progressiv og opfordrer
sine medbeboere:
»Er der beboere, som er interesserede i
afdelingen, så kan jeg kun anbefale, at
de møder op til fællesspisningerne.
Det er nærmest livsnerven i vores aktiviteter.«
»Ja, vi gør dig ikke noget. Og du kan
godt være anonym«, griner Malene,
som tilføjer:
»Det kan selvfølgelig være svært at
blive valgt ind i afdelingsbestyrelsen,
hvis man ikke deltager i nogle af aktiviteterne og bliver lidt kendt.«

MODEHOW MED VINTERTØJ PÅ CATWALKEN
GLOBUSTEKSTIL VISER VINTERENS KOLLEKTION VED STORT MODESHOW I GLOBUS1
af Helle Hansen

I tekstilværkstedet i GLOBUS1 har sykvinderne de sidste par måneder haft
rigtig travlt med nål og tråd for at nå at
få syet alt det tøj færdigt, som skal
vises frem til vinterens store modeopvisning i GLOBUS1 fredag den 9.
februar.
Her vil flotte modeller på catwalken
vise hele GlobusTekstils vinterproduktion af frakker, jakker, brudekjoler og
dagligsdagstøj frem for gæsterne, som
bagefter vil kunne købe tøjet. Ud over
tøj vil der også blive vist tasker og
smykker, der vil være til salg.
»Vores tøj er syet i mange forskellige
størrelser fra størrelse 34 til 44, så der

vil være noget for de fleste størrelse
kvinder, men altid kun en af hver
slags«, fortæller Amira Amin, der er
leder af syværkstedet. Hun er uddannet modelsyerske.
Og er man en størrelse 38 og skal snart
giftes, så er der mulighed for at købe
sig selv en brudekjole efter modeshowet.
Det er 10 kvinder, der har været med
til at sy de mange spændende tekstiler,
og de har i denne vinter i høj grad
været inspireret af jorden og naturen
og den mange rolige farver, fortæller
Amira Amin, der sammen med hendes
syersker glæder sig meget til at genta17
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ge efterårets succes med modeopvisning i GLOBUS1.

GlobusTekstils
modeshow Vinter »07
Fredag d. 9. februar 2007
Klokken 19.00
I GLOBUS1
Se vinterkollektionen af frakker,
jakker, kjoler, tasker og smykker.

FLERE SER LOKAL-TV PÅ AARHUS TV
LEDEREN UDVIKLER DET LOKALE TV-UDBUD I ANTENNEFORENINGEN
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Anders Andersen er daglig leder af
Aarhus TV, som er tv-stationen under
Medieudvalget i Antenneforeningen
Aarhus. TV-stationen udsender via antenneforeningens informationskanal
og er ikke-kommerciel, dvs. baseret på
frivillige kræfter.

rettede om både Aarhus TV og de
mange nye forhold omkring lokal-tv
for antenneforeningens seere.
Ugentlig sløjfe
Det daglige arbejde med Aarhus TV er
præget af møder: »Jeg skal holde styr

Anders Andersen er daglig leder for Aarhus TV og bestyrelsesmedlem
i Antenneforeningen Aarhus.

»Vi skal ikke være professionelle og
kommercielle. Vi er jo antenneforeningens egen kanal«, forklarer den
daglige leder, der også med et glimt i
øjet indrømmer blankt at: »teknik – det
har jeg ikke forstand på, haha. Det er
der andre, der tager sig af. Og ellers
må jeg jo spørge flere steder.«
Ledelse og overblik
Den daglige leder er også ulønnet og
kan kun overkomme de mange opgaver, fordi han for nylig har trukket sig
tilbage fra en ledende stilling i erhvervslivet. Hans mangeårige ledelseserfaringer kommer nu alle seere i antenneforeningen til gode, og vi har i de
seneste år oplevet flere af de tiltag,
som han har arbejdet for: Der er kommet mere og bredere lokal-tv, og der er
masser af planer for fremtiden.
Skræppebladet besøgte Anders Andersen en våd dag i januar, hvor han be-

på de aktiviteter, der er. F.eks. har jeg
kontakt med Jack Fridthjof fra TV3
Østjylland, der står for meget af det
praktiske,« fortæller Anders fra Aarhus
TV«s hovedadresse – et lille kontor på
1. sal i hans villa på Jyllands Alle.
»Jack sørger for at redigere og sammensætte indslag i løbet af weekenden, så der hver mandag formiddag
kommer nye programmer. De sendes i
en sløjfe (altså igen og igen) fra vores
hovedstation i Frichsparken«, fortæller
Anders.
Udsendelserne er produceret af ikkekommercielle tv-stationer i Århus,
hvor det især er TV3 Østjylland og
Mediehusets TV-Station, som sender.
»Men flere stationer er velkomne. Og i
øvrigt kan andre også få bragt ikkekommercielle udsendelser med mindst
semiprofessionelt niveau«, siger Anders, der ikke kan lade være med at
18
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pege på kontorets tv, som naturligvis
er indstillet på Aarhus TV.
Mere og direkte tv
Siden han tiltrådte stillingen som daglig leder, har han arbejdet for at forbedre Aarhus TV. »Jeg har fået etableret et samarbejde med Mediehuset, og
vi har flere gange eksperimenteret med
direkte tv. Bl.a. sendte vi direkte fra
Århus-studierne ved både folketingsog kommunal-valg,« siger Anders og
tilføjer, at studierne ligger hos DK4 på
Trindsøvej.
»For tiden arbejder jeg for, at vi kan
sende direkte fra byrådsmøderne i
Århus. Byrådet har givet positive tilbagemeldinger, men der skal findes penge til den teknik, der skal installeres, så
møderne kan dækkes automatisk –
uden teknikere og fotografer.«
»I Aalborg kører det allerede. Jeg har
en aftale om at besøge dem for at se,
hvordan det foregår, og hvordan teknikken og samarbejdet med kommunen fungerer,« lyder det fra Anders,
hvis milde øjne ser helt drømmende
ud.
»Et andet initiativ som jeg forsøger at
få gennemført, er fast dækning før og
efter AGF«s kampe. Så kunne vi f.eks.
sende det fast hver fredag aften. Men
dette projekt kræver flere ressourcer.«
Dobbeltrolle
Anders er dybt involveret i antenneforeningens aktiviteter. Han har i mange
år været med i bestyrelsen og varetager
også i dag mange praktiske opgaver for
både antenneforening og Aarhus TV.
»De to ting er jo næste ikke til at skille
ad. F.eks. besvarer jeg e-mails for både
antenneforeningen og Aarhus TV«,
siger Anders ved sit store egetræsskrivebord med den bærbare computer
tændt.
»Jeg holder også møder med de enkelte kanaludbydere, så længe det ikke er
taktiske forhandlinger – for så er flere
fra bestyrelsen med«, siger Anders og
nævner endnu et område hvor antenneforening og Aarhus TV flettes sammen:

»Andre steder i landet udgiver antenneforeninger et blad, hvor kanaler kan
præsentere sig selv og reklamere for at
blive kendte. Her i Århus kan vi tilbyde reklameplads på Aarhus TV,« siger
Anders og tilføjer med et smil, at det
altså er meget billigt at reklamere.
Reklameindtægterne går til at afdrage
på det udstyr, Aarhus TV har købt.
Udstyret er dels redigeringsudstyr som
står hos TV3 Østjylland på Rosenvangs

Allé, og dels afviklingsudstyr som står
hos Stofa i Frichsparken.
Mange ser infokanalen
»Jeg er glad for at mange ser Aarhus
TV. Den dugfriske seerundersøgelse
viser at 15% ser kanalen mindst hver
uge og 12% ser den hver dag« lyder
det fra Anders.
Ifølge seneste tal fra Danmarks Statistik er der 2,6 personer pr. husstand i
Århus, så efter Skræppebladets udreg-

ning er der nok op mod 20.000 personer, som dagligt ser udsendelser på
Aarhus TV.
»Jack Fridthjof fra TV3 Østjylland og
Erik Meistrup fra Mediehuset Århus
har begge kunnet fortælle om langt
flere tilbagemeldinger på udsendelser,
når de har været bragt på Aarhus TV.
Der er simpelthen langt flere, der får
mulighed for at se udsendelserne, når
de kører hele døgnet«.

KANAL MED LOKAL-TV FORSVANDT
SKIFTE FOR LOKALE TV-STATIONER I ÅRHUS
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Fra TVDanmark til Kanal 4
De fleste har nok opdaget, at Kanal 4,
der tidligere hed TVDanmark 2, forsvandt fra tv’et ved årsskiftet. Helt forsvundet var den nu ikke. Men ejeren af
kanalen, SBS Broadcasting Group,
valgte at gøre kanalen til betalingskanal, som nu sendes fra England ligesom bl.a. TV3. Antenneforeningen
Aarhus blev derfor nødt til at flytte
kanalen fra basispakke til stor pakke –
og altså over på en ny sendefrekvens.
Fra Kanal 4 til SBS-NET
Kanal 4 var baseret på et sendenet som
forpligtede kanalen til at stille sendeflade til rådighed for lokal-tv – et såkaldt »vindue«. Her har ikke-kommercielle, århusianske tv-stationer kunnet
sende programmer mellem kl. 9 og 12.
Denne forpligtelse er overdraget til en
ny tv-kanal, SBS-NET, som sender
lokal-tv i Århus, hvor de lokale tv-stationer er sammensluttet i Tv-Samvirket i Århus.
Dog har de færreste beboere set noget
til hverken den nye tv-kanal eller de
lokale formiddagsudsendelser i år, for
det er kun TDC, som leverer kanalen.
Antenneforeningen Aarhus og dermed
Stofa har nærmest opbrugt alle sendefrekvenser, og har indtil videre valgt
ikke at have kanalen med i kanaludbuddet.

Fra SBS-NET til TVAarhus
Beboerne kan dog stadig
se lokal-tv på informationskanalen, hvor Aarhus
TV sender 24 timer i
døgnet. Her kører en
båndsløjfe med en del
lokale programmer og
reklamer. Men der er
mange udsendelser som
kun sendes via lokal-tvvinduet.
»Vi har tilbudt Tv-Samvirket i Århus at videresende vinduet med de
lokale programmer direkte på TVAarhus. Måske kan er der også blive
mulighed for, at de kan
komme med i en sløjfe«,
forklarer Anders Andersen, som er daglig leder
af Aarhus TV. Han er
optimistisk og forventer
positivt svar, når de
lokale tv-stationer har
overvejet tilbudet.
Aarhus TV er i øvrigt i
gang med at skifte navn
til det mere kanal-klingende navn »TVAarhus«.

Antenneforeningens hovedstation hos Stofa i Frichsparken er let at
kende med de mange antenner og paraboler på taget.
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måske engang kan komme til at leve af
at spille fodbold, ligesom deres helte,
der enten spiller i FC Barcalona eller
Real Madrid, mens FCK klart er det
mest populære hold i den danske liga.

FAIRPLAY-PRIS TIL FODBOLDDRENGE FRA GELLERUP
MINIPUT-FODBOLDDRENGENE FRA IVF HYLET MED DANSKE BANKS CUP FAIRPLAY 2006
af Helle Hansen

En aften i slutningen af november drog
11 små fodbolddrenge fra Idræts- og
Venskabsforeningen, IVF, på udflugt til
Hotel Pejsegården i Brædstrup.
Sammen med deres to trænere Yasin
og Jamal og Mohammed, der er formand for IVF, skulle de små fodboldspillere ned for at modtage Danske
Banks Cups store flotte fairplay vandrerpokal, som de var nomineret til,
efter at de tidligere på efteråret havde
vundet JBU’s Region 3 miniput-finalestævne i 7-mands fodbold.

Yosef, 8 år, forsvarer: Det er godt, og også
sundt for mig at spille fodbold. Og så kan jeg
også godt lide at spille fodbold på playstation

Det var en stor oplevelse for små fodboldtalenter at modtage prisen, som
udover en stor vandrerpokal også
bestod af en mindre pokal, biografbilletter, nøglesnor og en JBU-sportstaske
til hver af spillerne.
For Idræts- og Venskabsforeningen er
fairplaypokalen en flot anerkendelse af
det store arbejde, som den et år gamle
idrætsforening gør for børnene i Gellerupområdet.
Fodboldtræningen i IVF begyndte først
sidste år i april på banerne ved Tovshøjskolen, hvor udendørstræning foregår tre gange om ugen. Indtil sommerferien havde IVF kun drengehold, efter
ferien nåede foreningen op på to hold.
Og når forårssæsonen om et par
måneder går i gang, vil IVF havde tre
fodboldhold for 35-40 drenge mellem
syv og 12 år.
Lokalt har Idræt- og Venskabsforeningen også oplevet stor opbakning
til deres børnefodbold, som både bliver
sponseret at Farver i City Vest og Bazar
Vest.
Fodbold og lektier går sammen
Skræppebladet mødte efter nytår fire
af de dygtige fodboldspillere i GLO20
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BUS1, hvor de stillede op til fotografering med deres mange flotte pokaler.
Abet, Ali, Waleed og Yosef, der alle er
elever på Nordgårdskolen, er nærmest
bidt af gale fodbolde. Og selv om det
er vinter, og man ikke spiller fodbold
udendørs, så træner de små fodboldspillere stadig fodbold flere gange om
ugen både på Tovshøjshallen og i
Nordgårdhallen. Og når træningen er
slut, fortsætter de med at spille for
sjovt med vennerne hjemme ved blokken, eller de sætter sig ned og spiller
fodbold på playstationen.
Men det går ikke, at al tid går op i fodbold, for det er også vigtigt, at man
husker at lave lektier, fortæller drengene. Det kan især Waleed skriver under
på, han har nemlig fået klar besked fra
klubben om, at hvis han ikke husker at
lave lektier, så få han ikke lov til at
spille fodbold i IVF. Så nu bliver regnestykkerne og stilene altid lavet, lover
Waleed, der går i 4.b.
Alle fire drenge synes, at det er rigtigt
godt at gå til fodbold i IVF-klubben.
Det er meget bedre at dyrke sport end
at rende rundt og lave dårlige ting. Og
hvis de skal slå nogen, så gør de det på
fodboldbanen, hvor miniputterne fra
»96 er så gode, at de næsten altid
vinder over lilleputterne fra »94.

Waleed, 10 år, forsvarer: Det er rigtigt sjovt at
spille fodbold, og man kan slet ikke tænke på at
lave ballade. Det er kedeligt, når jeg ikke er til
fodbold, men heldigvis kan jeg spiller FIFA ‘06
på playstation.

Abet, 9 år, angriber: Jeg har fået mange gode
venner til fodbold. Når vi spiller, får vi respekt
for hinanden og når en spiller bliver skadet, så
sparker vi bolden ud til indkast.

»I klubben har vi fået rigtig mange
gode venner, og vi har det altid rigtig
sjovt sammen,« fortæller de små boldspillere, der alle drømmer om, at de

Her i vinter foregår IVF-fodboldtræningen for drenge i Nordgårdhallen
om lørdagen fra klokken 18-20 og om
søndagen fra klokken 15-18 i Tovshøjhallen. Og så er der ekstra træning
igen i Nordgårdhallen hver søndag
aften fra klokken 18-20. Og for at det
ikke skal være fodbold det hele, så er
der svømning i Tovshøjhallen fredag
aften fra klokken 18-19.
Til april, når fodboldtræning skal ud på
græs, så bliver der træning på Tovshøjskolen tre gange om ugen: mandag,
onsdag og fredag. Det glæder de små
fodboldspillere sig rigtig meget til, for
der er ikke noget bedre end at rende

Ali, 10 år, målmand: Jeg elsker fodbold, men jeg
hader, når nogen scorer på mig. Min favorit er
Casilias fra Real Madrid.

rundt og sparke til en fodbold, når
man fire friske knægte mellem otte og
ti år.

UNDERVISNING TIL GRAVIDE OG KOMMENDE FÆDRE
»KLAR TIL BARN« ET NYT KURSUS TIL VORDENDE FORÆLDRE
af Helle Hansen

Gravide og kommende fædre i vestbyen får nu et nyt tilbud om komme på
et kursus, der klæder dem på til at tage
imod deres barn. I løbet af fire undervisningsmoduler – tre før og et efter
fødslen – får de kommende forældre
viden om spædbørns udvikling, hvad
spædbørn har brug for, hvordan de
kan være sammen med barnet på en
god måde, hvordan man tackler situationer, hvor det hele er ved at tage
magten fra en, og mulighed for at tale
med andre forældre.
»Det gør vi blandt andet ved at fortælle
dem om barnets udvikling, dets behov
og de signaler, de udsender,« forklarer
sundhedsplejerske Rikke Bossen fra
Sundhedsplejen, der sammen med
familiebehandler Elsebeth Futtrup fra
Ung og Forælder underviser på kurset
»Klar til barn«. Det handler om at
hjælpe med at sikre, at mødet mellem
barnet og forældre bliver godt,« siger
Rikke Bossen.
»Kurset er også med til forberede
forældrene på, hvad de kan gøre, hvis

de af og til føler sig magtesløse og
stressede. »Forældrene får viden om,
hvad man gør i de pressede situationer,
og de får konkrete råd til, hvad man
kan gøre, hvis barnet for eksempel
græder og er utrøsteligt i lang tid,« fortæller Elsebeth Futtrup.
De to undervisere er blevet uddannet i
at formidle det koncept, der ligger bag
forældrekurset »Klar til barn«, som et
projekt i et landsdækkende tiltag
under Styrelsen for Social Service.
Kurset henvender sig til
»Forældre i målgruppen til »Klar til
barn« kan være kommende forældre,
der selv synes, de gerne vil have mere
viden, usikre forældre, forældre, der
har lidt familie eller venner til at bakke
sig op eller unge forældre« siger Elsebeth Futtrup.
»Det er bedst, hvis de kommende
forældre begynder på kurset i omkring
den 20. graviditetsuge. Kurset består af
tre undervisningsmoduler af to en halv
time inden fødslen og så endnu et
21
SKRÆPPEBLADET FEBRUAR 2007

møde en gang efter fødslen,« fortælle
Rikke Bossen.
På hvert kursusforløb er der plads til
fem til ti forældrepar, og der starter nye
hold cirka hvert kvartal. Det første kursus gik i gang november, mens et nyt
kursusforløb forventes at begynde i
slutningen af februar. »Klar til Barn« i
Vestbyen er foreløbig det eneste sted
kurset tilbydes i Århus Kommune.
Undervisningen er gratis og foregår i
lokaler tæt på City Vest.

Yderligere oplysning kan foregå ved at
ringe til sundhedsplejerske Rikke Bossen på 89405758 onsdag og torsdag
mellem kl. 8-9. eller sende en e-mail
med navn og telefonnummer til
efu@fa.aarhus.dk, hvorefter du vil blive
ringet op.

BRABRAND BOLIGFORENING´S FRITIDSFORENING
LIDT NYTTIG INFO OM BBF
Nogen spørger hvorfor vi holder sommerudflugt og voksenudflugt, selvom
det koster ca. det halve af vores indtægter. Bestyrelsen svarer at disse
udflugter er vigtige, fordi de mange
medlemmer, der ikke deltager i klubberne ellers ikke har megen mulighed
for at få glæde af deres kontingent.

Hvem er vi ?
Brabrand Boligforenings Fritidsforening er en selvejende institution under
Brabrand Boligforening.
Foreningen har ca. 5000 medlemmer,
idet man som beboer automatisk bliver
medlem når man flytter ind i en af
boligforeningens lejligheder,
Behøver man at være medlem?
Nej, man kan når som helst melde sig
ud. Man gør det skriftligt til boligforeningens administration.
Hvor får vi penge fra?
Hvert medlem betaler p.t. et kontingent på 10 kr. hver måned som en del
af huslejen. Kontingentet fordeles med
? til Fritidsforeningen (BBF) og ? til Fritidsforeningens aktivitetsstøtte (FAS).
Vores formål
Foreningens formål er at skabe fritidsaktiviteter for beboerne i Brabrand
Boligforening, at koordinere og orientere om bestående og nye aktiviteter,
samt at stille midler til rådighed for
FAS - Fritidsforeningens aktivitetsstøtte. Det er et meget stort antal klubber og aktiviteter, der får og har fået
økonomisk støtte gennem tiden, og
det har været til glæde for utallige
beboere og deres børn.
Fritidsforeningens egne aktiviteter
Fritidsforeningen har indtil nu hvert år
afholdt en sommerudflugt for børnefamilier, som går til et sommerland, samt
en voksen/pensionistudflugt, hvor vi
en almindelig hverdag kører en tur ud i
lanskabet og ser på seværdigheder.
Undervejs kan der være arrangeret
middagsmad og eftermiddagskaffe.

Nye tanker i bestyrelsen:
Fra i år vil vi fordele vores udflugter på
flere steder/aktiviteter. Det betyder at
vi får f.eks. en legetur (sommerland),
en kulturtur (slotte, herregårde o.l.), og
en oplevelsestur (dyrepark). Det er
meningen at få flere til at interessere
sig for at deltage i vores udflugter.
Der kan være et begrænset antal pladser til nogle af udflugtsmålene.
Hvordan får beboerne glæde
af pengene ?
Hver afdeling kan søge om tilskud 2
gange om året, og kan søge om tilskud
til:
Sommerfest/kulturfest eller
sommerudflugt.
Til en afdelingsfest yder foreningen et
tilskud på kr. 2.000,- + kr. 30.- pr. lejemål i afdelingen
-eller, der kan søges om halvt tilskud
til sommerfest og halvt tilskud til kulturfest.
Der ydes ikke tilskud til mad og drikke. Der ydes kun underskudsgaranti
og efter aflagt regnskab.
Juletræ, fastelavn eller sankthansfest:
Udover sommeraktiviteter kan foreningen desuden give tilskud til ét
arrangement pr. år.
Tilskuddet er for tiden kr. 70,- pr. deltagende barn, dog højst for 200 børn
pr. afdeling.
Tilskud til afdelinger uden
børn:
Ved afdelinger uden børn som f.eks.
afdelinger med udelukkende ungdomsboliger eller seniorboliger vil
bestyrelsen vurdere en ansøgning i
hvert enkelt tilfælde.
Andre fester og arrangementer
For at kunne få tilskud til arrangementer som f.eks. jubilæum i afdelingen
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skal man indsende skriftlig ansøgning
som beskriverfestens art - og med
budget.
Tilskud til foreninger / aktiviteter:
Der ydes 50% tilskud til transportudgifter, dog højst kr. 2.000,- og højst 2
gange pr. år.
Hvis der er behov for en speciel bus vil
bestyrelsen se velvilligt på ansøgningen.
Der gives kun tilskud til én forening pr.
udflugt.
For at få tilskud til kørsel i egen bil skal
det være klarlagt at det er en billigere
løsning end at leje en bus, som for
eksempel ved mindre ture eller et lille
antal deltagere. I så fald afregnes efter
statens takster for kørsel. Ved kørsel i
egen bil skal man udfylde et særligt
skema, som man får tilsendt sammen
med bevillingen,
Øvrige arrangementer
BBF vil gerne fremme børneaktiviteter.
Derforvil bestyrelsen se positivt på
ansøgninger, hvor børn inddrages i
aktivitets- og klublivet..
BBFs bestyrelse vil desuden arbejde på
at hjælpe aktiviteter og foreninger
med:
PR -for at aktiviteten / foreningen kan
leve og bestå
PR -for at hverve nye medlemmer
start af nye aktiviteter og ved arrangementer og fester i foreningen, eks. årsdage o.l.
For at få bevilget tilskud skal mindst
60% af foreningens medlemmer være
beboere i Brabrand Boligforening.
Husk at oplyse festens art og budget,der ydes ikke tilskud til mad og drikke.
Der ydes kun underskudsgaranti og
altid efter aflagt regnskab.
FAS - fritidsforeningens aktivitetsstøtte
FAS er en underafdeling under BBF, og
har som hovedformål at yde tilskud til
pensionistforeninger under Boligforeningen med 100 kroner om året, pr.
medlem der er beboer i Boligforeningen. Desuden yder FAS lån f.eks i forbindelse med at anskaffe inventar og
udstyr til aktiviteters lokaler. Alle lån
ydes over 10 år, og er rentefrie. Hovedprincippet er, at voksenaktiviteter får
lån, pensionist- og ungdomsaktiviteter

får delvis lån og gave, og børneaktiviteter får fortrinsvis gave. Der kan bevilges afdragsfrihed, men kun for et år
ad gangen.
Alle ansøgninger skal sendes til sekretariatet, Brabrand Boligforening. De
skal være modtaget senest den 1. i den
måned hvor ansøgningen skal behandles. Ansøgningen skal altid behandles inden festen/ aktiviteten/ arrangementet afholdes.

Materialeforvaltningen nedlægges pr. 1.4.2007
BBF´s bestyrelse har besluttet at nedlægge materialeforvaltningen. Omkostningerne har været for store i forhold til mængden af udlån. Efter
1.4.2007 kan vi henvise til udlejning
ved: Arthur Sletting, tlf. 24 845175,
hvis man står og skal bruge borde og
stole.
Når vi har fået opgjort vores materiel,
borde og stole, storskærm m.v., vil vi
henvende os til afdelingerne og aktivi-

teterne. Så kan de lægge billet ind på
hvad de savner, og genstandene vil blive udloddet efter bedste evne.
Fritidsforeningen og FAS´s
ledelse
Fritidsforeningen har generalforsamling hvert år i maj. Den ledes af en
bestyrelse på 9 medlemmer. FAS ledes
af en bestyrelse valgt på afdelingsmøderne, hvor hver afdeling vælger 1
medlem.

GRØNÆRTEN EKSTRAORDINÆR
OG ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Haveforeningen Grønærten indkalder til ekstraordinær og ordinær generalforsamling
TORSDAG DEN 1. MARTS KL. 19.00 I YGGDRASIL, DORTESVEJ 35AA

HAVEFORENINGEN

På grund af kasserer Gerda Jensens bortgang og formand Vagn Schmidts
fraflytning skal der først holdes en ekstraordinær generalforsamling med
godkendelse af regnskab for 2005. Umiddelbart derefter holdes den ordinære generalforsamling for 2006.

Medlemmer af haveforeningen opfordres til at møde frem og være med til at bakke op om Grønærtens fremtid.
Venlig hilsen Grønærten, Afdeling 4 og Naboskaberne.

SAVNER SIT HJEM?
Torsdag den 18. januar i det våde og kolde vejr var der en lille grå
kat, der bad om hjælp. Da han kom til Skræppebladet på Gudrunsvej 2, var der heldigvis nogen, der fandt ham og tog sig af ham.
Jeg er en spinkel lille mis, endnu ikke voksen, vant til at være inde,
velopdragen og meget kærlig. Min pels er røgfarvet og mine øjne
ravgule. Der må være nogen der savner mig meget, men jeg er ikke
øremærket. Mens jeg venter på at komme hjem igen, bor jeg i et
hus med 4 andre voksne katte og har det godt. Men jeg vil meget
gerne hjem hvor jeg hører til!
Savner I jeres kat? Han savner også jer!
Ring til Bo på 87 38 17 57 eller 28 14 57 39.
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MAN SKAL BLANDE SIG, SKAL MAN…
MEN HVORFOR ER DEN PRIVATE PENGEINTERESSE I SÅ HØJ KURS
OG FORSTÅELSE I SÅ LAV, SPØRGER JEG MIG
af Herman Nielsen
foto: Bo Sigismund

Jeg blander mig i mange sammenhænge, hvor jeg er enig med de andre deltagere i, at man skal blande sig, men
det er så også det. Hvorfor, hvad det
skal gøre godt for, og hvad det bør og
kan munde ud i – ja, der er jeg meget
mere enige med dem, der ikke blander
sig; men så også uenig med dem i, at
de netop ikke blander sig. Jeg kan endog forstå dem, hvorimod jeg stort set
ikke kan forstå de andre, der, som jeg,
blander sig.
Boligselskabernes Landsforening
År efter år deltager jeg i den årlige
kredskonference, hvor jeg som beboervalgt lytter og lytter til banaliteter og
risikerer at blive mere og mere sløv,
hvis jeg ikke jævnligt giver udtryk for
min utilfredshed med og ubehag ved,
hvad der foregår. En lang række mennesker, som kun har perifer tilknytning
til; men ofte økonomisk interesse i
vores boligområder belærer og belærer
os beboere og beboervalgte om, hvordan vi skal leve vores liv. Skete det i
Folkeskolen ville undervisningsminister Bertel Haarder garanteret gribe ind
på grund af indoktrinering, men får
han ordet i en af vores boligsammenhænge, bliver han såmænd også

belærende, så det er stort set uden
ende.
Undertiden kan jeg ha´ opfattelsen af,
at en del af de beboervalgte, der i stilhed affinder sig med denne årelange
umyndiggørelse og tumbesnak skaffer
sig kompensation ved senere at blive
de belærende over for beboerne ude i
sidste led ud fra devisen »hvorfor skal
de ha´ det bedre end os?«
Hvor uoverskueligt og næsten ulækkert formynderiet kan være, skal jeg
illustrere med et aktuelt eksempel.
Gert Nielsen, der er direktør i BL og
redaktør på boligbladene, holder altid
boligpolitisk pep-talk på vores kredskonferencer og høster bifald og ros.
Forelagt af først Claus Poulsen, der er
forretningsfører i AL2BOLIG, og derefter af mig, at det er forkert at omtale
penge fra udamortiserede lån i Landsbyggefonden som »beboernes penge«
(se »At tænke er en mulighed« i
Skræppebladet for november), sagde
Gert Nielsen ganske hæderligt, at det
var fuldstændig rigtigt, hvad vi sagde!
Ja endog at pengene af regeringen
bruges helt i overensstemmelse med
formålsparagraffen. Men hvorfor så alt
det vrøvl i boligblade, annoncekampagne og netvideo med det modsatte
budskab om, at vi bliver bestjålet?
En uge efter det her er der så et interview i Dagbladet Information med formanden for netop Landsbyggefonden
Jesper Nygaard, der ikke overraskende
udtaler sig, som Claus Poulsen og jeg
har gjort. BL-folkene har med andre
ord kørt en dobbeltstrategi med vrøvl
og offerrolle for de stakkels og altså
ikke for kloge beboere og så hæderlig
argumentation om overførsel af penge
fra dem, der har mindst, til dem, der
har mest, i et lukket forum (stadig
blandt stort set døve!) og i en ordentlig
avis, der selv vil skaffe sig indsigt i
sådanne sagsforhold og afsløre vrøvl.
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Programbestyrelsen
For tredje gang har jeg nu været til årsmøde i den programbestyrelse, som
daværende integrationsminister Bertel
Haarder nedsatte i forbindelse med regeringen ghettoudspil. Det er endt i
absurd teater med omkring 160 konsulenter og 10 beboere, der lytter og lytter og så undertiden får lov til at stille
et lille spørgsmål til overkonsulenterne. Målt på interessesiden i et pengefikseret samfund er vi 10 deltagende
beboere selvfølgelig de dumme, for vi
er de eneste, som ikke lever af og tjener penge på misforholdene men
måske er henvist til blot at leve i dem.
Integrationsminister Rikke Hvilshøj
snakkede et kvarter og løb så. Travl
dame. Socialminister Eva Kjær Hansen
snakkede også et kvarter og blev for at
besvare spørgsmål. Begge ministre
havde ikke snakket politik som generelle tiltag, der bør og kan reducere
tendensen til segregation i et moderne
samfund, men om personlige rollemodeller, eksemplificeret med Hassan,
der nu i stedet for at være kriminel var
blevet boksetræner, at man kunne få
en indvanderven osv., alt det, vi netop
selv kender mere til end udenforstående. Vi mangler netop fremsynet politik,
så vores lokale tiltag ikke opsuges i
den modsatte samfundstendens. Da
Eva Kjær Hansen fik sagt, at vi (!) i den
almene sektor skulle ha´ som mål at få
det som for 30 år siden, fandt jeg det
for ulideligt og spurgte, om hun mente, at hendes og hendes partis måde at
drive politik på i forlængelse af Winther-udvalgets materiale fra 80´erne var
uden andel i de nuværende tilstande,
og at hun politisk netop skulle prøve at
modvirke segregation og overlade
integration til os indblandede. Jeg blev
selvfølgelig ikke forstået; heller ikke af
ordstyreren, som bad mig gentage
spørgsmålet. Jeg afstod ved at sige, at
man skulle være eller komme i de
berørte områder, for at kunne forstå

forholdene og åbenbart også, hvad jeg
sagde (venlig nabo klappede mig på
ryggen og sagde, at det var rigtigt, at
de ikke forstod en kæft).
Sidst på konferencen fik vi så, hvad der
nok var ment som et forfriskende og
muntert indslag af Lotte Hansen, Advice. Hun skosede os i den almene
sektor, fordi de private udlejere afviste
flygtninge og indvandrere, så de næsten alle boede hos os! Så skulle vi sælge
boliger og sprænge noget af Tingbjerg i
luften, når bebyggelsen nu ikke duede
i dag, selv om kapaciteter (C. Th. Sørensen og Steen Ejler Rasmussen) i sin
til havde opført den. For at gøre slumområder med flygtninge og indvandrere bedre skulle vi »brande« bestemte steder ved som i USA at kunne sige,
at her havde en lokal Andy Warhol
været osv. Da skolelæreren gav lov til
korte spørgsmål, fortalte jeg damen, at
jeg efter 30 års tilstedeværelse i de
områder, hun talte om, fandt det dybt
krænkende at høre på hende, og at jeg,
mens hun talte, mere og mere kom til
at tænke på netop Warhol-udtalelsen
om, at »buying is much more american
than thinking«. Jeg fik af damen ros for
et flot citat!
Integration og religion
Århus Kommune inviterede i november til »dialogmøde om integration og
religion«, og selv om jeg ikke opfatter
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tilfredse, var der åbenbart brug for et
sådant forsonemøde for at illustrere, at
vi alle kunne være i sal sammen og var
lutter gode viljer.

mig som religiøs, deltog jeg. Selv som
agnostiker er jeg oplagt interesseret i
temaet og selve mødet og dets afvikling.
Det blev en lytten til meget pæne og
meget lidt kontroversielle taler, der
nærmest gik på, at demokrati var at
snakke sammen, og hvis vi gjorde det
og respekterede hinanden, så skulle
det hele nok gå. Da deltagerne virkede

Og hva´ så…
De tre omtalte møder havde alle
workshop´s, som blev misbrugt til nye
oplæg eller afkrydsning af opstillede
spørgsmål. Men alle arrangørerne ved
altså, hvad det drejer sig om – at la´
almindelige mennesker komme til
(også hinanden) på lige fod – men
vover det bare ikke, og vi finder os i
det. Det bør vi ikke blive ved med, da
demokrati og ligeværd netop rummer
vores fremtidschancer.
Hertil kommer, at beboerne i de multietniske enklaver, som forskerne rigtigt
siger, vi skal kalde de omtalte ghettoer,
kun har omkring det halve at leve af i
forhold til resten af befolkningen. Det
opfattes i et vildt penge- og forbrugsorienteret samfund så som alle problemers moder. Bortset fra folk på starthjælp er der imidlertid nok til et godt
liv, fordi basis er lagt, og det gode liv er
alt det, som så kan foregå, når mennesker får fingeren ud og også tænker sig
om.
Alle hjælper sig selv, og det koster ikke
meget at forstå – men der er virkelig
meget, der tyder på, at man i hvert fald
skal afstå fra de penge, man alligevel
ikke har brug for…

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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KOMMENTAR: EN BOLIGPOLITIKERS REFLEKSIONER
HVORFOR BLIVER VI DET - HVORFOR BLIVER VI VED MED DET
HVORFOR HOLDER VI OP - HVAD KAN VI LÆRE AF DET
af Hans Esmann Eriksen
foto: Bo Sigismund

trumfe en klargøring af præmisser og
forudsætninger.
Det er heller ikke altid let at forstå de
meninger, holdninger, argumenter og
motiver andre aktører har, når de indgår i debatten. Når kommunikationen
mislykkes inden for et område, hvor
man selv er engageret, har jeg erfaring
for, at tonen kan blive ophidset og til
tider skinger. Her hjælper det, hvis
aktørerne over tid gennem fælles erfaring har fået så meget gensidig tillid og
respekt for hinanden, at toget ikke helt
kører af sporet.

Denne artikel udtrykker alene mine egne
holdninger og synspunkter på grundlag af
de erfaringer jeg har haft. Artiklen har
ikke været forelagt foreningsbestyrelsen.
Refleksion nr. 1
Det er min egen opfattelse, som let vil
kunne illustreres med eksempler, at incitamentet til at deltage i det boligpolitiske
arbejde – ud over at man er opfordret og
valgt til det – er et ønske om at være med
til at gøre en forskel. Den bekræftelse af
sin egen selvforståelse det er.
At få ting til at lykkes, få udvikling eller
ændring til at ske er et vigtigt brændstof for det engagement og det arbejde, der lægges for dagen.
Derfor bliver det boligpolitiske engagement ud over at være til tider
spændende også tit en del af den
enkeltes – også min – selvforståelse, og
det er meget fint, men også til tider
farligt.
De argumenter, idéer og holdninger,
man selv har, kan man selv forstå, men
det er ikke altid enkelt at formidle dem
til andre. Et ønske om en afklaring
eller afgørelse kan komme til at over-

Refleksion nr. 2
Boligbevægelsens forskellige aktører har
ofte forskellige baggrunde og erfaring med
arbejdet. De gamle rotter undgår helst
højlydte skænderier eller debatter om,
hvad der skal ske. Med tiden er der
udviklet en ubevidst repressiv tolerance i
form af en respektfuld optræden, gode forretningsordner, beslutninger uden egentlig
debat, afvisning af en indholdsmæssig
debat og koncentration omkring de løsninger, man forestiller sig, frem for at diskutere forskelle i holdninger og opfattelser.
(Repressiv tolerance eller undertrykkende tolerance er en metode til at foregive, at man forstår, hvad der bliver
sagt, men hvor man ikke indgår i en
egentlig dialog om, hvad der bliver
sagt. Når jeg bruger frasen ubevidst repressiv tolerance er det for at indikere,
at metoden i de fleste tilfælde ikke bliver brugt bevidst.)
Årsagen er i det væsentlige, at det er
vanskeligt at debattere holdningsforskelle og opfattelsesforskelle i en forsamling af engagerede mennesker,
uden at bølgerne kan komme til at gå
højt.
Det bliver ofte formuleret på følgende
måde »Det er vanskeligt at lave omelet
uden at knække æggene og piske hviderne.«
Men hvad bliver resultatet af den
repressive tolerance – indholdsdebatten forsvinder – ildsjælene mister mo26
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det, og energien til fremdrift forsvinder.
Når røgen har lagt sig efter en konflikt
– er det let at glemme noget væsentligt
– nemlig de personligt oplevede tab,
som de to eller tre personer, der har
været centrum i konflikten, har fået, og
de ar, de har fået i deres selvforståelse.
Senere vil sådan en historie leve videre
i forskellige fortællingsformer, og det
vil kunne bidrage til at få mange »potentielle ildsjæle« til på forhånd at opgive at engagere sig i boligpolitik.
De gamle rotter vil trække på skulderen og ræsonnere, at det bare er tale
om nogle enkeltpersoner, og de var
sikkert selv ude om det. Den egentlige
taber bliver organisationen – den
mister engagement, den mister arbejdsglæde, og den mister potentielle
ildsjæle, der holder sig væk af frygt for
at lide nederlag.
Refleksion nr. 3
Jeg er selv en stor tilhænger af at udvikle
det indre liv i den afdeling, jeg selv er en
del af (Sonnesgården). Jeg tror på, at et
stærkt indre liv i en afdeling giver et bedre
bo-miliø. Jeg kan konstatere, at der er
mange snublesten på vejen til det ideal.
Derfor er det nødvendigt at lære at acceptere, respektere, tolerere og udnytte de store forskelle, der trods alt er i en afdeling,
der er så relativt homogen som vores.
Jeg tror, vi som engagerede beboere i
vores afdeling skal være endnu bedre
til at forstå og intervenere i de processer, som kan gøre livet svært for de
enkelte, det går ud over. Rygter, mistænkeliggørelse, misundelse og uenigheder om løsninger bliver let en del af
dagligdagen i et miljø, der gør Lidenlund til en nærliggende sammenligning.
Det kan true vores fællesskab og vore
fælles muligheder. Vi skal altså nødvendigvis lære at tale med hinanden i
stedet for at tale om hinanden. Vi skal
lære selv at udtrykke vores holdninger

uden at gøre nogen til tabere. Vi skal
lære at være uenige, uden at det bliver
til sladder, rygter og skænderier.
Gevinsterne ved at udvikle det indre liv
i afdelingen er store, fordi den enkelte
pludselig føler sig genkendt, anerkendt
og respekteret i det lokale miljø, når
det går godt. Det giver selvværd og
energi.
Problemet kan synes stort i Sonnesgården; men er reelt langt større i de
meget store afdelinger i Gellerupområdet. Her kan den enkelte i sandhed
forsvinde i den ubemærkede intethed.
Manglende selvværd og motivering er
blandt de vigtigste årsager til, at en
række socialt marginaliserede beboere
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ikke får energi til at bryde den onde
cirkel, der holder dem fast. En udvikling af områdets indre liv, aktiviteterne
og boligdemokratiet bør ingenlunde
være umuligt, selvom vejen dertil er
svær.
Refleksion nr. 4
Gellerupområdet er præget af få ildsjæle,
få ressourcepersoner og talrige, der føler
sig som ofre, der står udenfor. I udviklingen af aktiviteterne og det indre liv
kan vi sikkert godt finde ildsjæle, der vil
tage fat, men vi er nødt til at være meget
opmærksomme på, at de mange, der har
let ved at se sig som ofre, har svært ved at
involvere sig og tage ansvar for selv at
gøre noget. De konflikter, der kan komme

ud af det, skal løses. Det er ikke noget vi
har megen tradition for i boligforeningen.
Problemerne er yderligere skærpet af de
mange sproglige og kulturelle barrierer,
der er i området.
Jeg er af natur optimist, jeg tror på, at
hvis vi er mange, der er enige om, hvilke problemer der bør løses, så finder vi
nok en vej. Forhåbentlig kan dette indlæg være med til at skabe en debat, der
peger videre.

NY ADMINISTRATIONSCHEF
FRA STORT REVISIONSFIRMA I KØBENHAVN TIL BRABRAND BOLIGFORENING
af Marianne Stenberg
journalist Brabrand Boligforenings administration

Som københavner og seniorkonsulent
i det internationale revisionsfirma Deloitte skulle man tro, at det var noget
af et kulturskift at flytte til Jylland og
blive administrationschef i Brabrand
Boligforening.
Men skiftet er alligevel ikke så stort for
Rune Utoft:
På mange måder er der ikke den store
forskel på en boligorganisation som
Brabrand Boligforening og et stort
internationalt revisionsfirma. Boligforeningen er en professionel virksomhed
med motiverede og dygtige medarbejdere. Men økonomien er selvfølgelig
anderledes i forhold til en virksomhed,
der bliver målt på salgstal, siger Rune
Utoft, der den 1. december tiltrådte
som Brabrand Boligforenings nye administrationschef.
Han er sammen med familien – kone
og to børn på henholdsvis 3 år og 8
måneder – flyttet ind på Thorsbjerg.
– Vi har fået nogle meget flinke naboer, og Thorsbjerg ser ud til at være en
dejlig afdeling.
HD i ledelse og organisation
Rune Utoft er 35 år. De seneste 6 år
har han været ansat som seniorkonsu-

lent i et af verdens største revisionsfirmaer Deloitte i København. Hans
opgave var primært projektledelse i
forhold til virksomheders integrering
af it-systemer.
Rune er uddannet produktionsingeniør
ved Danmarks Tekniske Universitet i
Lyngby, hvor han blandt andet har
uddannet sig inden for udvikling,
planlægning og styring af produktion. I
2005 afsluttede han yderligere HD i organisation og ledelse ved Handelshøjskolen i København.
Uddannelsen i organisation og ledelse
har givet mig mange analyse- og ledelsesværktøjer, som gør mig i stand til at
arbejde med organisationsopbygning
og -forandring. Derudover har jeg fået
redskaber til at lede større og mindre
grupper samt forstå den enkelte medarbejders behov, siger Rune Utoft.
Rune har endvidere en karriere inden
for militæret, hvor han i 3 år har været
sergent.
Personale, udlejning og social
indsats
I Brabrand Boligforening har Rune tre
ansvarsområder: Personale, udlejning
og den sociale indsats.
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– Jeg har det overordnede ansvar for
hele det sociale område. Det vil sige, at
jeg skal sørge for at få projekterne til at
køre i forhold til den overordnede strategi for, hvad vi vil.
Som udlejningschef har Rune ansvaret
for udlejningen af boliger i boligforeningen.
– Som administrationschef har jeg det
overordnede personaleansvar, som ud
over ansættelser blandt andet er at sikre, at vi får opstillet udannelsesplaner
for medarbejderne og får gennemført
medarbejderudviklingssamtaler, siger
Rune Utoft, der ser medarbejderudvikling som et meget væsentligt område,
hvor hans fokus vil være.
Medarbejderne er jo en vigtig ressource for, at virksomheden kan fungere
bedst muligt
Rune Utoft kalder sig selv for
procesmand.
– Min opgave er at lave procesforbedringer de steder, hvor det kan lade sig
gøre, med det mål kort fortalt, at få
arbejdsopgaverne i dagligdagen til at
køre lettere og mere praktisk.
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FYLDER GELLERUP FOR MEGET?
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GELLERUP ER PÅ GODT OG ONDT STOF I MEDIER MEGET OFTE

Grethe Dam går på pension –
ny regnskabschef
Den 1. maj 2007 går Brabrand Boligforenings regnskabschef gennem 33 år
Grethe Dam på pension. Samme dag
tiltræder Bent Mortensen som ny
regnskabschef.
Bent Mortensen er 33 år og i dag ansat
som assistent i regnskabsafdelingen og
forretningsfører i BB Service. Han er
udlært i Brabrand Boligforening, hvor
han har været ansat siden 1996.
Bent Mortensen blev i 2006 færdig
med HD i regnskabsvæsen og økonomistyring.
Reception for Grethe Dam
Der bliver afholdt en reception for
Grethe Dam fredag d. 27. april 2007 i
administrationens lokaler.
Strukturelle ændringer i bogholderiet
Assistent i bogholderiet Karin Stabell,
der har været ansat i Brabrand Boligforening i 16 år, har fået nyt job, som
hun tiltræder d. 1. februar 2007. Den 1.
juni 2007 går assistent Elwira Lizak,
som har været ansat i boligforeningen
i 34 år, på pension.
Der vil derfor blive opslået to nye jobs i
bogholderiet.
Flere penge til renoveringer
Der kommer flere penge til renoveringer i trængte boligafdelinger med det
nye boligforlig, som er indgået mellem
regeringen, Dansk Folkeparti og De
Radikale. I Brabrand Boligforening ser
man frem til, at det kan betyde et
fysisk løft til blandt andet de gamle
afdelinger, som står over for store
renoveringsopgaver. Opgaver, som
uden støtte fra Landsbyggefonden, vil
betyde så store huslejestigninger, at de
reelt set ikke vil kunne gennemføres.
Forliget er udmøntet i en lovændring i
lov om almene boliger og trådte i kraft
d. 1. januar i år. Lovændringen har det
positive element, at der er flyttet flere
midler fra nybyggeri til renoveringer
og fysiske forbedringer end forventet.
Oprindeligt var det regeringens ønske,

at Landsbyggefondens midler i højere
grad blev brugt til at finansiere nybyggeri inden for den almene boligsektor.
Med den nye lov forhøjes Landsbyggefondens ramme til renovering mv. fra
1.500 mio. kr. til 2.400 mio. kr. årligt
frem til 2012.
Til Morgenavisen Jyllands-Posten d. 9.
januar 2007 siger sekretariatschef i
Landsbyggefonden, Birger R. Kristensen, at en ansøgning fra Brabrand Boligforenings afdeling Skovgårdsparken
om støtte til et omfattende renoverings-projekt vil blive imødekommet.
»De (Skovgårdsparken og Rosenhøj)
får helt sikkert støtte. Jeg kan ikke sige
hvornår, men det ligger ikke langt
væk«, siger Birger R. Kristensen.
I Brabrand Boligforening er det blandt
andet Hans Brogesparken, Søvangen
og Skovgårdsparken, der står over for
større fysiske forbedringer for at kunne
fastholde ressourcestærke beboere.
Men også i Gellerupparken og på Toveshøj er der behov for renoveringer,
der kan sikre tidssvarende boliger.
Lokale fonde dækker tab ved
tomme boliger
Det bliver fremover boligforeningernes
lokale fonde – dispositionsfondene,
som dækker tab, hvis der i en afdeling
er tomme boliger. Det er også resultatet af det nye boligforlig. Samtidig er
det vedtaget, at de lokale fonde fra 1.
januar næste år skal øge indbetalingerne til Landsbyggefonden. Det gælder for byggerier fra før 1999, hvor
indbetalingerne, som kommer fra
afdelingens udløbne lån, forhøjes, så
der indbetales 2⁄3 til Landsbyggefonden
og 1⁄3 til dispositionsfonden.
Midler til sociale opgaver
Med boligforliget er der sat 400 mio.
kroner af til en social og forebyggende
indsats i problemramte boligområder.
Gellerupparken har fået et foreløbigt
tilsagn om 10,4 mio. kroner, og hertil
kommer en egenfinansiering på 5 mio.
kroner. Århus Kommune skal nu på
vegne af kommunens boligforeninger
udforme en endelig mere detailpræget
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ansøgning, hvor de enkelte projekter
er mere målstyret beskrevet. I
Gellerupparken er der blandt andet to
projekter med i opløbet: Meyer-projektet og Vejledningscentret.
Sekretariatsleder til den sociale
indsats
Det bliver en nyansat sekretariatsleder
for den sociale indsats, der skal udarbejde ansøgningen for Århus Kommune vedr. den boligsociale indsats. I forbindelse med midlerne til den socialt
forebyggende indsats i problemramte
boligområder har de århusianske
boligforeninger ønsket at opbygge et
sekretariat, der skal stå for koordineringen af indsatsen. En sekretariatsleder skal samle ansøgningen for de
århusianske boligforeninger samt
fortsætte som leder af det sekretariat,
som kan oprettes, hvis ansøgningen
fra Århus Kommune går igennem.
Opslag til sekretariatsleder kan ses på
Brabrand Boligforenings hjemmeside:
www.brabrandbolig.dk
Finpudsning af reglementer
Driftsafdelingen er i gang med en finpudsning og evt. revision af alle afdelingernes vedligeholdelses- og ordensreglementer. Opgaven forventes at
være løbet igennem inden sommerferien herunder også den politiske
beslutningsproces ved ændringer til
reglementerne.
Personale
Toveshøj har fra 1. januar fået beboerrådgiver. Maryam Fereidanian har
kontor i Beboerhuset Laden. Hun er
43 år. Født i Iran og kom til Danmark i
1992. Hun er uddannet socialrådgiver
og har de seneste år arbejdet som socialrådgiver i Hinnerup Kommune herunder blandt andet i integrationsafdelingen.
Karin Stabell, assistent i økonomiafdelingen, har fra 1. februar fået nyt job i
administrationen ved Holme-Lundshøj Fjernvarme. Vi siger held og lykke
til Karin.

af Henning Woller
næstformand i foreningsbestyrelsen Brabrand Boligforening

Det er ganske naturligt, hvis Brabrand
Boligforenings beboere og for ikke at
tale om foreningens repræsentantskab
stiller sig selv og andre spørgsmålet,
om ikke Gellerup tærer uforholdsmæssigt meget på administrationens
og foreningsbestyrelsens resurser.
Dette samme spørgsmål stiller foreningsbestyrelsens medlemmer og administrationen med jævne mellemrum
sig selv. I bedømmelsen heraf må ganske naturlig indgå det forhold, at alene
afdeling IV Gellerupparken har 1776
lejligheder, og afdeling V Toveshøj har
624 lejligheder, tilsammen altså cirka
45% af foreningens 5019 lejligheder.
Tallene i sig selv legaliserer ikke noget
som helst. Det klare mål, som vores
forening bygger på, er, at afdelingerne
har indflydelse på grund af interesse,
engagement og indsats, og bliver støttet efter behov. Vi har afdelinger på
ned til 4 lejemål. Ingen i foreningen vil
vel gå ind for, at vi ikke skulle være
solidariske med en sådan afdeling, hvis
den skulle komme i vanskeligheder,
naturligvis med de begrænsninger, der
er os pålagt lovgivningsmæssigt og
vedtægtsmæssigt.
Selvfølgelig skal en sådan afdeling
også have plads i repræsentantskabet,
hvis den måtte ønske det. Ud fra en
matematisk betragtning er det en favorisering af de mindre og af de nytilkomne afdelinger, men vore vedtæg-

ters intentioner er, at i en forening som
vores bør alle afdelinger kunne gøre
deres indflydelse gældende uanset
størrelse.
Her i landet har vi gode traditioner for
at danne fælles styrke på den måde.
Andelsselskaberne voksede til magtfulde organisationer under devisen »vi
stemmer efter hoveder og ikke efter
høveder«. Det er mig i fuld overensstemmelse med det bedste i de danske
traditioner for at håndtere opgaver af
almen karakter på denne demokratiske
måde. Ordet almen relaterer her ikke
snævert til vor sektor.
Fylder Gellerup for meget i foreningsbestyrelsens virke? Bestyrelsen har
længe været opmærksom på, at Gellerup hele tiden har været og er i situationer, som foreningsbestyrelsen må forholde sig til. For at undgå at blive anset
for »overafdelingsbestyrelse« valgte
foreningsbestyrelsen at danne et
Gellerup udvalg, hvor nogle bestyrelsesmedlemmer efter interesse og
muligheder deltog i samarbejde med
administrationen. Det fik samtidig den
effekt, at foreningsbestyrelsens møder
ikke blev præget af debat om en enkelt
afdelings forhold. Vi mener, at vi således har håndteret problemstillingen, så
spørgsmålet kan besvares benægtende.
Gellerupudvalget er efterfølgende
opløst.

I løbet af 2006 fremkom Århus kommune med oplæg til en områdeplan
for vestbyen herunder naturligt Gellerup. Det var bestyrelsens opfattelse at
både de tanker, der blev fremsat heri,
og den tidshorisont, oplægget opererede med, ikke var fyldestgørende, som
vi så virkeligheden.
I konsekvens heraf nedsatte foreningsbestyrelsen et ad hoc udvalg. Udvalgets medlemmer blev hurtigt enige
om, at der var behov for at få systematiseret den faktuelle viden om bosætning- og flyttemønstre i vore lokale
afdelinger. En gruppe dygtige og
meget engagerede medarbejdere i
administrationen fik på meget kort tid
skabt et meget informativt statistisk
materiale, der sammen med tanker og
forslag om, hvad der kunne og burde
gøres blev til områdeplan Gellerup. En
måske ikke helt dækkende titel, da i alt
8 afdelinger er inddraget i planen.
Planen vakte ved sin fremkomst en vis
opsigt og blev livligt kommenteret fra
mange sider. Lokalpolitikere fandt den
negativ. Det er så deres opfattelse. Vi
finder det ønskeligt, at diskussioner og
tiltag forholder sig til den dokumenterede virkelighed.
For en ordens skyld gør jeg opmærksom på, at dette er min personlige
fremstilling og ikke foreningsbestyrelsens

ANSAT UDDANNET SOM
EJENDOMSSERVICETEKNIKER
Michael Olsen gårdmand i
Søvangen er netop blevet
uddannet som ejendomsservicetekniker, der er en 1
årig uddannelse på Århus
Tekniske Skole, hvor deltagerne fire gange på et år er
på skole 6 uger ad gangen.
Vi siger til lykke til Michael

ANSATTE BB
Susanne Pedersen er ansat som ren–
gøringsassistent i Skovgårdsparken
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19 - Bronzealdervænget

AFDELINGSBESTYRELSER I FULDT SVING
DER ARBEJDES PÅ OMRÅDEPLAN FOR GELLERUP OG OMEGEN

NY OG STØRRE AFDELINGSBESTYRELSE

af Keld Albrechtsen
medlem af foreningsbestyrelsen

NY FORMAND OG NÆSTFORMAND I AFDELINGEN

En delegation fra foreningsbestyrelsen
havde d. 18. december møde med
borgmesteren og samtlige rådmænd,
altså den samlede Magistrat. Det
handlede om arbejdet med at skabe en
områdeplan for Gellerup og de omkringliggende afdelinger. På mødet
blev det aftalt, at vi nu tager fat på at
sætte konkret indhold på de mange
forslag, der ligger. Dette blev fulgt op
med et møde lige efter nytår mellem
borgmesteren, rådmændene og afdelingsbestyrelsen i Gellerup.
Det første, der kan gennemføres, er
ændrede udlejningsregler i de otte afdelinger: Hans Broges Parken, Søvangen, Skovgårdsparken, Gellerup,
Toveshøj, Holmstrup, Thorsbjerg og
Odingsgård. Samtidig er det tanken, at
der skal laves en samlet liste over alle
de initiativer, som afdelingsbestyrelserne ønsker at få med i planen. Det er
sociale projekter, renovering, butikker
og erhverv, lejlighedsombygninger,
områdeforbedring, kommende anvendelser af motorvejsarealet, kultur og
fritid, højskole, etablering af mødelokaler o.s.v. Foreningsbestyrelsen har i
januar måned besøgt de otte afdelingsbestyrelser for at få en drøftelse af
afdelingernes ønsker.
Afdelingsbestyrelserne er i fuldt sving
med at melde deres forslag og visioner
ind, således at det hele kan indgå i en
samlet områdeplan.
Ny udlejningsregler
Formålet med de ny udlejningsregler
er at opnå en afbalanceret beboersammensætning. Derfor foreslog for-

eningsbestyrelsen på mødet med borgmestre og rådmænd, at der åbnes mulighed for en såkaldt flexibel udlejning
i de otte afdelinger. Dette betyder, at
man ændrer rækkefølgen på ventelisterne. Eksempelvis kan folk i beskæftigelse få fortrinsstilling. Dette er indført i Høje Gladsaxe for nylig, og her er
der gennemført mere end 50 tildelinger af lejligheder efter de ny regler. Der
har også – ifølge min hukommelse –
været boligafdelinger i Albertslund, der
har givet fortrinsstilling til folk fra
andre kommuner, der fik arbejde i
området. For nylig er der indgået en
omfattende aftale mellem boligforeningerne og Københavns Kommune
om anvendelse af flexibel udlejning. I
København vil man endvidere anvende
en metode, der hedder kombineret
udlejning. Det betyder, at nogle boligansøgere kan udelukkes fra ventelisten og altså slet ikke kan komme i
betragtning til en bolig i den pågældende afdeling (eller lejlighedstype.
Reglerne behøver ikke at omfatte alle
afdelingens boliger). I Brabrand Boligforening har nogle afdelingsbestyrelser
understreget, at de ikke ønsker at stryge nogen fra ventelisten. Og vi har
ikke anmodet kommunen om at få
godkendt den model. Vi har sagt til
kommunen, at udelukkelse af ansøgere fra ventelisten giver risiko for tomme lejligheder og dermed tab, som i
sidste ende skal dækkes af de
nuværende beboere. Det har ligeledes
været et ønske fra flere afdelingsbestyrelser, at de nuværende beboere i en
afdeling, f.eks. pensionisterne, skal

bevare deres rettigheder, når de søger
en anden lejlighed i deres egen afdeling, så de fortsat kan skifte lejlighed.
Boligforeningens administration aftaler
nu med hver enkelt afdeling, hvordan
reglerne om flexibel udlejning kan
skræddersys til afdelingen.
Spændende udfordring
Jeg synes, at arbejdet med at udarbejde
og derefter forhåbentlig gennemføre
de mange idéer i områdeplanen er et
meget spændende projekt. Det kan
efter min mening være med til at skabe
nye muligheder og bedre forhold for
beboerne. Vi vil her også bygge på den
såkaldte Gellerup-model, der har som
grundtanke, at kommune, boligforening, foreninger og aktiviteter, politi og
institutioner, skole o.s.v. alle samarbejder om at gennemføre tingene. I slutningen af det forgangne år fik foreningsbestyrelsen kritik, fordi flere
mente, at vi havde beskrevet de eksisterende forhold i området i lidt for
dystre farver.
Vores rapport, som vi afleverede til
kommunen i november, indeholdt
nogle advarselslamper, der blinker.
Uanset hvad man så kan mene om
vores rapport – og den kan fortsat
læses på Brabrand Boligforenings
hjemmeside – så er der i hvert fald nu
opnået det, at vi han fået sparket et
omfattende konkret stykke arbejde i
gang, der gerne skulle frigive store
mængder god energi. Det er i hvert
fald vores nytårsønske i foreningsbestyrelsen.

af Ulrik Ricco Hansen
Foto: Jørgen Lund

Mandag den 27. november blev der
afholdt ekstraordinært beboermøde,
hvor formanden, Jørgen Lund, blev
valgt til dirigent. Da næstformand
Marit Asmussen fraflytter, og Jørgen
Lund sandsynligvis fraflytter til sommer er det vigtigt med nye folk. Ved de
seneste fællesspisninger er emnet diskuteret og har fået flere kandidater til
at melde sig.

Der var stort fremmøde med 15 deltagere og fem kandidater til bestyrelsen.
Til at sikre, at alt gik rigtig til, var Anders Nielsen, Bitten Hansen og Rasmus
Kristiansen stemmeudvalget, der optalte de lyserøde stemmesedler.
Rasmus Hammer og Malene Ottesen
blev valgt til bestyrelsen med henholdsvis 15 og 10 stemmer. Mette Froeslev, Sarah Louise Van Hagen Lind og

Henriette Torbensen blev valgt som
suppleanter.
Efter beboermødet blev der afholdt en
munter julefrokost, som det fremgår af
billederne.
Bestyrelse skuffet over FAS
Den nye bestyrelse inklusiv alle suppleanter afholdt det første bestyrelsesmøde den 7. december, hvor Malene
blev valgt som næstformand. Da Marit
fraflytter, er Mette trådt ind i bestyrelsen, der består af de nyvalgte, formanden samt Andrea Marie Møller.
På mødet var der besøg af Brabrand
Boligforenings nye administrationschef, Rune Utoft, der i efteråret flyttede
fra Sjælland til den nærliggende afdeling Thorsbjerg. Rune Utoft kunne
blandt andet fortælle, at han har ansvaret for udlejningsafdelingen, personaleledelse og det sociale område.
På mødet var der stor forundring over
Fritidsforeningens uventet lave tilskud
til årets eneste fest – sommerfesten. I
2006 var tilskuddet under 2.000 kr.
som er meget lavere end året før, fordi
der nu ydes tilskud i forhold til antallet
af deltagende børn. Marit har sendt en
klage, for i afdelingen bor der ingen
børn, og de 128 lejligheder indbetaler
ca. 15.000 kr. om året til fritidsforeningen.
Efter varmemester Søren Hammel er
flyttet til afdeling Skovhøj, er der uvished om ny varmemester. Men hverken
afdelingssekretær Marianne Vengsgaard eller andre havde nyt i sagen.

Kig også ind på

www.bbbo.dk
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Julefrokost i Bronzealdervænget efter ekstraordinært beboermøde
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4 - Gellerupparken

2 - Søvangen

NYT FRA SØVANGEN

VÅGN SÅ OP GELLERUP

CAFÉ OG FÆLLESSPISNING I FEBRUAR

STOR KONCERT D. 21/12-2006

Afdeling ll, Søvangen er atter på banen
med søndags-café, der afholdes d. 25.
februar kl. 14.00.
Fællesspisning er også klar igen, det er
denne gang torsdag d. 22. febr. kl.

18.00. Menu: gule ærter med flæsk,
derefter små pandekager med is og
syltetøj samt kaffe/the.Pris, 30.-kr. pr.
person. Tilmelding kan ske i beboerhuset onsdag d.14. febr.mellem kl

17.30 og 18.30, eller ved søndagscaféen.
Venlig hilsen fra
afd. best.i afd. ll og beboerhusudvalget.

4 - Gellerupparken

TAK FOR INDSATSEN I GELLERUP
FRIVILLIGE OG ANSATTE FIK TAK FOR DERES STORE OPSØGENDE ARBEJDE
I FORBINDELSE MED ILDEBRANDENE I GELLERUP
af Helle Hansen

80 brande på et par måneder var op til
jul med til igen at bringe Gellerup på
medierne forsider. De første seriebrande begyndte allerede i oktober, og i
løbet af efteråret steg antallet og hyppigheden af påsatte brande, og i lang
tid virkede det som om, at ingen vidste, hvad de skulle stille op.
I starten af december blev der taget
initiativ til at grupper af frivillige og
kommunale ansatte i fællesskab om
aftenen skulle gå runder i Gellerup og
Toveshøj og prøve at være med til at
stoppe ildebrandene. De opsøgende
teams mødtes i perioden fra 11.
december til den 3. januar hver aften
klokken 20.00 i Kontaktstedet, og herfra gik de ud på rundering i tre timer.
I starten forsatte der med at blive antændt brande i nogle af kældergangene, men efterhånden aftog hyppigheden af brandene for nærmest at stoppe
helt, da vi nåede fra til nytårsaften.
Glad brandchef
Den tirsdag den 9. januar blev der ved
et mindre arrangement på Socialcenter
Vest sagt tak for indsatsen til de mange, der i december og hen over julen
har været aktive i det øgede beredskab
i Gellerup.
60 fremmødte lokale frivillige og kommunale medarbejdere, der alle havde
taget deres tørn med at gå brandvagter,
fik overbragt både ros og tak fra social-

chef Leif Gjørtz på vegne af forvaltningen og politikerne.
Derefter tog brandchef Jacob V. Andersen ordet og meddelte, at den aften var
første gang i 2007, at Århus Brandvæsen var i Gellerup. Der har nemlig ingen
brande været siden nytårsaften, så den
9. januar havde Gellerup faktisk det
foreløbig laveste antal ildebrande i
byen.
»Det er en fantastisk udvikling, og jeg
er meget glad for den enorme indsats,
der er blevet lavet herude. Det har
været med til at redde menneskeliv, er
jeg sikker på,« fastslog Jacob V. Andersen, der havde været nødt til at sende
sine brandfolk i styrketræningslokalet,
for at give dem noget at lave.
Lars Bro, Leder af nærpolitiet roste
også den flotte indsats. »Vi har vist, at
vi sammen kan gøre noget, og jeg er
meget stolt over at være en Gellerupborgere«, sagde betjenten, der selv bor
i Gellerup.
Ros til ACFC og Unge for Unge
Der har især været frivillige fra fodboldklubben ACFC, der har taget
ansvar og hver aften sendt fire til seks
voksne på gåtur i området. Og også
Unge for Unge har været meget aktive
med op til 15 unge på gaden på en
enkel aften. Begge gruppe modtog en
ekstra stor tak for deres indsats. Og så
var der også ros til Fadi Kassem fra
32
SKRÆPPEBLADET FEBRUAR 2007

Kontaktstedet og Simom El-Zeinab fra
UngeTeamet, der på skift har stået for
at organisere langt de fleste vagtaftner.
Derudover var der til sidste en hel speciel tak og hilsen fra Århus Kommune
til fire navnegivne frivillige, som har
været på gaden næsten hver eneste
aften. Der var Maher Taher, Walid
Zaher, Walid Mahmoud og Imad Kassoura, som hver fik overrakt et gavekort af centerchef Gitte Krogh som tak
for deres store indsats.
Næste gang – hva’ så?
Efter den lille status over perioden blev
alle de tilstedeværende bedt om at
være med til at diskutere, hvad episoden med ildebrande har lært området
– og hvad man kan gøre en anden
gang i en lignende situation?
Der kom mange gode forslag på bordet. Blandt blev der efterlyst en koordineret indsats, så alle foreninger og de
frivillige hurtigere og bedre kan blive
orienteret, når der sættes indsatser i
værk. Og der blev opfordret til at det
lokale samarbejde udbygges, så også
boligforeningen deltager aktivt.
Alle gode forslag blev noteret ned og
vil blive taget med i det det igangværende arbejde med at lave en koordineret indsats i Gellerup-området.

af Helle Hansen

»Vågn Op«-koncerten var årets julegave til Gellerup fra områdets egne unge,
og det betød en god afslutning på 2006
Det var en aften af de rigtig gode –
hvor det er svært at få armene ned –
som mere end 1000 børn, unge og
voksne fra Gellerup oplevede i GLOBUS1 onsdag den 21. december aften,
da koncerten »Vågn Op Gellerup«
fandt sted.
Rapperen og beboeren Chadi Abdul
Karim var initiativtager til arrangementet, der var en opsang til alle
beboere om at tage sig sammen og
være med til at sige stop til hærværk,
svineri og ildebrande... Med på scenen
inviterede Chadi en masse lokale unge
rappere. og derudover var der kørt
mere etablerede navne ind fra København, som ønskede at være med til at
støtte den gode sag.
Det var ikke kun sang, dans og musik,
der lød fra scenen, men også kloge ord
og opfordringer fra nogle af Gellerups
egne store rollemodeller, Reda Zam
Zam, Fadi Kassem, Lars Bro og Gitte
Krogh og ikke mindst Chadi selv - og
via en storskærm gav stand-up komikeren Omar Mazouk verbale øretæver
til alle dem, der laver svineri og sætter
ild til Gellerup.
Årets Østjyde
Gellerups egne nærbetjent Lars Bro
deltog onsdag aften også i konkurrencen om at blive Årets Østjyde på TV2.

Og han blev valgt med overvældende
flertal blandt seerne, og nåede at kom-

Nærbetjent Lars Bro som blev valgt til årets
Østjyde 2006, deltog også på scenen

me tilbage til GLOBUS1, hvor han
blev hyldet på scenen sammen med
resten af aftenens stjerner, da koncerten nærmede sig sin afslutning kort
før klokken 21.
De unge fra »Unge for Unge« modtog i
aftenens løb også en stor hyldest på
scenen, hvor de fik tak og klapsalver
fra hele salen for deres store indsats
med at gøre klar til koncerten og være
med til at holde ro og orden.

Sidst på aftenen dukkede byens borgmester Nicolai Wammen også op,
efter at byrådsmødet var afsluttet, og
han blev inviteret op på scenen af
Chadi, der fortalte, at han var glad for
at have en borgmester, der siger, at
Gellerup er en bydel i Århus, og at
Gellerup derfor også er en del af
Århus.
Stor lokal opbakning
»Vågn op«-koncerten blev en realitet
på bare 11 dage. På et stort engagement af Chadi Abduk-Karim og hans
ven Oscar.
Sammen drog de drog rundt til institutioner, klubber og foreninger og fik
skabt opbakning til deres idé om en
koncert. De var også inde og besøge
borgmester Nikolai Wammen, der
varmt støttede idéen. Og også fra forretningslivet var der hurtig opbakning
til »Vågn op« , både Bazar Vest og City
Vest støttede koncerten. Derudover var
der støtte fra Gellerupparken og Toveshøj, GLOBUS1, Gellerup Bibliotek,
Gellerup Fællesråd og Århus Kommunes Børn og Unge-afdeling og en masse andre frivillige, som ydede en kæmpe indsats for at få koncerten stablet på
benene.

Følg med i hvad der sker i Gellerup - klik ind på

www.gellerupparken.dk
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6 - Holmstrup

5 - Toveshøj

RECEPTION FOR NY BEBOERRÅDGIVER

JULEARRANGEMENTERNE I HOLMSTRUP 2006
af Jens Skriver

Beboerne på Toveshøj er nu fået deres egen beboerrådgiver og i den anledning afholder afdeling V, Toveshøj en lille reception for beboerne og Samarbejdspartnere

foto: Lars Eg

mandag den 05. februar 2007 kl. 16.00 til kl. 17.00
i Beboerhuset Laden,1. sal, på adressen Edwin Rahrs vej 6B,

De traditionsrige julearrangementer i
Holmstrup var en overmåde stor succes. Der var tilmeldt 82 børn til juletræ,

og ved julemarked var der stort salg i
de mange ting, pensionisterne havde
fremstillet.

Vi håber du/I kan finde tid og har lyst til at komme og hilse på Maryam Fereidanian,
beboerrådgiver
Med venlig hilsen
Afdeling V1, Toveshøj. Afdelingsbestyrelsen
& Brabrand Boligforening

FRA AFD. 5’S JULETRÆSFEST
DEN 17 DECEMBER 2006
AFD.5 siger tak til alle de fremmødte til vores juletræsfest, tak til
børnene, forældrene, bedsteforældrene og en stor tak til alle de
frivillige, der gav en hånd med.

16 - Voldbækhave

ET RIGT FUGLELIV

Inga Bech
AFD.5 bestyrelse

af Grethe Otiri

Så nu er alt klar til fuglene, jo her i Voldbækhave passer vi
på fuglene, uden at skele til evt. »politisk overbevisning«!
Der er et rigt fugleliv herude. Foruden råger er der flagspætte, mejse, musvit, blåmejse, grønirsk, dompap, rødhals,
gærdesmutte, silkehale, sjagger og fuglekongen.
Den fløj ind i en rude, faldt om på fliserne, lå helt stille.
Vi rejste den op, tog den ind så kattene ikke kunne nå den.
Efter et par timer åbnede vi altandøren, og ud fløj den lille
fuglekonge med den flotte krone!
Mængden af fodderhuse giver et godt billede af at vi også
herude interesserer os for at bevare vores fuglebestand

VI SLÅR »KATTEN AF TØNDEN«
fastelavnssøndag, den 18. februar 2007 kl. 11.00 i Laden, Edwin Rahrsvej 6B
for børnene fra 0 til 12 år er der godteposer.

Billetter af kr. 10,00 pr. barn kan købes i Laden: torsdag, den 8. februar 2007 fra kl. 15.00 – 18.00.
Med venlig hilsen, Afdeling V, Toveshøj

22- Sonnesgården

MUSIK PÅ BESØG

Skal udfyldes af forældre:
Nedenstående beboer tilmelder følgende børn:
NAVN:
ADRESSE:

MØLLESTIENS HUSORKESTER I SONNESGÅRDEN

____________________________________________
____________________________________________

Antal børn under 12 år: ___ alder, ___ alder, ____alder, ____alder, ____alder
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af Bent Jensen

Søndag den 10. december 2006 havde
vi i Sonnesgården besøg af Møllestiens
husorkester, som spillede nogle dejlige
melodier for os, og vi fik selv lov til at

synge med på nogle sange også, samtidig med vi fik serveret gløgg og ææbleskiver, så vi havde en hyggelig eftermiddag ud af det.
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Der var ca. 70 mennesker samlet, og
det var da ret pænt besøgt.

Journalisten Olav Hergel har fortalt,
hvordan Anker stadig svæver over boligkvarteret. »Han bliver svagere og
svagere, ældre og ældre, mere og mere
krumbøjet, men han går stadig i Fakta
og kommer stadig nede i pavillonen
hos Laila på Mozarts Plads og får en
æblekage og en kop kaffe ... “Vi elsker
Anker. Vi elsker alle sammen Anker, “
siger Roland på 55 år .. De andre nikker.«

n

n
Den tidligere svajer og arbejdsmand
arbejdede sig op til samfundets top fra
den fattige barndom som forældreløs
på Amagergade på Christianshavn,
hvor fire lejligheder deltes om en rusten køkkenvask på gangen og lokum i
gården. Sammen med Ingrid flyttede
Anker ind i Sydhavnen allerede i 1949,
og i 1960 rykkede familien med de 4
unger ind i en 3-værelses lejlighed i
det almene boligbyggeri AKB på Borgbjergvej 1 med udsigt til baneterrænet.
Uden vaklen sagde han nej til al statsminister-luksus på Marienborg, og her
i 2006 en menneskealder senere bor
Anker stadig i nummer 1 på Borgbjergvej, hvor alle passer på ham.

vi endte som gerningsmænd til frygtelige forbrydelser mod andre mennesker:
»Der er for mange .. der ægger til mistro, kommer med nedværdigende
omtale og på den måde er med til at
udstøde medmennesker, som ikke ligner dem, der medvirker i en Morten
Korch-film. Det er nemlig ikke nok at
være dus med himlens fugle eller kunne hilse på en kronhjort. Vi skal lære at
leve med resten af verden, der kommer
til os, uanset om det er fra Tyrkiet,
Polen eller Chile ...«
Et godt nytår
Louis Büülow
Sonnesgade 14, 2. lej. 5
8000 Aarhus C
[forkortet af red]

Hjælp og selvhjælp
Den, der bestræber sig, kan vi redde,
mente allerede Goethe for 200 år
siden. Mere på det jævne kan vi hjælpe
hinanden meget mere, end det sker.
Det vil også jeg tilbyde at gøre noget
ved.
Altså:
Måske er jeg din vej til bedre dansk?
Til bedre forståelse af noget i Danmark? Til brug af computer? Eller
mobiltelefonens sms? Eller…
Herman Nielsen.
PS! Du kan få et indtryk af, hvilken starut jeg
er, på www.hermannielsen.dk, hvor du også
kan kontakte mig.

I sit otium har Anker været med til at
etablere Værestedet i Sydvest – et brugerstyret fristed for yngre mænd, hvis
hverdag rummer en vis alkoholkultur,
ligesom han nu igennem mange år har
været een af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere, der i sin høje
alder flittigt farer land og rige rundt for
at fortælle om sit liv og sine oplevelser.

Højt at flyve – dybt at falde!

Lad mig slutte denne jule- og nytårshilsen med Anker Jørgensen selv. I en
tale fornylig opfordrede han til, at vi
støttede hinanden i at stoppe det onde
i os selv og i samfundsudviklingen, før

Højhuse blev først i januar pludselig
sat på forsiden. Som tilfreds beboer på
25. år i højhuset Astridsvej 7 blev de få
signaler, jeg havde lyttet mig til, straks
forstærket da Rødovre-evakueringen
tog forsiden i alle medier.
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Folketingsmedlem og bestyrelsesmedlem i Brabrand Boligforening René
Skau Björnsson var på TV2 den 2.
januar, og som ret uvidende i vor egen
højhus-misere tog jeg samme dag
kontakt til ham.
Jeg fokuserede på hans optræden i TV,
men blev noget forbavset over hans
uvidenhed om vort eget højhus,
årgang 1962 – og de ting, der bredt,
men lidt, er meldt ud i afdeling 3,
Skovgårdsparken.
8 etager med hver 18 styk dobbeltjernstøttet er vor hverdag p.t., men
ellers ved jeg alt for lidt om husets
fremtid og konsekvenser af ventede
beslutninger.
René Skau Björnsson var hurtig, allerede dagen efter den 3. januar var han i
telefonen med resultater efter kontakt
med direktør Torben Overgaard. Cowi
A/S ville blive sat på analyse af huset,
vindstyrkevurdering omgående mm. –
det lød godt, og tak for hurtig respons.
Men hvad med info-niveauet mellem
bestyrelse/direktion og ikke mindst de
110 enkelte lejemål?
Renovering eller nedrivning eller
hvad? – af et tilsyneladende godt hus?
Hvis nedrivning bliver resultatet, hvordan klares så det praktiske og det økonomiske (indskud, flytteudgifter, ny
husleje, opsparing på istandsættelseskonto o.m.a.)?
Her ligger vist en info-opgave, rettet
direkte til beboerne. Jeg har selv været
til møde om Skovgårdsparkens store
renovering, og al respekt for dette projekt, men uorden omkring landsbyggefond og nu Rødovre-sagen maner jo
spøgelser frem.
Personligt har jeg til dato taget det
roligt, selv når gæster »rystes« over de
mange jernsøjler. En grundig info, tilbundsgående, kan nok fortjenes også
over for nyindflyttere og dem, der af
særlige grunde ikke kommer til eventuelle møder – fx aldersproblemer.
Den direkte kontakt om så vigtig en
sag kan fjerne megen uvished. I maj
2005 taltes der om 5 år. Nu er de 2
snart gået. Svar udbedes.
Venlig hilsen
Mogens Ingø
Astridsvej 7-6-6

Områdeplan
Brabrand Boligforening har fremlagt en
Områdeplan, hvis formål er at vende
den nuværende udvikling mod mere
ghettodannelse. Ifølge planen er området karakteriseret af mange indvandrere, høj arbejdsløshed og massive sociale problemer. Denne karakteristik er
velkendt. Det nye er, at der fremlægges
en analyse, der viser at ghettodannelsen vil fortsætte med uformindsket
styrke, medmindre der gøres noget
radikalt.
Planen opstiller en række forslag til,
hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Enkelte af forslagene er fornuftige – bl.a. mikrolån til iværksættere,
mulighed for erhverv i boligområderne
og en bedre beskæftigelsesindsats.
Men i det store hele er forslagene og
bagvedliggende
tankegang
mere
præget af vane- og ønsketænkning
end af nytænkning. De 2 fremtidsscenarier – ’Fra enklave til ghetto 2016’ og
’Den sociale smeltedigel 2016’ – er i
deres indhold ikke andet end et par
fristile, som hverken har noget med
fremtidsforskning eller anden forskning at gøre.
I det optimistiske scenarie ’Den sociale
smeltedigel 2016’ beskrives det malende, hvordan skolebørnene anno 2016 i
modsætning til i dag er flittige og
motiverede, fordi de ser de lokale
iværksætterne som forbilleder, der
gennem egen indsats har fået fast
grund under fødderne på arbejdsmarkedet, og fordi området er kommet til
at ligne en rigtig by med erhverv og
kultur (s. 47). Hvis denne årsagsforklaring har noget på sig, må man virkelig
frygte fremtiden for middelklassens
parcelhuskvarterer, hvor der ikke er
erhverv og kultur i miles omkreds, og
hvor børnene som regel ikke aner,
hvad forældrenes arbejde går ud på, og
hvilken værdi det har (som regel har
det nu heller ingen værdi, men det
giver da penge).
Videre i samme boldgade hedder det:
»Vigtigst af alt er det daglige liv ... ikke
præget af lediggang ... Skolebørn på
vej hjem ser virksomheder i drift .. og
en bydel der har forandret sig afgørende under deres egen opvækst ... Arbej-

LÆSERBREVE

n

Folk med sans for skæbner og menneskelige kvaliteter kan hente meget hos
den nu 84-årige tidligere statsminister
Anker Jørgensen, mens de fine fornemmelsers kavalkade er på Herrens
mark. Dette ærlige og prunkløse menneske forener uden at lefle stort socialt
engagement med menneskelighed og
solidaritetsfølelse – egenskaber, der i
en sjælden grad har gjort Vajsenhusbarnet til dansk folkeeje og landsfader.

n

En jule- og nytårshilsen til Anker

LÆSERBREVE

dets plads i samfundet blev synlig,
også i Gellerup« (s.47). »Det (var) en
afgørende faktor, at der med iværksættere opstod nye rollemodeller for de
unge i samfundet ... Det blev tydelig
for de kommende voksne, at der også
var en aktiv plads i samfundet til dem,
hvis de ønskede at tage den« (s.48).
Hvilket samfunds- og menneskesyn
ligger der bag disse naive udsagn?
Det er ikke svært at se det invididualistiske udgangspunkt for udsagn som,
»Der en aktiv plads i samfundet til
dem der vil tage den«! Med andre ord,
der er arbejde til dem, der vil arbejde.
Hvis folk er arbejdsløse, er det da deres
egen skyld. Hvor svært kan det være?
Det er simpelt hen den tankegang, vi
skal have banket ind i Ghettoens
hoveder, især i dens børns hoveder, for
forældrene har vi allerede opgivet. De
fik aldrig rigtig lært at arbejde og magtede ikke engang forklare deres børn
om arbejdets betydning. Nu er vi nødt
til at sprede disse uduelige invidider, så
de ikke går og giver hinanden dårlige
vaner. I bedste fald kan vi lære enkelte
af dem at klare sig selv, hvis vi mandsopdækker dem med forbilleder og rollemodeller.
Det er trist, at Brabrand Boligforening
føler sig kaldet til at give plads til det
vås i Områdeplanen. De 2 fremtidsscenarier indeholder ingen kvalificeret
diskussion af de forslag der behandles,
og fungerer derfor kun som et tyndt
alibi for boligforeningens anbefalinger.
De anbefalede forslag vil måske, måske ikke kunne gøre lidt ved ghettodannelsen. Det største problem ved
Områdeplanen er, at den plaprer løs i
den herskende politiske diskurs uden
at påpege de egentlige skandaler – at
et økonomisk rigt samfund lader folk
leve fattigdom; at samfundet er så kulturelt fattigt, at det ikke interesserer for
andres kultur, men gør sit til, at børnene glemmer alt hvad de har lært, som
ikke kommer fra den danske muld; og
at vi ikke har andet end arbejde og forbrug i hovedet, men alligevel har indrettet vores arbejdsmarked så idiotisk,
at mange holdes ude, selv om der er
mangel på arbejdskraft.
Kan der gøres noget ved det disse problemer? Ja. Er der nogen, der har
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tænkt sig at gøre noget ved dem? Nej,
det er mere bekvemt at give ofrene
skylden. Som socialdemokraten Svend
Auken engang sagde: Først pisser de
på os, og så siger, de vi lugter.
Steen Grønlund
Janesvej 41, 2. 3

svar til Steen Grønlund
Jeg synes, at det er fint, du kommenterer og kritiserer »boligforeningens områdeplan«. Meget mere debat af den
art gør måske vores boligforening god.
Hvad du skriver, synes jeg ikke er så
godt, men det hører til i en fortsat
samtale mellem interesserede. Mine
forbehold og kritikpunkter kan du se
på min hjemmeside.
Vi er en bestyrelse på otte + en direktør. Du kan skrive for dig selv og står til
ansvar for det. Vi laver et (efter min
mening) kompromis, som er vrøvl og
alt muligt rodet sammen. Det undgår
man kun som kollektiv og bestyrelse,
hvis man tør afstå fra politik. Det oplever jeg ikke, de andre i bestyrelsen vil.
Hilsen
Herman Nielsen.
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GENERALFORSAMLING I TOUSGÅRDENS VENNER

TID TIL AT RØRE OG TABE SIG I GLOBUS1

TORSDAG DEN 22. FEBRUAR 2007 KL. 19.00
i Beboerhuset Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6 B

IDRÆTSFORENINGEN INTERFEMINA HAR TAGET HUL PÅ FORÅRSSÆSONEN 2007 I GLOBUS1.
af Helle Hansen

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Foreningens regnskab til godkendelse, herunder forslag til kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
på valg er:
Finn Quist Sørensen
Svend Åge Pedersen
Mehmet Demir
Suppleanter:
Torben Fogh og Anette Alici
6. Valg af parlamentariske revisorer og
suppleanter
Inga Bech og Karen Faber
Suppleant: Ove Abildgaard
7. Eventuelt

Regnskab kan afhentes i Tousgårdsladen torsdag den 15/2-2007 i åbningstiden kl. 10.00-14.00 eller efter aftale.

Pilates er nyt tilbud til kvinderne i InterFemina i GLOBUS1

Eventuelle forslag til dagsordnen skal
være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.
For at være stemmeberettiget skal
kontingentet være betalt senest 3 hverdage inden generalforsamlingen.
Støt dit beboerhus, brug det, bliv medlem. Foreningen giver kaffe. Vand og øl
kan købes. Husk medlemskort.
Medlemskab enkelt-medlem kr. 50,00
Medlemskab børn
kr. 10,00
Medlemskab institutioner kr. 300,00 –
OBS-giver ret til 1 stemme.

Vel mødt
Bestyrelsen
Tousgårdens Venner

Med pilates som ny aktivitet på programmet ønsker idrætsforeningen at
gøre idrætsudbudet for kvinder i vestbyen endnu bredere. Derudover tilbyder InterFemina fortsat boksetræning
for kvinder, yoga og god gammeldags
gymnastik for mave, balle og lår.
Camilla Stenhaug Pedersen er en dygtig uddannet pilates-instruktør, mens
instruktøren i boksning er Tage Nielsen, der selv er tidligere bokser. Anne
Lyager er fast instruktør på gymnastikholdene, hvor alle kroppens muskler
bliver gået igennem, mens Paula Tho-

bo-Carlsen står for yoga-træningen
fredag eftermiddag.
For de kvinder, der ønsker at styrketræne med maskiner, er der mulighed
for det hver onsdag aften i Lokalcentret Gellerups træningslokale, der ligger lige ved siden af Gellerup Kirke.
Her er Lissi Jensen, der er formand for
InterFemina klar med instruktioner og
opmuntring til at give den en lille tand
mere, når vægtene skal løftes den sidste gang.

og omegn – og give medlemmerne
bedst mulig adgang til at dyrke idræt
under sociale og kammeratskabsmæssige former. InterFemina henvender
sig til kvinder i alle aldre og med alle
etniske baggrunde.
InterFemina holder generalforsamling
tirsdag den 6. marts kl. 19. 00 i Livsværkstederne i City Vest.

Generalforsamling
Idrætsforeningen InterFemina blev
stiftet for fire år siden med det formål
at tilbyde idræt til kvinder i Gellerup

Idrætsforeningen InterFemina - Forårssæson 2007
I GLOBUS1

LIVSVÆRKSTEDERNE

Tirsdag
Onsdag
Søndag

CAFÉ VITA I FEBRUAR
Frokost - fredag
Fredag d. 2. februar, kl. 12.00:
Forloren hare m. kartofler
Fredag d. 9. februar, kl. 12.00:
Oksekødsuppe (halal)
Fredag d. 16. februar, kl. 12.00:
Hønsefrikasséé
Fredag d. 23. februar, kl. 12.00:
Hjerter i flødesauce (halal)

Aftensmad - mandag
Mandag den 5. februar, kl. 17.00:
Hamburgerryg/skinke m. grønlangkål
Mandag den 12. februar, kl. 17.00:
Bøf med løg & kartofler (halal)
Mandag den 19. februar, kl. 17.00:
Karbonader m. ærter & gulerødder
Mandag den 26. februar, kl. 17.00:
Ministrone suppe m. brød (halal)

spændende mad efter deltagernes
ønsker. Sidder du alene og har lyst til
at lave mad i fællesskab med andre, og
samles og hyggesnakke over middagen, er du meget velkommen til at
kontakte køkkenleder Michael Andersen på tlf.: 86 25 95 99.
Caféen er lukket mens vi har madklub.
Vi forventer, at du som deltager, er
med til at lave maden.
Pris pr. gang er 25,- kr.
Banko i Café Vita
Torsdage i lige uger er der banko i Café
Vita i Livsværkstederne i City Vest, fra
kl. 13 til kl. 15.
Det koster 6 kr. pr. plade,
Kom og vær med i hyggeligt samvær,
med spændende præmier.

Madklub i Caféé Vita
Hver torsdag, fra kl. 16.30 til kl. 20.00,
har vi madklub i caféen, hvor vi laver
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Hjemmeside
Livsværkstedernes hjemmeside
kommet til live igen:

er

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

18
17
12
13

–
–
–
–

19
18
13
14

Boksetræning for kvinder
Puls + MBL(mave/balle/lår)
Puls + MBL (mave/balle/lår)
Pilates-inspireret workout + stor bold

Klippekort til gymnastik og boksning:
Klippekort 5 klip 100 kr./ Klippekort 10 klip 175kr./Klippekort 20 klip 300 kr./Prøvetime - 25 kr.

YOGA FOR KVINDER
Fredag
Kl. 17 -18
Klippekort til yoga:
Klippekort 4 klip 100 kr./ Klippekort 8 klip 175 kr./ Klippekort 12 klip 250 kr./Prøvetime - 30 kr.
PILATES FOR KVINDER
Onsdag
Kl. 18.00 – 19.15
Klippekort til pilates:
Klippekort 4 klip 120 kr./Klippekort 8 klip 200 kr./Klippekort 12 klip 275 kr./Prøvetime - 35 kr.
MOTION MED MASKINERI LOKALCENTRET V/ GELLERUP KIRKE
Onsdag: kl. 18.00–19.30
”For dig der har siddet for længe og har brug for at tabe dig.”
Klippekort til Motion:
Klippekort 5 klip 150 kr./ Klippekort 10 klip 250 kr./Klippekort 20 klip 400 kr./ Prøvetime 40 kr.

Oplysninger: Lissi Jensen 2629 3650/Helle Hansen 4071 8675
www.interfemina.dk

http://www.livsvaerkstederneigellerup.dk/
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Ladens folkekøkken
Madplan for februrar 2007

EFTERLYSNING
ULTUREL JAMSESSION
RK
TVÆ
TIL
sig selv eller
Hvis der er nogen, der hjemme hos
ere, vil
usik
sammen med andre er amatørm
e
dern
kste
Naboskaberne og Livsvær
gerne høre fra jer
arabisk – tyrkisk – dansk – afrie
vær
kan
Det
andet.
kansk – grønlandsk eller alt muligt
synge og
Det drejer sig om frivilligt at spille,
ik.
hygge sig med mus
både sanger/musiker og tilhørere.
for
de
Til glæ
g giver glæde
Det er en kendt sag, at musik og san
og livskvalitet.
Det er planen, at samspillet foregår
i Livsværkstederne i Café Vita.
derne tlf:
Henvendelse til Verner i Livsværkste
51016
862
tlf:
86259599 eller Naboskaberne

HAR DU IDÉERNE, HAR VI LOKALERNE.
Går du og tænker på at lave teater, starte sangkor,
lave husflid eller lignende kan vi måske hjælpe med
lokaler.
Vi kan også hjælpe hvis i står og mangler øvelokaler
til allerede igangværende projekter.
Kom og få en snak med husmanden.
Beboerhuset Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6B
8220 Brabrand

FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE
Vil du vide, hvad det er?

Torsdag
Fredag

1
2

Svensk pølseret
Ugens fiskeret

Har du lyst til at være FRIVILLIG?

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

5
6
7
8
9

Boller i karry
Dansk bøf m/løg
Sydhavskylling m/ris
Paneret flæsk
Ungarsk gullash

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

12
13
14
15
16

Brunkål
Lasagne m/flûtes
Grønlangkål m/skinke
Frikassé
Stegt kylling

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

19
20
21
22
23

Gule ærter
Stegt medister
Karbonader m/grønsager
Brændende kærlighed
Sammenkogt ret m/ris

Mandag
Tirsdag
Onsdag

26
27
28

Stegt flæsk m/persillesovs
Ugens fiskeret
Forloren hare

Ku´ du tænke dig at give en
HJÆLPENDE HÅND?
hjælp?
Kender du nogen som har brug for
Kontakt FRIBØRSEN
Foreningskonsulent
Jabbar Yazdani
jy@friboersen.dk
50 51 86 19
Spanien 63, 1. sal
8000 Århus C
Tlf.: 86 19 32 66
www.friboersen.dk
www.hvemhjaelperhvem.dk

Ret til ændringer forbeholdes

Maden bliver severet fra
kl. 17.00 til kl. 18.00
Priser
Voksne 25 kr.
Børn 12 kr.
Kan du lide at lave mad
Kom og berig vores folkekøkken
med dine færdigheder. Vi har friske råvarer og friske medarbejdere. Du må lave engelsk, arabisk,
somalisk, chilensk mad m.v. Vi
kan godt lide forandringer. Er du
den, der har lyst til det, er det
alletiders mulighed for at berige
dig selv og Ladens Folkekøkken
med lækker »ikke-dansk« mad.
Arbejdet er frivilligt, så hygge og
samvær er lønnen.
Bestilling
Af hensyn til planlægning bedes
du tilmelde dig på de dertil
ophængte bestillingssedler, meget
gerne dagen før. Du kan tilmelde
dig på tlf. 86 25 91 58. Bemærk, at
mad, der er bestilt, skal afhentes
inden kl. 18.00, ellers bliver den
solgt til anden side.
Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6 B
Tlf. 86 25 91 58
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Find løsningsordet i den røde kolonne.

GELLERUP BADET
DIN LOKALE SVØMMEHAL

Åbningstider:

Mandag, onsdag og fredag
Mandag - svømning voksne over 15 år
Onsdag tillige
Onsdag - Kvindesvømning
Lørdag - Kvindesvømning
Tirsdag og torsdag
Lørdag og søndag
(kl. 10.00 – 12.00 AGF babysvømning)

kl. 06.00 – 12.00
kl. 15.00 – 17.00
kl. 14.00 – 16.00
kl. 16.00 – 18.30
kl. 15.00 – 18.00
kl. 14.00 – 19.00
kl. 10.00 – 15.00

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i december var
»GRANTRÆ«

Priser:

Voksne
Rabatkort voksne 12 bade
Børn og pensionister
Rabatkort børn og pens. 12 bade
Nøglepolet

kr. 30,00
kr. 300,00
kr. 16,50
kr. 165,00
kr. 20,00

Sauna er gratis.
Man bliver kaldt op af vandet en halv time før lukketid.

-L

5
-R+=
8

Svømmeaktiviteter:
Seniorsvømning er udvidet til både mandag, onsdag og fredag
formiddag.

AGF:
Tilbyder svømmeundervisning.
Børnehold for begyndere og viderekomne, hold for overvægtige,
undervisning for voksne, aqua-aerobic og nu også babysvømning
Se alt om holdene på www.agf.dk/svømning under Gellerup Badet

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:
MIRNA ABDE
Janesvej 21, st. mf. • 8220 Brabrand

2

9

MOHAMMED MANSOUR
Dortesvej 21, 1. th. • 8220 Brabrand

1

CAMILLA SØMOD
Rødlundvej 48 • 8462 Harlev JC

7
-G
+E

-B +E

3

6

Tilkørsel:
Buslinie 5, 15, 16 og 18 lige til døren
Der er P-pladser lige udenfor badet.

Vinder af »tæl engle« konkurrencen
og et gavekort på 100 kr blev:

-G
+E
4

OMAR FOUAAD MANSOUR
Dortesvej 1, 1. th. • 8220 Brabrand
Bemærk at gavekortene
gælder til G.E.C. GADs boghandel

Hjemmeside:
www.svommeanlag.dk
Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:
Indsendt af:

NAVN:
ADRESSE:

Løsningen sendes til SKRÆPPEBLADET, GUDRUNSVEJ 2, KLD., 8220 BRABRAND, så vi har den senest torsdag den 15. februar kl. 19
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Aktiviteter i februar
Mandag 5.
16.00: Reception ny beboerrådgiver Toveshøj

side 34

Fredag 9.

19.00: Modeshow GlobusTekstil

side 17

Søndag 19.

11.00: Fastelavn på Toveshøj

side 34

Torsdag 22.

18.00: Fællesspisning i Søvangen

side 32

Torsdag 22.

19.00: Generalforsamling Tousgårdens Venner

side 38

Søndag 25.

14.00: Søndagscafé i Søvangen

side 32

Aktiviteter i marts
Torsdag 1.
19.00: Generalforsamling i Grønærten

AFDELINGSFORMÆND

side 23

Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Jørgen Lund, tlf. 40 94 50 27
jokskilove@stofanet.dk

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

Afdeling 2, Søvangen:
Birthe Wisén, tlf. 86 25 36 71

Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Sonja Leth Jensen (kontakt)

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Conny Jepsen, tlf. 86 25 76 80 / morconny@stofanet.dk

Afdeling 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19 & 22:
Henrik Sørensen
Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Afdeling 22, Sonnesgården:
Hanne Grunnet, tlf. 86 12 24 55

Afdeling 4, Gellerupparken:
Khaled Mansour, tlf. 86 25 22 08 /
alnour70@hotmail.com

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Lise Vendelbo, tlf. 22 13 52 28
l.vendelbo@vip.cybercity.dk

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

Afdeling 5, Toveshøj:
Hasse Vind, tlf. 86 17 99 95

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Ib Frandsen, tlf. 86 19 74 81 /ibfrandsen@stofanet.dk

Antenneservice
Stofa Antenneservice tlf. 70 10 45 88

Afdeling 6, Holmstrup:
Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24/afdeling6@stofanet.dk

FORENINGSBESTYRELSEN

Totalservice
Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.

Afdeling 7/15
Hasselhøj/Hasselengen:
Erik L. Andersen, tlf. 26 25 90 72 / eran@stofanet.dk
Afdeling 8, Drejergården:
Karsten Sørensen
Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen
roedlund@stofanet.dk
Afdeling 11, Odinsgård:
Karina Linnar
Afdeling 12, Thorsbjerg:
Esben Trige, tlf. 86 24 51 67 / et@pq.dk
Afdeling 14, Borumtoften:
Kim Mørch (kontakt), tlf. 40 85 78 11
Afdeling 16, Voldbækhave:
Søren Erichsen, tlf. 86 26 26 36
Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen / hojriis@stofanet.dk
Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen

Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90 / iec@post8.tele.dk
Henning Woller
Udsigten 82, tlf. 86 26 25 76 / woller@stofanet.dk
Morten Fich
Jernaldervej 229 A, 1. tv., tlf. 86 24 47 33
mfich@vip.cybercity.dk
Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22 / sresj@ft.dk
Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 23 95 79 45
www.hermannielsen.dk
Hans Esmann Eriksen
Sonnesgade 14, 2. lejl. 3, tlf. 70 20 07 07
hans@dragsteddevelopment.dk
Keld Albrechtsen
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.dk
INSPEKTØRER
Afdeling 1, 2, 3, 7/15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24:

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

Nærpoliti
Tlf. 86 25 14 48 / aarhus-brabrand@politi.dk
Mandag-fredag kl. 12.00-14.00
torsdag desuden kl. 16.00-17.30
Naboskaberne / Fælleshuset Yggdrasil
Tlf. 86 25 10 16 / naboskaberne@stofanet.dk
Lægevagten Tlf. 86 20 10 22
Tousgårdsladen
Tlf. 86 25 91 58
Ladens Folkekøkken
tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12
Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08
Underhuset
Ingasvej 66 / Torsdag kl. 19-22, søndag kl. 10-12
Formand: Freddy Pedersen, Sigridsvej 49

