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Overlever de
gode initiativer?
Af Sebastian Adorján Dyhr

T

o nye projekter i Gellerup for børn og unge er afsluttet henholdsvis på vej. Det ene er en kunstgræsplæne i forbindelse
med »Mudderkliren« – en bane, der skal være åben for alle i
området, og det andet bliver forhåbentlig etableringen af en naturlegeplads. Begge to skal de være med til at give områdets unge steder at bruge deres kræfter til noget andet end det hærværk, som
nogle af dem ellers er kendt for ude i byen.

D

et er to rigtig gode initiativer, og jeg håber så afgjort, at de
får den opbakning fra både børn, unge, forældre og mulige
bidragsydere, som de fortjener; men i samme åndedrag stiller jeg mig desværre også skeptisk an. For jeg har kun i alt for tydelig erindring, hvordan det er gået med andre initiativer i Gellerupparken.

J

eg kommer stort set hver dag forbi den så flot projekterede
Montazah ved Klubberne og Legepladsen midt i Gellerupparken, og jeg ser, hvordan petenque-banen ligger bulet og
tilsyneladende ubenyttet hen, ligesom det hyggelig vandbassin og
omkringliggende duft- og urtebed nu er er blevet støbt til; henholdsvis sløjfet, fordi de ikke er blevet vedligeholdt.

D

et ville næsten være bedre ikke at etablere noget, når der
åbenbart ikke er afsat midler/personer til at vedligeholde
det i nødvendigt omfang; men det er måske slet ikke planlæggernes skyld? Der er i alfald andre steder i Gellerup, hvor der
ikke skulle have været brugt de store summer på vedligehold; men
som alligevel har krævet så mange penge, at man tilsidst har måttet
lukke. Jeg tænker her på vandkunsten for enden af Dortesvej, der –
som tidligere omtalt i Skræppebladet – er blevet repareret et utal af
gange på grund af hærværk, og nu ikke længere findes.

L

ad os nu håbe, at det ikke kommer til at gå så galt med
kunstgræsbanen og naturlegepladsen – de henvender sig jo
til de unge, og i brugergruppen til kunstgræsbanen sidder
der to unge, som skal være med til at holde orden. Det skulle gerne
være med til at give brugerne og måske også ikke-brugerne en fornemmelse af, at tilbudene også henvender sig til dem, så de ikke
ødelægges.

E

t andet tilbud, som også kan være med til at give indhold i
de unges hverdag, ser desværre samtidig ud til at være på
vej til at lukke, hvis ikke det lykkes Gellerupbadets venner
at samle en ordentlig stak penge sammen til at redde det fire meter
dybe bassin. Det virker mildest talt tåbeligt, at lukke et så populært
tilbud, når der samtidig er mangel på tilbud i området. Jeg håber, at
det lykkes at skaffe midlerne til bassinets fortsatte eksistens.

M

ed disse ord, slut for dette år. Skræppebladet vender tilbage i februar, og indtil da må I, bladets læsere, meget gerne komme med forslag til historier og emner, som I har
lyst til at læse i bladet.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til
alle, Sebastian
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FORSIDEN: Juletræsfesterne står for døren
Foto: Hans Grundsøe
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Projekt Mosaik, variation over støvsuger

LOPPEMMARKED I TOUSGÅRDSLADEN
Kun få havde fundet vej til de mange gode lopper

AF PETER KJELLERUP HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE

F

redag den 19. november blev der
afholdt loppe-/genbrugsmarked i
Tousgårdsladen på Edwin Rahrs
Vej. Arrangørerne var »De grønne guider«
forestået af Erik S. Rasmussen og Sussie
Pagh i samarbejde med Christian Sonne
fra FO.

FRISTENDE »LOPPER«

Skræppebladet var på en markedsorientert sight-seeing, som med de fristende
tilbud endte i indkøb iblandet en hyggelig snak med de handlende bag de få;
men varierede boder med deres mangeartede varesortiment. Der var ikke
overfyldt med publikum – cirka 50
gæster havde besøgt markedet fra åbningen kl. 11 til kl. 13,30 – så der var rigelig
lejlighed at besigtige de mange »lopper«,
og lejlighed til at tale med de tre, som
stod for arrangementet:

LP-plader studeres
SKRÆPPEBLADET DECEMBER 2004
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GØGLERE MELLEM BODERNE

- Føler I, at det er noget, som har interessen til at følge op på?
»Vi har tanker om, at det skal fortsætte
som en årlig tilbagevendende begivenhed i første omgang, da det er første
gang, vi har det projekt herude. Senere
kunne vi udvide det til en gang om
måneden,« fortalte Susanne Pagh, og blev
suppleret af Erik S. Rasmussen, som ytrede ønsker om en sammenkædning med
andre aktiviteter ude i byen, også selvom
der ikke var den synlig store besøgsinteresse – endnu da.
»Besøgstallet håber vi på vil stige i eftermiddag, når vi nu som del af arrangementet får genbrugsteatret »Diavolinis« fra
København til at vise deres stykke »Grønne ord for pengene«. Som det vel er bemærket, har vi gøglere til at gå rundt
mellem boderne. Det er med til at skabe
stemning«, fortalte Erik S. Rasmussen.
Projekt Mosaik, Lav kunst ud af skrot og genbrugsmaterialer
UDGÅENDE BENZINSELSKABER
HITTER

- Hvor får I fortrinsvis jeres varer fra? Det
er vel ikke fra affaldscontainere og skraldespande?
»De varer, vi sælger på loppe-/genbrugsmarkedet, er fortrinsvis genstande,
folk selv er kommet med, hvadenten de
nu ikke havde lyst til at se på dem mere,
skulle flytte, eller blot ønskede at støtte
vores organisation. Mange laver også selv
de varer, de sælger. Der er også fra dødsboer. Det er så vores mål, at folk fra
Århus Vest, der arbejder med forskellige
ting i sociale grupper, skal bidrage til at
udvinde fordele ved genbrug. Mange unge menesker går gerne i T-shirts, sweeters med videre, hvorpå der kan stå logo
som BP eller ESSO på, nærmest udgåede
benzinselskaber,« fortæller Erik S.Rasmussen.
HÅB OM ETABLERING AF
GENBRUGSFORENING

- Hvad med økonomien til at drive sådan
et marked?
»Den økonomiske støtte er primært
sponsorater. »URBAN« støtter os, med afkast fra EU. Så får vi støtte fra Århus
Kommunale Værker og Fritids- og Kul-

turforvaltningen. Det er bidrag, som gør,
at vi også kan gå ind i planer om en dannelse af en genbrugsforening med »bagagerumssalg«, som det fungerer for eksempel. ude på Ingerslevs Plads,« fortæller Christian Sonne.
FOR DÅRLIG PRESSEDÆKNING?

Ude i rummet står de handlende standhaftigt bag deres boder, uden der er
mærkbary salg. Imellem det store udbud
af varer er der også en lotteribod, som afgiver en 20-paks cigaretter som præmie,
hvor jeg er inkarneret piberyger. Men lad
os lytte til, hvad de forskellige bag boderne kan fortælle.
I boden »Hovedgadens genbrug« står
Tove og Ruth. Det er første gang, de er
med i »De grønne guiders« genbrugsprojekt.
- Har I særlig tilknytning til området
herude?
»Vi deltager fast i Julebazar en gang
årlig, men ikke herude. Så har vi 3 forretninger i selve Brabrand by med antikviteter med videre. Overskuddet derfra
går rent til DANMISSION, hjælp til de fattige 3. lande«, fortæller de to kvinder.
- Hvorfor tror I ikke, der er så mange
besøgende til arrangementet her?
»Det må være fordi
det ikke er blevet gjort
tydelig nok i dagspressen, at vi har det genbrugsmarked.« mener
de to.
HJEMMELAVET
KUNST AF SKROT

Hos »Projekt miljøambassadør«, som er en
nyetableret afløser for
»Projekt Mosaik« ser vi
en kombineret jobskabelses- og miljøprojekSKRÆPPEBLADET DECEMBER 2004
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tering. Her går det ud på – med de for
hånden værende midler og redskaber –
selv at skabe forskellige kunstgenstande
af gammelt skrot. Det er tanken, at børn
og unge kan komme her og arbejde
kunstnerisk skabende med henblik på
genbrug. Det kan give resultater i skulpturer, julegaver og forskellige former for
udsmykning.
Projektlederen her er Erik Sepstrup
Jensen, der også er tilknyttet Gøglerskolen, og han har omdannet »Projekt Mosaik« til et mobilt værksted med henblik på
aktiviteter for miljøet, for som han siger:
»Det er en anden måde at tale om affald
på, at skabe idéer til genbrug.«

ÅRHUS HAR PLADS
TIL FORSKELLIGHED
Borgmester Louise Gades var
søndag den 14. november inviteret af De tyrkiske foreningers
Sammenslutning til at tale ved
afslutningen af Ramadanen i
Nordgårdhallen

kommer i skole hver dag, og ved at man
deltager i forældremøderne.
En god skolegang og en god uddannelse
er meget vigtig for at kunne klare sig godt
i det danske samfund. Desværre ser vi alt
for ofte, at unge mister interessen for skolearbejdet - og så ender de i en ond cirkel:
De dropper skolen, mister muligheden for
at få en uddannelse - og i sidste ende får
de meget svært ved at finde sig et ordentligt arbejde.
Og det er ulykkeligt. For arbejde er ofte
nøglen til at få en god tilværelse i Danmark.
Århus er en god by - for her er plads til
forskellighed og mangfoldighed. Med
næsten 300.000 indbyggere fra mange
forskellige nationer kan Århus ikke
fungere fredeligt – uden at der udvises
stor tolerance mellem mennesker. Vi har
forskellig religion, forskellige idéer, forskellige livsformer – og vi har alle forskellige meninger. Vi har hver især ret til at
have den livsstil, vi ønsker - og til at have
de meninger, vi finder rigtige – og ikke
mindst sige de ting, vi ønsker. Det er vilkårene i et demokratisk samfund, hvor
det naturligvis også gælder, at man må
respektere andre folks ytringsfrihed.
Også selv om de kommer med synspunkter, der anfægter de meninger og værdier,
man selv finder rigtige.

God morgen,
De tyrkiske foreningers sammenslutning
TFS har inviteret mig her i dag - det har
jeg med stor glæde sagt ja til - jeg synes,
det er en ære at få lov at tale i forbindelse med afslutningen på Ramadanen. Tak
for det.
Århus er en fantastisk by at være borgmester i. For Århus er en by i konstant
udvikling og forandring.
Vores by er fyldt med mennesker, som har
energi, kreativitet og gå-på-mod på en
masse forskellige områder.
Og det er netop det, der gør Århus til en
god by: Her skal der være - og her er der
plads til forskellighed og mangfoldighed.
Plads til at være sig selv - uanset hvem vi
er. Om vi er født på Trøjborg eller i Tyrkiet - om vi er kristne eller muslimer - om vi
er kvinde eller mand - så har vi ret til et
trygt og godt liv i vores by.
Men med retten følger også nogle pligter
og et ansvar: Man skal så vidt mulig
kunne forsørge sig selv og tage ansvar for
sit eget og familiens liv. At tage ansvar
for familien betyder ikke kun at skaffe
mad på bordet - det betyder i lige så høj
grad, at man skal interessere sig for og
aktivt støtte sine børns skolegang. Det gør
man blandt andet ved at sørge for, at de

Her i Danmark har vi det da heldigvis
sådan, at de mennesker, som sidder på
magten og beslutningerne i samfundet,
må tåle at blive sagt imod. Der hersker en
sund skepsis over for autoriteter – og
sådan skal det være. Det kan jeg som
borgmester tale med om – hver eneste dag
er der mennesker, som mener, at jeg har
uret – eller burde gøre visse ting anderledes. Det respekterer jeg. Og jeg forventer,
at andre gør ligeså. Uanset om vi taler
politik, moral eller religion. Det gælder
også, selv om man bliver mødt med hårde ord, satire og grovkornet kritik. Ytringsfriheden gælder for alle – ven som
fjende.
I andre lande har vi desværre set, at den
slags meningsudvekslinger og uenigheder
har ført til voldsomme konflikter og dramatiske hændelser. Det har vi gudskelov
været skånet for her landet.
Vi har alle et ansvar for, at de demokratiske principper bliver efterlevet, og det enkelte menneskes rettigheder bliver respekteret.
Demokrati er folkestyre – og i et folkestyre
kan alle få indflydelse. Men indflydelse
er ikke noget, der kommer af sig selv - det
SKRÆPPEBLADET DECEMBER 2004
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er noget man får ved at engagere sig i sit
lokalområde, på sin arbejdsplads eller
andre steder. Jeg opfordrer alle til at tage
et ansvar for fællesskabet på sig og være
aktiv i lokalsamfundet, i boligforeningen,
i sportsklubben, i skolebestyrelsen – eller i
byrådet.
Det er utrolig vigtigt, at man engagerer
sig i det demokratiske liv. I må ikke tro, at
jeres indsats ikke er nødvendig. I må ikke
tage for givet, at demokratiet og den offentlige service blot fungerer af sig selv.
Uden jer. For så tager I fejl.
Netop fordi I tilhører en minoritetsgruppe,
skal I gøre jer gældende. For ellers mangler jeres røst, jeres ønsker og jeres erfaringer i udformningen af fremtidens
Århus.
Fremtidens Århus er et Århus med muligheder for alle. Der er mange forskellige
befolkningsgrupper i Århus – og de lever
meget adskilt med for ringe kendskab til
hinanden. Og lad os bare indrømme det:
Der hersker fordomme mellem grupperne. Fra alle sider. Og disse fordomme kan
være med til at give problemer – og færre
muligheder for den enkelte. Vi ved for eksempel, at det kan være svært at komme
ind på arbejdsmarkedet. Men det bliver
bedre dag for dag. Uge for uge. År for år.
Gennem min tid som borgmester har jeg
mærket et markant skifte på arbejdspladserne – mange steder arbejder man
målrettet på at være en mangfoldig arbejdsplads. Men stadig er der nogen, der
ikke har job. I skal vide, at det er vigtigt
ikke at give op. I skal tro på jer selv – og
blive ved med at sende ansøgninger. Og I
skal blive ved med at bruge jeres netværk
til at søge job. Det kan være svært for alle – men det skal nok lykkes en dag.
Jeg er meget glad for – og beæret over – at
stå her i dag. Vi har alle et ansvar for at
nedbryde fordomme. Og det gør vi ved at
møde hinanden og lytte til hinanden. På
kryds og tværs af kulturer og religion.
Min appel til jer i dag er, at I skal hjælpe
til med at skabe et fremtidens Århus – et
Århus med plads til alle – og med muligheder for alle. Det kræver gensidig tolerance, forståelse og ansvarlighed. Fra alle, der bor i Århus. For trods vores forskelle er det vigtigt at huske på, at vi alle
er århusianere.
Jeg vil slutte af med endnu en gang at sige tak for invitationen til at tale her i dag.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god afslutning på Ramadanen – jeg har lært, at
det på tyrkisk hedder »iyi bayramlar«.
Foto: Claus Sjödin / fotobolaget.com

GODT ØL OG NOK ØL
Håndbryggerlauget inviterede til introduktionsbryg i efteråret

TEKST OG FOTO:
AF SEBASTIAN ADORJÁN DYHR

de, hvor den gode håndfuld mænd, der
dukkede den først aften af tre, fik brygget tre portioner øl af omtrent 40 liter
hver.
Og det var ikke hvilken som helst kedelig fabriskpilsner, der blev brygget –
ja undskyld mig udtrykket; men måske
var det, fordi jeg selv havde været med –
men det håndbryggede øl er godt.
DET VIGTIGE GÆR

T

re tirsdage i september holdt
Håndbryggerlauget introduktionsaftner for interesserede. Jeg var
med og fik oplevet brygningen af tre forskellige slags herligt øl.
ØL ER IKKE BARE ØL

Håndbryggerlauget er sikkert af læserne
kendt for sloganet »godt øl og nok øl«.
Det holdt sandelig også stik i dette tilfæl-

Der blev blandt andet brygget Ale og
Stout, og medens vi novicer fik instrukser
i, hvordan brygningen skulle foregå, var
der også andre af Håndbryggerlaugets
medlemmer, som syslede med deres øl.
En ældre herre, laugets Oldernan, Eli, var
en trofast og hyggelig mand, der ud over
at brygge øl, øste af sin store viden om
og glæde ved brygningen. Han og laugets skriver, Per, der stod for introduktionsaftnerne, fortalte beredvilligt både teknisk og mere uformelt om de forskellige
aspekter ved ølbrygningen. Blandt andet
kunne vi lære, at der som hovedregel
brygges af gær, som man dyrker specielt
til ølbrygningen; men at der faktisk findes nogle entusiastiske – specielt belgiske – bryggerier, der brygger med vildgær. Det vil sige, at de ikke tilsætter en
afmålt portion gær til deres øl, når den
skal gære; men åbner døre og vinduer i
bryghuset og venter på, at de gærsvampe, der altid vil være i luften, finder vej til
øllet.
FORNEMMELSE FOR BRYG

På bare tre aftener kan man selvfølgelig
ikke blive brygmester; men det er da
så afgjort muligt at
få en fornemmelse
af, hvordan man
brygger sit eget øl.
Og det er faktisk
hverken særlig svært
eller voldsomt dyrt.
Det kræver naturligvis nogle store
beholdere og varmekilder og kølerum, når man skal
brygge 40 liter, og
derfor er det dejligt at komme i
Håndbryggerlauget, hvor faciliteterne er til stede.
SKRÆPPEBLADET DECEMBER 2004
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INTRODUKTIONSAFTNER IGEN

Har også du fået mod på at brygge din
egen øl, eller vil du også gerne lige
prøve en gang først, ja så vil der igen i
det nye år blive arrangeret et introduktionskursus.
Nærmere oplysninger fåes ved henvendelse til lauget på telefon 8625 1960.

MØDET MED FLEMMING JACOBSEN
Portræt af en digter

AF SVEND AAGE HANSEN

D

et var en af disse almindelige dage, som der er så mange af, og
her står jeg i vores vaskeri og
gør maskinerne klar til den ugentlige vaskedag.
Pludselig sker der noget, som gør denne dag ganske speciel, for ind i vaskeriet
kommer der en ung mand for at hente sit
tøj, det var Flemming, vi falder i snak, og
medens vi står her og taler sammen, føler
jeg, at han på en eller anden måde skiller
sig ud fra mængden og er noget specielt,
måske skyldes det hans høflige og rolige
væremåde.
Han fortalte, at han var tilflytter fra Gellerupparken og havde boet et stykke tid
herude i vores bebyggelse i Hasselager
sammen med sin datter Gry.
Under samtalen fortalte han, at han
havde udgivet nogle digtsamlinger blandt
andet »Rygter fra en Ghetto«. Efter selv at
havde læst denne 60 sider store digtsamling, hvor han beskriver sit liv og det liv
som han var en del af da han boede i en
af Danmarks største Ghettoer – Gellerupparken, fik jeg lyst til at tegne et portræt af denne ukuelige person, som ved
hjælp af sin digtning har bragt sig tilbage
til livet. For faktisk var hans tidligere liv
et stort mareridt, med indlæggelser, skizofreni, alt medens han blev fyldt med
medicin. Men så skete der et vendepunkt
i 1999, hvor han begyndte som forfatter.
Det første synlige resultat udkom i 2002
nemlig i form af digtsamlingen »Rygter
fra en Ghetto«.

styrke i sammenholdet, som har bragt
ham videre i livet.
En af dem, som også har læst »Rygter
fra en Ghetto«, er Alex, som anmelder
digtsamlingen M’Gasin 2002.
Alex skriver: »Da jeg var færdig med at
læse »Rygter fra en Ghetto«, var nogle af
de følelser, som jeg fik, meget blandet:
Sorg glæde, eftertænksomhed, medlidenhed, forståelse, samt genkendelse og det
er for mig, tegn på en fantastisk rammende digtsamling, som alle kan forholde sig til. Det er en utrolig rejse ind i et
menneskes hudløst ærlige sjæl. Et menneske, som for mig udtrykker lynende
intelligens, talent og sensitivitet med en
evne til at se tingene som mange føler
dem men ikke kan udtrykke dem. Et
menneske som er modigere end de fleste, som tør lade folk se ind i sit inderste
indre, noget de færreste har mod på i
dag, hvor man helst skal havde over-

Hvis I vil læse flere digte af ovennævnte forfatter, findes de blandt andet
på nedennævnte adresse
http://digte.dk/digte/forfatter.asp?
forfatter=9596
Efter aftale med Flemming Jacobsen,
vil jeg til afslutning gengive det sidste
digt fra digtsamlingen »Rygter fra en
Ghetto«

Faklerne på Janesvej
Havde sådan en lyst til at blive hos dig,
hos jer i natten i faklernes skær men noget kaldte mig hjem, noget kaldte mig videre. Jeg rejste mig vaklende og kiggede
på dig – længe, havde lyst til spørge om vi
2 ikke skulle følges ad til vejs ende og verdens ende

KÆRLIGHED, VENSKABER,
OP- OG NEDTURE

Når man læser digtsamlingen kan man
se at hans forhold til datteren Gry har en
markant betydning for hans nye liv som
forfatter og digter, men også hverdagene
i almindelig, som de udspillede sig ude
på Edwin Rahrs Vej, spiller afgørende ind
i netop denne digtsamling. Men han fører
os vidt omkring i sit digter-univers, hvor
han kommer ind på emner som kærlighed, venskaber, opture og nedture og
deres sammenhænge. Storpolitiske kriser.
Den danske ligegyldighed samt det psykiatriske system kommer også under
kærlig behandling
Flemming Jacobsen, som i flere omgange har boet i Gellerup, fortæller, at
områdets stærke kontraster mellem elendighed og stærkt sammenhold har fascineret ham meget, og det netop var den

Flemming du var ved at dræbe din
egen sjæl, godt hjulpet på vej det psykiatriske system, men du overlevede! Du
levede kun for at dø, men din store
kærlighed til din datter og din fantastiske
evne til at udtrykke dine lidelser igennem poesi, så skarpsindigt at selv os
»normale« kan føle smerten, har givet dit
liv en ny meningsfyld dimension.
Jovist, smerten er der stadig, men bliver nu til en stædig, konstruktiv kraft,
som beriger andre mennesker, og forhåbentlig vil gøre det det lang tid fremover«
Ovennævnte anmeldelse kunne ikke
være bedre skrevet.

flødige holdninger som bliver dikteret af
TV- journalister og ugeblade.
Digtene om ghettoen er realistiske opfattelser som folk der bor der kan relatere til, og folk, der aldrig har været i en
ghetto, vil kunne fornemme de smukt
beskrevne modsætningsfyldte følelser
man har, ved at befinde sig i et så mærkbart anderledes samfund.
Kærligheden fylder meget i alles liv.
Flemming, du har formået at beskrive alt
det positive, negative, frustrerende og
ambivalente aspekter af denne ufattelige
stærke kraft, så man ikke er i tvivl om din
erfaring og dine menneskelige prøvelser,
af dette (til tider) så irriterende element,
som følger med ved det at være menneske.
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Men jeg turde ikke og lod vær, smilede i
stedet til dig et kikset Mona – Lisa – plagiat og forsvandt i den mørke nat der omgav Toveshøj denne sommernat denne
smukke sommernat, smuk som du, smuk
som alt, smuk som… ingenting
Ghettoen omgav mig på vej hjem og beskyttede mig og forsøgte at hjælpe mig
med at fastholde tankerne om i aften og
om dig, men da jeg endelig nåede hjem
var alt hvad der lod sig genkalde, billedet
af dig siddende i din have i skæret fra
nattens og sommerens fakler, og jeg ønskede mere end noget andet at jeg var
blevet.

ROLLEMODELLER DELTAGER I
KAMPAGNEN »BRUG FOR ALLE UNGE«
Gellerups egne rollemodeller på vej ud på besøg i de lokale skoleklasser

AF HELLE HANSEN

T

orsdag den 2. december deltager
rollemodellerne fra »Unge- og forældrerådgivningen om uddannelse og arbejde«i den landsdækkende kampagne »Brug for alle unge«, som Integrationsministeriet har igangsat, og som
løber fra 2003 til 2006. Formålet er at
medvirke til, at flere unge indvandrere
og efterkommere af indvandrere påbegynder og gennemfører en uddannelse,
der kan sikre dem beskæftigelse fremover.
Arrangement i Århus finder sted i Turbinehallerne, og her vil rollemodellerne
og uddannelsesrådgivningen fra Gellerup
være til stede med deres egne stande.
Men derudover har rollemodellerne i
den nærmeste fremtid også travlt, fordi
de i løbet af december og januar skal ud
på besøg i de ældste klasser i skolerne i
Urbanområdet. Det er et projektforløb,
som er planlagt i samarbejde med Arbejdsmarkedsnetværket og UUV –UngdomsUddannelsesVejledningen.
Rollemodellerne fra »Unge- og forældrerådgivningen om uddannelse og arbejde«
får travlt de kommende måneder

Unge- og forældrerådgivningen
om uddannelse og arbejde
Dortesvej 23, st. th.
8220 Brabrand
Nye åbningstider:
Uden tidsbestilling:
Onsdag og torsdag klokken 14 - 18
Hvis du gerne vil mødes uden for
åbningstiden, så ring og aftal tid.
• Kontoret 86 256185
• Ahmad El-Ahmad 2834 2548
• Iman Yacoub 2869 8120

Foreløbig er der 25 rollemodeller i korpset. Det er unge fra 9. klasses-elever til unge
sidst i tyverne, men derudover er 16 andre unge i fuld gang med at blive
opkvalificeret til også at løse opgaver som rollemodeller
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BIBLIOTEKET SOM BASE
FOR IT-KOMPETENCELØFT
Etniske minoriteter og informationsteknologi på Gellerup og Hasle biblioteker i Århus Vest

AF KAMBIZ K. HORMOOZI
Projektkoordinator

I

T-kompetenceløft er et integrationsprojekt finansieret af Århus
Kommunes Biblioteker og Urbanprogrammet (Urbanprogrammet er et integrationsprogram, som er støttet af EU
og Århus Kommune. Gellerup-Hasle-Herredsvang er af EU udnævnt til Urbanområde i perioden 2002-2007. Yderligere information: www.urbanbydel.dk). Målet
er at udbrede kendskab til IT og samtidig
øge borgerinddragelsen i Urbanområdet
via gratis, målbare og konkrete IT-aktiviteter i projektets løbetid på 11/2 år med
projektstart i maj 2003. Det skulle ske
bl.a. ved gennemførelse af IT-kurser:
Computer-undervisning, IT-guider (undervisning i at undervise andre), digital
forvaltning for personale, internet-introduktioner, inspirationsmøder og stiftelse
af 1-2 nye IT-foreninger samt tilknytning
af 2-3 nye samarbejdsprojekter til projek-

tet. Sidst og ikke mindst skal projektet
være selvkørende via frivillige kræfter fra
den 31. oktober 2004.
EMPOWERMENT SOM METODEN AT HAVE AKTIE I PROJEKTET

Målgruppen er områdets borgere, som
ikke har adgang til en computer hjemme,
og specielt med fokus på etniske kvinder
og andre grupper, der hverken har tid
eller ressourcer til at opnå grundlæggende IT-færdigheder. Med Empowermentmetoden er det lykkedes at involvere
borgerne i den proces, der vedrører dem
selv. Nøglen hertil er erkendelse og respekt. Der tages udgangspunkt i beboernes behov og ønsker, og samtidig styrkes
borgernes/brugernes indsats via inddrag-

else i de forskellige aktiviteter helt fra
starten mhp. at styrke oplevelsen af medejerskab i de forskellige initiativer. Politikken fra dag ét har været medbestemmelse og selvorganisering af aktiviteterne, mens ansatte i projektet fungerer som
ressourcepersoner og som dynamo for at
sikre, at behovene afdækkes, og aktiviteterne gennemføres.

KONKRETE AKTIVITETER:
Maj 2003 – oktober 2004
Computerundervisning
165 deltagere
104 kvinder
61 mænd
Internetintroduktioner
259 deltagere
106 kvinder
153 mænd

OPNÅEDE RESULTATER

Generel empowerment via IT-færdigheder og borgerinddragelse blandt lokale beboere
Udover de bassale IT-færdigheder har
borgerne opnået grundlæggende kompetencer mht. selvorganisering og demokratisk deltagelse i lokalområdet bl.a. via
stiftelse af nye IT-foreninger, heriblandt
IT-guideforeningen (Som et produkt af
IT-kompetenceløft blev IT-guideforeningen stiftet i juni 2004. En IT-guide er en
del af et hold frivillige personer, som via
deres kendskab til IT underviser andre
beboere i Urbanområdet og afholder ITkurser. Alle IT-guider har deltaget i et intensivt kursus, hvor de lærer at videregive deres viden om IT. Deltagelse på kurset forudsætter, at man i forvejen har
godt kendskab til computeren og internettet og er åben overfor nye udfordringer. For pjecen se: http://www.aakb.dk/
sw207.asp). Desuden har IT som et neutralt emne været et godt samlingpunkt
for kulturmødet på tværs af etnicitet og
netværksdannelse. Ydermere har projektet skabt rum til mere energi og positiv
tænkning, især med hensyn til at kunne
realisere drømme og håb, til at kvalificere sig til arbejdsmarkedet samt til udarbejdelse af digitalt undervisningsmateriale. Der har været mange sidegevinster
samtidig med opnåelsen af IT-færdighederne via synergieffekten i de sideløbende
samarbejdsforløb. Konkret har projektet
til nu givet to almindelige og tre kortere
jobs, hvortil kommer to nystartede grupper, der arbejder med at skabe deres egne projekter, foreningsarbejde samt samarbejde med andre projekter og offentlige institutioner.
I nedenstående tabel ses de mere
målbare og konkrete IT-aktiviteter, som
projektet har opnået i den korte tid:
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IT–guide Kurser
31 deltagere
4 kvinder
27 mænd
7 inspirationsmøder
908 deltagere
Mixed kvinder & mænd
Total 1405 deltagere
BEST PRACTICE

Grundlæggende bør man arbejde for en
bedre fordeling af de økonomiske midler
til at realisere nye tiltag i lokalområdet, så
aktørerne i lokalområdet tilgodeses. På
grundlag af de erfaringer, som IT-kompetenceløft har oparbejdet i det korte tid,
anbefales følgende punkter, som forhåbentlig kan anvendes for at fremme integrationprocessen:
•

Skab ejerskabsfølelse og opmærksomhed i forhold til forskellige aktiviteter/projekter i lokalområdet

•

Anerkendelse/synliggørelse af
menneskelige ressourcer

•

Brug forskelligheden som en
styrke

•

Åbenhed og imødekommenhed
i forhold til at dele viden, netværk, kontakter, faciliteter og
nye ideer både fra myndighederne og de allerede etablerede
lokale ressourcer

•

•

•

Anerkend, værdsæt og inddrag
nøglepersoner i lokalområderne
i forbindelse med iværksættelsen af nye tiltag
Bedre fordeling af økonomiske
midler til at realisere nye tiltag i
lokalområdet, så aktørerne i lokalområdet tilgodeses
Skab tværkulturelle mødesteder
med fokus på aktiviteter, som

tilgodeser samtlige borgere i
området
•

Bredt samarbejde på tværs af etnicitet og lokale tiltag i området

•

Image-ændring via medierne inddrag dem, politikerne forvaltningen i markedsføringen af
nye tiltag på en positiv måde

•

Sæt fokus på enkelhed, visualitet og nytænkning for at overkomme sproglige barrierer og
misforståelser

•

Tilrettelæg arbejdet fleksibelt
med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker

•

Der findes ikke kun én, men flere sandheder

For ydeligere information kontakt:
Kambiz Kalantar Hormoozi: Gellerup
Bibliotek, 8625 1177, Mobil: 5157 5367,
e-post: kkh@aakb.bib.dk

KLAGEGANG I BRABRAND BOLIGFORENING
Interview med den ansvarlige for behandling af beboerklager i boligforeningen

AF JAN BERTHELSEN

S

pørgsmålene er stilet til den ansvarlige vedrørende beboerklager
ved Brabrand Boligforening, Bent
Mikkelsen.
Hvor mange beboer-/klagesager får I i
løbet af et år?
Der kommer cirka sekshundrede rene
beboerklager, derudover kommer der så
også et par hundrede klager i forbindelse med flytninger og energiafregninger.
Dertil kommer cirka halvtres klager omkring ulovlig henkastning af affald. De
sager er hovedsagelig mod parcelhusejere og små erhvervsdrivende, som for at
spare penge smider deres affald her, ja rent faktisk kommer de fra hele kommunen.
Hvordan/hvem klages der til ved beboer-/klagesager?
Alle beboerklager klares af Bent Mikkelsen, som har fået dette ubehagelige
job, øvrige klager klares af de forskellige
afdelinger i henhold til den overordnede
klagegang som foreningen har valgt.
Hvor står afdelingsbestyrelserne i beboer-/klagesager?
Der orienteres til afdelingsbestyrelserne
om de klager, som verserer i den pågældende afdeling, og så er den ikke

længere. Bestyrelserne skal ikke tages til
indsigt; men blot orienteres.
Hvor ofte resultere klager i ophævelse
af lejemål?
Det sker 2 til 5 gange om året, at klager
resulterer i ophævelse af lejemål.
Er der en regel for, hvormange klager
der skal til, før det resulterer i ophævelse
af lejemål?
Der laves en bedømmelse af de enkelte klagersager fra sag til sag. Voldssager
giver altid ophævelse af lejemål.
Hvordan bliver den, der klages over,
orienteret?
Brabrand Boligforening sender brev ud
til den, der klages over. Brevet orienter
om, hvad klagen omfatter. Samtidig får
klageren af vide, at klagen behandles.
Bliver rigtigheden af klagerne efterprøvet?
Der accepteres kun skriftlige klager
med navn, adresse og underskrift fra
den, som klager. Ved voldssager eller
trusler derom skal der som minimum
være en politianmeldelse, før Brabrand
Boligforening kan gå ind i sagerne, og en
eventuelt ophævelse af lejemål vil tidligst
kunne ske efter en domfældelse.
Der har endnu ikke været sager, hvor
der ikke har været hold i klagerne.
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MULTIHALLEN ER GÅET I JORDEN
De tunge maskiner er i gang med at grave ud til Multiaktivitetscentrets fundament.
Ny indkørsel fra Gudrunsvej undervejs

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE

for dem. Tidligere i efteråret kom det
frem, at arkitektfirmaet er blevet indbudt
til at deltage i en konkurrence om et stort
byggeri på Ground Zero i New York – så
måske får Multiaktivitetscentret imellem
Åby Ringvej og Gudrunsvej en søsterbygning midt i New York.

Den kommende indkørsel til Multihallen fra Gudrunsvej

D

e første tidlige tegn på, at det
nye Multiaktivitetscenter er på
vej, er nu i bogstavelig forstand
ved at vælte op af jorden. Og hvis man
kører ad Gudrunsvej, kan man se, at
skrænten ud for blok fire er blevet ryddet
og gjort klar til, at den kan brydes igennem, så der kan blive plads til den nye
kontroversielle indkørsel til Multiaktivitetscentret.
Efter planen skal det store Multiaktivitetscenter stå færdig til brug senest i september 2005.

for interesserede og i det hele være i
dialog med borgerne om byggeriet.
SØSTERBYGNING I NEW YORK

Schmidt, Hammer og Lassen K/S er arkitekter på byggeriet, der er tegnet på baggrund af en masse tilkendegivelser fra
forskellige foreninger, beboerrepræsentanter og ikke mindst områdets skolebørn, hvor de har fortalt, hvordan de ønsker, at Multiaktivitetscentret skal være

Når Multiaktivitetscentret står færdigt om et år vil det være Fritids- og
Kulturforvaltningens opgave at stå
for driften i et samarbejde med
lokalområdets mange foreninger og
aktive borgere.
Hvis du har forslag til aktiviteter eller
andet i Multiaktivitetscentret, kan du
kontakte Søren Madsen, Fritids- og
Kulturforvaltningen – tlf. 2920 9027
Vil du vide mere om byggeriet, kan
du kontakte Michael Abraha, NCC –
tlf. 2883 5692.

JOBS TIL LOKALE

Det er entreprenørfirmaet NCC, der styrer
byggeriet. I den sammenhæng har virksomheden forpligtiget sig til at sikre jobmuligheder for ledige fra lokalområdet,
både hos NCC selv og hos underleverandører og teknikere.
Det er virksomheden i fuld gang med
at realisere i samarbejde med JobVest. Så
er man ledig og har lyst til byggebranchen, så kontakt én af jobguiderne på
JobVest.
Første mand på byggepladsen blev ansat 1. oktober 2004. Det er Michael Abraha, der er tidligere jobkonsulent i Job i
2’eren i Naturforvaltningen. Han er ansat
som byggepladskoordinator, hvor han
har til opgave at informere lokalt om
byggeprojektet, vise byggepladsen frem

Morgenstemning på byggepladsen
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PENGENØD FORPURRER
RENOVERINGEN AF GELLERUP BADET
Gellerupbadets Venner kæmper for at redde det dybe bassin
og tager initiavtiv til at søge fonde for at få lavet et tyrkisk bad i svømmehallen

AF SEBASTIAN ADORJÁN DYHR

F

or tre år siden kæmpede Gellerupbadets Venner for at redde
Gellerup Badet. Det lykkedes med
en helhedsløsning, der gjorde det muligt
både at bevare Gellerup Badet samtidig
med, at det nye Multiaktivitetscenter bliver bygget.
I den forbindelse overtog Århus Kommune den fulde drift af Gellerup Badet,
hvis bygninger dog stadig er ejet af Brabrand Boligforening.
Nu er tiden kommet, hvor det er nødvendigt at gennemføre den længe ventede renovering af det nedslidte bad. Århus
Kommune har i forbindelse med helhedsløsningen afsat fem millioner kroner
til det projektet; men det rækker ikke til
at få hele svømmehallen sat i stand. Det
betyder, som det ser ud i dag, at det fire
meter dybe bassin vil blive lukket i forbindelse med renoveringen, som bliver
sat i gang den 1. april 2005.
Den udmelding har fået Gellerupbadets Venner på banen igen. Badevennerne mener nemlig, at det vil være et meget dårligt signal at sende, og at det kan

være begyndelsen mod enden for badet,
hvis det dybe bassin skal lukkes. Bassinet
bliver i dag brugt til både vandaerboic og
udspring af AGF-svømning og aqua-jogging af Senior-svømmerne samt til dykkerundervisning af en lang række dykkerklubber og -foreninger.
FONDE OG TYRKISK BAD

Gellerupbadets Venner har derfor sat sig
for at gå i gang med at kigge efter alternative løsninger, som kan være med til at
redde bassinet. Det involverer at prøve at
søge fonde til at hjælpe med at udføre
idéerne.
En af idéerne, som Gellerupbadets
Venner tidligere har været fremme med,
er at få etableret et tyrkisk bad i forbindelse med badet – eventuelt indenfor i
hallen. Bestyrelsen var allerede i foråret
2003 på besøg på Holbæk Tyrkisk Bad,
som har mange positive erfaringer, som
badevennerne er overbevist om vil kunne overføres til Gellerup Badet.
Gellerupbadets Venner har haft kontakt til Lokal- og Anlægsfonden, som er

interesseret i at høre nærmere om idéerne omkring etablering af et tyrkisk bad i
forbindelse med renoveringen af Gelleup
Badet. Og hos den store »Fonden Realdania« er man også interesseret i at høre
nærmere. Så i den nærmeste fremtid vil
badevennerne sammen med Århus Kommune forsøge at undersøge mulighederne fra sende ansøgninger af sted til de
store fonde.
Gellerupbadets Venner vil gerne i kontakt med andre svømmere og foreninger,
som har gode idéer til, hvordan det dybe
bassin i svømmehallen kan reddes. Interesserede kan kontakte Helle Hansen
4071 8675 eller Marianne Kennild 8625
8146.

JULEFERIE
Skræppebladet holder juleferie/vinterpause.
Vi vender som altid tilbage med et nyt blad
til februar i det nye år.
Alle læsere og beboere
ønskes en god jul og et godt nytår.
- red.)
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DIN HAVE I DECEMBER
Nyt fra kolonihaven Sommerlyst

AF SVEND AAGE HANSEN

J

a, nu er vi så på vej ud af november og snart kan vi se frem til årsskiftet. Men først skal vi have
overstået december og dermed julen,
med dens mange hyggelige stunder.
Selv om jeg næsten dagligt er en tur
omkring kolonihaven for at tilse denne
og fodre fuglene, så gælder det for de
fleste haveejere, at haverne som sådan
har vanskeligt ved at udøve nogen større
tiltrækningskraft på selv de mest aktive
her i december måned.
Men haven er aldrig helt i hvile, har
man til eksempel juleroser i sin have, ja
så vil de her i december stå med deres
hvide knopper på baggrund af de skinnende mørkegrønne blade, og den lysegule jasmin Umnudiflorum kan blomstre
rigt op ad en sydvendt mur. En anden
blomstrende busk kan være troldnød,
Hamamelis, der med sine mærkelige
frynsede blomster, der på trods af deres
lidenhed kan lyse helt festligt op blandt
alt det grå og brune. Jo december kan,
forudsat vinterkulden ikke bliver for
streng, også byde haveejerne og andre
naturelskere på mange dejlige oplevelser
her i den mørke vintertid.
Det er også nu vi kan nyde fuglelivet
ved foderbrættet
VINTERDÆKNING

Som omtalt i oktober/november haster
det ikke så meget med at beskytte planterne mod vinterkulden. Jo længere de
får lov at stå og modne deres kviste og
grene, desto bedre vil de kunne klare
vinteren.
Det er jo også sådan, at man skal gøre
sig klart, at man ikke dækker af for frosten, – det vil det være næsten umuligt at
gøre; nej man søger at beskytte planterne
mod det skiftende barske vejrlig. Man
kan jo ofte havde forårsagtigt klima i januar, og så have barsk og blæsende
kulde i april.
VINTERDÆKNINGENS FORMÅL

Vinterdækningens formål er at virke regulerende på de store temperatursvingninger, der netop kan forekomme på
denne tid af året samt modvirke ud-

tørring af planterne på grund af blæsten
og sidst og ikke mindst for at aflede for
megen fugtighed, der muligvis vil skabe
råd i planterne. Til at regulere for temperatursvinger og til at modvirke blæstens
udtørring af bladene anvendes grangrene, der jo både virker hensigtsmæssigt
og tager sig bedst ud i haven.
Særligt de tidligt blomstrende espalierplanter, der vokser op ad en sydmur,
hvor solen om dagen vil lokke safterne
for tidligt op i planternes stængler med
en kraftig tilbagefrysning til følge, når der
indtræder nattefrost, bør dækkes med
grangrene, som bindes fast med toppen
nedad af hensyn til eventuelt sne, som
ikke bliver hængende og tynge grenene
nedad.
Husk, at det generelt er beplantninger
på sydvendte steder, som er mest udsatte og derfor bør beskyttes, således at de
ikke kommer for tidligt i blomst.
Dette gælder såvel pudeplanter som
små buske; men også nyplantede stedsegrønne vil kunne nyde godt af denne beskyttelse.
For de stedsegrønne gælder det også,
at de kan blive udsat for vandmangel i
perioder med for meget blæst og streng
frost, som vil bevirke, at de ikke kan suge vand op, da rodvirksomheden som
følge af den stivfrosne jord er sat ud af
funktion.
Derfor er det klogt at dække jorden
mellem disse planter med et cirka 1020cm tykt lag halvt formuldede blade eller spagnum.
En del småbuske vil man ofte se fryse
stærkt tilbage eller måske rådne væk.
Dette kan man til dels undgå ved at hyppe jord op omkring planterne, hvorved
vandet ledes væk fra rodhalsene. Denne
form for beskyttelse anvendes især ved
roser, hortensia og fuchia.
BESKÆRING AF VINSTOK.

Har man plantet vin i sin have eller
væksthus, skal man huske den gamle
regel, som siger, at man beskærer den
mellem jul og nytår for at undgå, at vinstokken forbløder.
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JORDFORBEDRING

Såfremt det ikke sætter ind med streng
frost her i december, kan man bruge
måneden til at foretage en jordforbedring. Mange steder har man en tung og
leret havejord. Her kan det være på sin
plads at tilføre den groft grus og eventuelt kompostmuld fra genbrugsstationen.
Dette vil gavne planternes rødder, samt
gøre vedligeholdelsesarbejdet i haven lettere.
Jeg vil hermed gøre opmærksom på, at
man kan læse mere om årets gang i haven på
http://home1.stofanet.dk/ipoomea/
Til slut vil jeg ønske alle læsere af havesiden en rigtig glædelig jul og lykkebringende nytår

PLANETERNE NETOP NU
Saturn er igen synlig på østhimlen

AF JENS SKRIVER
Astronomiklub Capella

Saturn og dens ringsystem

A

lle de synlige planeter har indtil for nylig befundet sig på
morgenhimmelen. Venus og Jupiter har endda for ikke ret længe siden
befundet sig på næsten samme position.
Søndag 7/11 var de det tætteste på hinanden, de har været i mange år. De befinder sig i sydøst nedenfor det karakteristiske stjernebillede Løven, men helt
nøjagtigt i Jomfruen med den klare stjerne Spica.

Jupiter med dens karakteristiske plet

Nu er Saturn igen synlig på nattehim- Spørgsmålet er, hvor meget man skal
melen. I begyndelsen af december vil lægge i det. Mange af de måner, der bliden stå op på østhimmellen ved 19-ti- ver opdagede, er ikke andet end klippeden for derefter at stå tidligere og tidli- blokke på nogle få kilometer i diameter.
gere op. Saturn har hele året befundet For Saturns vedkommende er det meget
sig i det stjernebillede på Dyrekredsen, meget mere væsentligt, at den har solsyder hedder Tvillingerne. Fortiden befind- stemets næststørste måne, Titan, med en
er den sig mellem de to tvillingestjerner diameter på over 5.000 km. Den er såleCastor og Pollux og den klare stjerne des større end planeterne Pluto og MerProcyon, der helt dominerer stjernebille- kur, og den ses ret let i de fleste astronodet Den lille Hund. Med det blotte øje miske kikkerter. Derfor blev den også
ligner Saturn en almindelig klar stjerne, opdaget i 1655, ikke længe efter at Galimen der skal ikke særlig stor forstørrelse lei havde opdaget Jupiters fire store
til for at se, at der er noget mærkeligt måner. Titan har sin egen atmosfære.
ved den. Saturn har sit meget kendte
Sammen med Jupiter, Uranus og Nepringsystem. Det består af en uendelig tun hører Saturn til de store gasplaneter,
mængde af små isbelagte stenblokke som har en fast klippekærne omgivet af
med en diameter op til fem meter og isk- forskellige gasarter.
lumper. De formodes at hidrøre fra en
måne, som er eksploderet. Ved større
forstørrelse, synes der at være tre ringe; i
virkeligheden er
der en uendelig
række af ringe.
Nyeste forskning
har vist, at de
faktisk fungerer
som en grammofonplade og udsender kosmisk
musik.
Noget af det
inden for planetforskningen,
der især virker
påfaldende, er
de mange måner, der bliver
opdaget. Det er
nu konstateret,
at Saturn har 33
måner, for slet
ikke at tale om
Jupiter, som nu
er kommet op på
Jupiter og nogle af dens måner
63 kendte måner.

CAPELLA ASTRONOMIKLUB
Kontaktperson: John Mikkelsen, Jernaldervej 259 B, tlf. 86 24 06 14
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LIVET OMBORD PÅ ET SEJLSKIB
FØR 2. VERDENSKRIG
Erik Egebak fejrede julen 1939 på de tidligere Dansk vestindiske Øer

AF JENS SKRIVER
FOTO: HANS GRUNDSØE

I

nteressen for Erik Egebaks eventyrlige oplevelser er stor, og jeg
bliver bedt om at få ham til at fortælle om julen på et sejlskib. Erik siger til
det, at han ikke har særlig interesse for
julen. I mange år var der heller ikke mulighed for at fejre den. Man fik lidt godt
at spise, og så var det overstået. Han mener heller ikke, amerikanerne interesserede sig meget for julen.

EN AF DE ÆLDSTE FARVEFILM

Livet om bord på et sejlskib ved han
imidlertid alt om, men vælger at henvise
til beskrivelser fra sine gamle foresatte.
Knud L. Hansen, der var kaptajn på skoleskibet Danmark på det togt, der kom til
at vare fra august 1939 og egentlig indtil
november 1945. Knud L. Hansen har
skrevet et par bøger om det, og skibslægen Tage Madelaire Nielsen optog en
film om livet ombord i 1939-40, samtidig
med at Erik var påmønstret. Det er til
med en af de ældste farvefilm overhovedet. Den er blevet restaureret af Filmmuseet, og hvert besætningsmedlem har fået
en kopi.
Knud L. Hansens ældste bog fra 1947
er mesterligt disponeret. Han fortæller
om, hvad der skete på togtet, samtidig
med han trin for trin fortæller om livet og
dagligdagen ombord, efterhånden som
eleverne lærer det. Erik siger om ham, at
han var af den gamle skole og næppe i
dag ville blive regnet for en god pædagog, men det blev han den gang. Selv
var han stolt af at fungere som skriftefader og følte sig værdsat, når de unge
mennesker kom og betroede ham noget,
de ikke brød sig om at fortælle til andre.

tre afdelinger med plads til 40 elever i
hver med 20 køjer i hver side. Kl. 22
skulle alt være roligt, og kl. 530 lyder
bådsmandspiben, eller »Lærken slår sine
triller«. Så var det med at komme ud af
køjerne og stille til morgen mønstring
med de sammenrullede køjer. Derefter
ryddes op, sluges franskbrød og the, inden der er mønstring igen. Frokosten
indtages 830 til 900; den bestod af havregrød eller øllebrød med kaffe. Om søndagen vankede også et spejlæg. Skafningen
eller middagen blev indtaget kl. 1200.
Kaptajn Hansen understregede, at han al-

SKOLESKIBET SOM LÆREPLADS

Skoleskibet var, som navnet siger en uddannelsesplads, fordi mønstring med et
sejlskib var forudsætning for at opnå eksamen som styrmand. Det er en tremastet
fuldrigger, der også har en dieselmotor til
hjælp. Besætning bestod af kaptajn, seks
styrmænd, en maskinmester, en lærer, en
læge, en radiotelegrafist, en hovmester,
en kok, en bager, en tømmermand og en
sejlmager, hvortil kom de 120 elever, som
kaptajnen så det som sin opgave at uddanne fra drenge til mænd. De fik anvist
soveplads på banjedækket, der var delt i
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tid prøvesmagede maden. Aftenskafningen kl. 1630 kunne for eksempel bestå af
biksemad eller labskovs samt brød, smør
og to slags pålæg, ost og the. Der blev
fløjtet af 1930, og denne gang serveret
kakao og to stykker franskbrød med
smør. Ved sejlads deltog eleverne i vagterne, og der var ikke mulighed for en
fuld nats søvn. Dagen var optaget af alle
påkrævede gøremål og undervisning.
Erik siger, at der normalt ikke var tid til
morskabslæsning. Der blev lagt meget
vægt på hygiejnen ombord; alt skulle
holdes rent, og tøjet skulle være ordent-

ligt og helt. Noget af det første, eleverne
lærte, var derfor at sy sejl. Herved opnåede de færdigheder, der også kom deres eget tøj til gode.
DEN FØRSTE GRAPE
PÅ PUERTO RICO

Det vigtigste var imidlertid at lære at sejle skibet. Skibet har omkring 260 stk.
løbende gods af stål, hamp og manila.
De havde hver deres funktion, og der var
omkring 1300 forskellige kommandoer,
som skulle læres uden af. Det farligste
var at gå i masterne og håndtere sejlene.
Erik understreger, at det dengang foregik
uden sikkerhedslinie, men han er ikke
bekendt med nogen elever er faldet ned.
Når Erik genser skibslægens gamle
film, siger han imidlertid, at det var en
sorgløs tid; formodentlig i betragtning af
hvad der siden fulgte. Skoleskibet Danmark skulle repræsentere nationen ved
verdensudstillingen i New York og gjorde
det med maner. Herefter fortsatte togtet
til Vestindien. På Puerto Rico blev de vel
modtaget. Erik kan blandt andet huske,
at de blev inviteret ud på en plantage,
hvor de hver fik foræret en sæk med
frugt. Det var første gang, han smagte

grape og ananas. Kaptajn Hansen fik også brugt for sine pædagogiske evner, da
nogle af de ældre elever havde drukket
for meget rom og vendte berusede tilbage til skibet. Juleaften blev holdt i Charlotte Amalie på Skt. Thomas i det tidligere Dansk Vestindien. Den gang var der
stadig mange danskere tilbage, og kaptajn Hansen beskrev et besøg i Charlotte
Amalie som et besøg i Danmark. Juleaften holdt en dansk præst gudstjeneste for
styrbord vagt, mens kaptajnen holdt
gudstjeneste for bagbords vagt ombord
på skibet. Julemiddagen bestod af grød,
flæskesteg med rødkål, lagkage, frugt,
kaffe, julekager og nødder. Med hverandre i hænderne gik man dækket rundt og
sang julesalmer. Der var gaver hjemmefra
og som en overraskelse var der taget et
juletræ med. Lægen filmede, da det blev
hentet frem. De følgende dage blev eleverne inviteret på besøg af de derboende
danskere.
Nytårsaften blev der serveret et glas
punch og en cigar. Kaptajnen benyttede
lejligheden til at holde et af sine foredrag, der bestod i en tordentale, fordi
nogle havde drukket sig fulde under besøget i Puerto Rico.

OFFICERENES ROM

Alle de tre tidligere Dansk vestindiske
Øer blev besøgt. På Skt. Croix forærede
danskere flere hundrede liter rom. De
blev foreholdt officererne og tømret inde,
så ingen andre kunne komme til dem.
Læreren havde opsyn med drikkevarerne, og Erik havde hvervet med at bringe
drikkevarer til officerernes bord. En af
de ældre elever pressede ham til at afgive noget rom. Der vankede en lussing, så
han faldt omkuld, da det blev opdaget,
og Erik fik læst og påskrevet, at han ikke
måtte drikke officerernes spiritus.
Med besættelsen af Danmark 9. april
1940 ændredes betingelserne unægtelig
drastisk.
Kort fortalt overtog amerikanerne siden skibet og anvendte det også som
skoleskib, indtil det i efteråret 1945 kunne vende hjem til Danmark, mens
størstedelen af besætningen som omtalt i
tidligere artikel kom i allieret tjeneste.

UNGE I GELLERUP
FÅR NYE IDRÆTSTILBUD EFTER SKOLETID
Nordgårdskolens Ungdomsskole og tre lokale idrætsforeninger har fået 300.000 kroner
fra Integrationsministeriet til at starte idrætsskole efter skoletid for 6.-9. klasses elever

U

middelbart efter juleferien starter
et nyt fritidstilbud for drenge og
piger i Gellerup, som går i 6.-9.
klasse. Der nye tilbud giver eleverne mulighed for gratis at dyrke fodbold, boksning, dans og volleyball flere gange om
ugen om eftermiddagen i Nordgårdhallen.
Det er den lokale foboldklub ACFC,
bokseklubben BrabrandBokseklub og Idrætsforeningen InterFemina, der sammen
med Ungdomsskolen står bag Idrætsskolen.

Baggrunden for projektet er, at det i
dag er en forholdsvis lille del af de unge
i Gellerup, der udnytter de lokale fritidstilbud. Traditionen for at deltage i foreningslivet er svagt, og der er kun omkring 110 pladser i fritids- og ungdomsklubber til en børn- og unge-gruppe på
cirka 1400.
Undervisningen på Idrætsskolen kommer til at foregå hver eftermiddag mandag til torsdag kl. 15-17.
/SAD

Husk fremover, at du også kan kigge ind
på vores hjemmeside for løbende nyheder

www.skraeppebladet.dk
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HOS MUDDERKLIREN KAN
BOLDEN TRILLE ÅRET RUNDT
Fritidshjemmet Mudderkliren midt i Gellerup har fået en mini-kunstgræsbane med lysanlæg.
Alle områdets unge og boldglade beboere må gerne bruge banen uden for åbningstiden

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE

erne samt forældre- og beboerrepræsentanter. Med nedsættelsen af brugergruppen er det håbet, at banen kan holdes fri
for hærværk, så den på positiv vis kan
supplere andre fritidsanlæg i Gellerup til
glæde for flest mulige børn og forældre.
De unge repræsentanter i styregruppen
er de to 15-årige drenge Ahmed Dirawi
og Wamid Hassan. De er slet ikke medlemmer af fritidshjemmet; men de har
begge gennem flere år spillet med på det
fodbold, som Mudderklirens souschef
Søren Poulsen har trænet.
De to drenge har sagt ja til at være
med til at sørge for, at der foregår forskellige aktiviteter på den nye kunstgræsbane, og så vil de også holde opsyn
med, at banen bliver benyttet efter hensigten.
TO ÅBNINGSFESTER

L

ige nu mangler der kun at blive
sat bander op. Men de skulle gerne være på plads, når Skræppebladet bliver husstandsomdelt i slutningen af november. Til den tid vil det stå enhver bold- og legeglad beboer i Gellerup

frit at gå ind og spille et spil fodbold på
fritidshjemmet Mudderklirens nye minikunstgræsbane – vel og mærke uden for
fritidshjemmets åbningstid.
»Og selv om det er vinter, så kan det
sagtens stadig blive til mange timers herlig fodbold, for lysanlægget vil nemlig
være tændt indtil
klokken 21 både
hverdagsaftner og i
weekenderne,« fortæller Thomas Rodin, leder af Mudderkliren.
UNGE TAGER
ANSVAR FOR
BANEN

Det bliver fritidshjemmet, der kommer til at stå for den
overordnede administration af banen;
men den vil blive assisteret af en brugergruppe, der består af
de unge selv, udvalgte lokale foreninger, NaboskabSKRÆPPEBLADET DECEMBER 2004
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Åbningen af kunstgræsbanen kommer til
at foregå i to tempi. Allerede i begyndelsen af december vil der blive lavet en lille åbning af banen, så den kan komme i
gang med at blive brugt. Og så til marts
vil det blive arrangeret en stor officiel
åbning med taler og gæster og en lille
fodboldturnering. Det oplyser Thomas
Rodin, der glæder sig over, at rigtig mange børn og unge nu kan komme til at få
en masse herlige oplevelser med fodboldspillet på Mudderklirens nye bane.
Mudderkliren har modtaget tilskud fra
Lokale- og Anlægsfonden, DBU, Urbanprogrammet og Århus Kommune til at
bygge mini-kunstgræsbanen, der har kostet godt kr. 290.000.

STOR SUCCES MED JOBSØGNING
VED SPISEBORDET
15 nye jobs skabt via Urbanprojekt, der skaber netværk og kontakt
mellem gammel- og nydanskere med fælles uddannelsesmæssige og faglige baggrund

AF HELLE HANSEN

K

ollega Community er navnet på et
Urbanprojekt, der har haft stor
succes med at skabe netværk og
kontakt mellem mennesker.
I løbet af de otte måneder Kollega
Community har kørt, er der blev gennemført 30 brobygningsmøder, hvor to
familier, hvor enten far eller mor har
samme faglige eller uddannelsesmæssige
baggrund, er mødtes og har spist middag
hos hinanden.
I dag har den personlig kontakt resulteret i, at der er skabt 15 nye jobs. Dermed lever projektet i høj grad op til formålet med Kollega Community, som var
at give arbejdssøgende, nye danskere
mulighed for at skabe sig selv et netværk
og kontakter inden for deres fagområde.
»I Danmark er det sådan, at omkring 85
procent af alle danskere får deres job
gennem personlig netværk og kontakter.
Det er jobs, som ofte aldrig når at blive
slået op i aviser og jobportaler. Det kan

derfor godt være svært at finde et arbejde
i Danmark, og hvis man ikke kender nogen, der arbejder inden for ens fagområde, kan det være næsten umuligt,« fortæller Sleiman A. Jomaa, der er ansat som
konsulent hos firmaet KaosManagement,
der sammen med SiD Industri står bag
projektet, der gerne vil bygge bro mellem mennesker.
»I langt de fleste kulturer har man tradition for at spise sammen. At dele maden er et tegn på, at man respekterer
hinanden. Måltider er også en rigtig god
anledning til at udveksler faglige interesser og spørgsmål,« siger Sleiman A. Jomaa.
I Kollega Community-projektet er der
planlagt projektafslutning i løbet af de
næste par måneder. Men måske er der
mulighed for, at projektet bliver forlænget, oplyser Sleiman A. Jomaa. Han tilbyder derfor stadig at tage en samtale med
folk, der er interesseret at være med.

»Bagefter matcher vi folk med en anden part, som vi også har haft samtaler
med. Det eneste, man forpligtiger sig til,
er at invitere den fremmede familie hjem
på en middag og herefter at tage imod
en tilsvarende invitation«, fortæller Sleiman A. Jomaa. Du kan kontakte Sleiman
A. Jomaa på tlf. 5121 2907 eller på e-post
saj@kaosmanagement.dk – og du kan
læse mere om projektet på adressen:
www. kollegacom.com

PLANER OM AT BYGGE
NATURLEGEPLADS I GELLERUP
Beboere efterlyses til projekt, der skal give børn i Gellerup mulighed
for at lege, klatre og tumle i naturlige omgivelser

AF HELLE HANSEN

I

Gellerup leger børn i dag ofte på
aflukkede institutioner eller på de
traditionelle legepladser nede foran blokkene. Og de offentlige legepladser i området bliver i høj grad også benyttet af institutioner og dagplejere, som
ikke har ret mange muligheder for at tage børnene med ud i naturen.
En naturlegeplads vil kunne være et
godt supplement til de traditionelle legepladser i området. Derfor har et par beboere taget initiativ til at få bygget en naturlegeplads i Gellerup.

Synes du også, at der er brug for et
sted for børnene i Gellerup, hvor de kan
komme og lege og klatre og tumle og
udfolde sig i naturlige omgivelser? Og vil
du være med til at arbejde for at skabe
en stor naturlegeplads i Gellerup, hvor
børnene kan bruge deres fantasi og energi?
Så mød op til initiativmødet, hvor vi
får besøg af grøn guide Per Thornberg,
der arbejder i Kvarterløftværkstedet i Aalborg Øst. Her har han gennem de sidste
par år været med til at bygge et utal af
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naturlegepladser i bydelen. Per Thornberg har sagt ja til at komme til Gellerup
for at fortælle om og vise eksempler fra
hans mange projekter i Aalborg Øst. Og
han har lovet også at lytte til vores idéer
og være med til at give os inspiration til,
hvordan vi selv kan komme i gang.
Mødet finder sted torsdag den 2. december kl. 10.00 hos Naboskaberne, Jettesvej 1, st. th.
Tilmelding og yderligere oplysninger
hos Helle Hansen, tlf. 4071 8675 eller Tahereh Niku, tlf. 6086 7762.

AFDELINGSBESTYRELSEN
ER EN VIGTIG ENHED I DET
BEBOERDEMOKRATISKE SYSTEM
Kommentarer til afdeling 1’s, Hans Broges Parkens, afdelingsmøde

AF ANTON SØRENSEN

V

ed afdelingsmødet i afdeling 1
stod beboerne ikke ligefrem i
kø for at blive valgt til afdelingsbestyrelsen.
Beboerne kan selvsagt ikke tvinge nogen til at påtage sig dette ulønnede
hverv; men det er vigtigt for beboerdemokratiet, at der er nogen der påtager
sig arbejdet.
For at forstå, hvorfor det er vigtigt at
have en afdelingsbestyrelse, vil jeg prøve
at beskrive, hvordan en afdelingsbestyrelse indgår i det beboerdemokratiske system i Brabrand Boligforening.
I en afdeling er afdelingsmødet (beboermødet) afdelingens højeste myndighed.
Foruden at godkende eller forkaste en
række forhold som boligforeningen eller
afdelingsbestyrelsen forelægger, heriblandt budgetgodkendelse, har beboerne
også mulighed for på mødet at fremsætte ønsker eller krav.

Afdelingsbestyrelsen skal nu bearbejde de fremsatte forslag, eventuelt med
bistand fra boligforeningen eller andre
sagkyndige.
Hvis afdelingsmødet har besluttet, at
der er opgaver, der skal gennemføres i
afdelingen, kan afdelingsbestyrelsen
umiddelbart sørge for, at beslutningerne
igangsættes, såfremt opgaven er indeholdt i budgettet.
Hvis opgaverne koster mere end det,
der er afsat i budgettet, må afdelingsbestyrelsen igen forelægge det på beboermødet, således at beboermødet kan tage
stilling til, om forslaget skal gennemføres.
Afdelingsbestyrelsen kan eventuelt
nedsætte udvalg til at arbejde med konkrete opgaver, eksempelvis så vi dette,
da der blev nedsat et legepladsudvalg i
afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen kan af egen drift
fremsætte forslag for beboermødet, som
så kan vedtage eller forkaste dette.
Beboermødet kan ligeledes bemyndige
afdelingsbestyrelsen til at iværksætte forskellige foranstaltninger, som ligger inden for det vedtagne budget.
Afdelingsbestyrelsens medlemmer indgår i boligforeningens repræsentantskab,
som er boligforeningens øverste myndighed.
Medlemmerne af afdelingsbestyrelsen
er en slags »tillidsfolk« for afdelingen, og
den sikrer, at beboerne får medindflydelse på det, der sker i afdelingen.
Som det forhåbentligt fremgår af
ovenstående, er afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen meget vigtige organer
for afdelingerne.

NY BESTYRELSE I FAS
(FRITIDSFORENINGENS AKTIVITETSSTØTTE)
Nogle afdelinger har genvalgt og andre har nyvalgt til bestyrelsen i FAS
Den nye bestyrelse i FAS består af:
Karen Michaelsen,
Hans Broges Vej 15.1, 8220 Brabrand
Peter Kjellerup,
Louisevej 26, 3.2. 8220 Brabrand
Hasse Vind,
Edw Rahrsvej 24, st th, 8220 Brabrand
Jens Skriver,
Jernaldervej 219 A, 8210 Århus V

Adam Hansen,
Jernaldervej 265 A 2. tv, 8210 Århus V

Den 19 oktober har FAS konstitueret den
nye bestyrelse med

Erik Lauritzen,
Årslev Møllevej 55, 1, 8220 Brabrand

Knud Holt - formand
Karen Michaelsen - næstformand
Jens Skriver - Kasserer

Arthur Sletting,
Astridvej 7,7, 8220 Brabrand
Mette S. Thomsen,
Bronzealdervej 10 st 10, 8220 Brabrand
Knud Holt,
Sonnesgade 14, 408, 8000 Århus C

Eva Borgholm,
Skovhøj 253, 8361 Hasselager

Der var formandsvalg fordi Lotte Nielsen
er fraflyttet boligforeningen og derfor udgået af bestyrelsen.
Jeg vil gerne takke Lotte for hendes tid
som formand.
Knud Holt

SKRÆPPEBLADET DECEMBER 2004
20

NYTTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMRE

DECEMBER 2004

BRABRAND BOLIGFORENING, GUDRUNSVEJ 10 A, 8220 BRABRAND, tlf. 89 31 71 71, fax. 89 31 71 89
Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.30-14.00, torsdag kl. 9.30-18.00, fredag kl. 9.30-12.00
E-post: brabrand@bbbo.dk
www.brabrand-boligforening.dk

FORENINGSBESTYRELSEN
Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90
Henning Woller (næstformand)
Udsigten 82, tlf. 86 26 25 76
Søren Løkkegaard
Janesvej 9, 1, lejl. 1, tlf. 86 25 67 34
Morten Fich
Jernaldervej 229 A, 1. tv., tlf. 86 24 47 33
Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22
Hartvig Vendelboe
Birgittevej 25, tlf. 86 25 36 45
Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 86 24 38 43

INSPEKTØRER

BEBOERRÅDGIVNINGEN

Afdeling 1, 2, 3, 8 16, 17 & 22::

Gudrunsvej 16, 1. th
Træffetider: tirsdag 10-12, torsdag 15-18
Tlf: 86 25 21 26 & 86 25 21 50

Hans Chr. Christiansen
Gudrunsvej 10 A, tlf. 89 31 71 71
Privat tlf. 86 15 37 25
Afdeling 4, 5 og Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen
Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31
Privat tlf. 86 92 21 58
Afd. 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23 & 24:

ANTENNESERVICE
Stofa Antenneservice: tlf. 70 10 45 88

TOTALSERVICE
tlf. 89 31 71 71 eller 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30, weekend hele døgnet.

Bjarne Gaur
Gudrunsvej 10 A, tlf. 89 31 71 71
Privat tlf. 86 26 06 67

SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER
HANS BROGESPARKEN
Hans Brogesvej 17 kld. tv., 8220 Brabrand. Max. 30 personer.
Leje: kr. 300. Depositum: kr. 300. Kun for beboere i afdelingen.
Beboere i afd. 8 Drejergården kan ansøge afd. best. om leje af lokalet.
Lokalet kan benyttes til kl. 24.00.
SØVANGEN
Louisevej 18, 8220 Brabrand. Max. 40 personer.
Leje: kr. 200. Depositum: kr. 200. Kun for beboere i afdelingen.
Musik og støjende adfærd skal ophøre kl. 20.00. Lokalet forlades kl. 22.00.
Kan ikke lejes onsdage samt den 2. tirsdag i hver måned.
SKOVGÅRDSPARKEN
Ingasvej 66. 8220 Brabrand. 2 x 50 personer.
Reservervationsgebyr på kr. 500 skal betales senest 3 dage efter ønske om
reservation er meddelt Brabrand Boligforening.
Ved reservation med 14 dages varsel eller mindre
betales det fulde beløb inden 3 dage. Kan max. reserveres 6 mdr frem i tiden.
Lokalerne kan KUN udlejes til beboere i afdelingen samt beboere i Arbejdernes
Andels Boligforenings afdeling. 24 Skovgårdsparken.
Nøglen udleveres hos varmemesteren i kontortiden.
Ved annullering mindre end 2 mdr. før lejedato kan lejen kun returneres i
tilfælde af pludselig meget alvorlig sygdom - forudsætter skriftlig begrundelse.
Lokalerne kan kun udlejes én gang i weekenden.
Lokale 1 eller 2 max 50 personer:
kr. 800
Mødelokale u. køkken max 20 personer:
kr. 400
Mødelokale m. køkken max 20 personer:
kr. 600
Lokale 1 m. mødelokale max. 50 personer:
kr. 1.100
Depositum:
kr. 1.000
Telefon: Lokale 1: 86 25 02 69 • Lokale 2: 86 25 03 92
HOLMSTRUP
Jernaldervej 247, 8210 Århus V. Service til 72 personer.
Reservering skal ske hos: Lillian Jensen, Jernaldervej 267 B 1. th.
mellem 17.30 og 19.00 på tlf.: 86 24 76 08.. Kun for beboere i Holmstrup.
Beboere i boligforeningens øvrige afdelinger kan søge afdelingsbestyrelsen i
Holmstrup om leje af lokalet.
Kan max. lejes 4 mdr. frem. Lokalet kan ikke udlejes på søndage dog med
undtagelse af konfirmationer. Dispensation kan evt. gives ved henvendelse til
afdelingsbestyrelsen.
Leje af lokale u. køkken: kr. 225. Depositum: kr.125
Leje af lokale m. køkken: kr. 350. Depositum: kr. 250
Andre afdelinger: kr. 700. Depositum: kr. 250
Ekstra betaling ved leje 2 dage i træk:
U. køkken + tillæg: kr. 150 pr. fortløbende dag
M. køkken + tillæg: kr. 200 pr. fortløbende dag
Leje musikanlæg ekstra: kr. 100 . Depositum: kr. 100
Udlejning af stole tlf.: 86 24 76 12
Al musik og støjende adfærd i og omkring selskabslokalet skal ophøre senest
kl. 01.00. Strøm til stikkontakter afbrydes.
DREJERGÅRDEN
Hovedgaden 29, 8220 Brabrand. Max. 50 personer.
Kun for beboere i Drejergården, Hans Brogesparken, Mølleparken og Højrisparken.. Leje: kr. 400. Depositum: kr. 300. Lokalet kan ikke udlejes på tirsdage.
Minileje: kr. 150. for afdelingens beboere.
Mandag - torsdag: 07.00 - 11.00. Mandag - torsdag: 12.00 - 16.00.
Dog ikke tirsdag eftermiddag. Musik og støjende adfærd skal ophøre kl. 24.00.
RØDLUNDPARKEN
Selskabslokalet, Rødlundvej 8, 8462 Harlev. Møbler og service til 30 personer
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen
Aktivitetslokalet, Næshøjvej 90, 8462 Harlev
Møbler, service og køkkenfaciliteter til 16 personer
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen

ODINSGÅRD
Stenaldervej 209 st. 1, 8220 Brabrand - Valhalla
Max. 30 personer. Mødelokale max. 15 personer.
For alle beboere i Brabrand Boligforening
Kan kun udlejes med 1 uges varsel. Kortere varsel skal ske i samråd med afdelingsformanden. Priser for beboere på Odinsgård og Thorsbjerg:
Leje af festsal + køkken: kr. 500. Depositum: kr. 1.000
Priser for øvrige afdelinger:
Leje af festsal + køkken: kr. 1.000. Depositum: kr. 1.500.
Ved leje 2 dage i træk betales kr. 250,00 for 2. dagen.
Børnefødselsdag: kr. 250. Depositum: kr. 500. Til og med 16 år er sluttidspunkt kl. 22.00. Forældre/værger skal være til stede.
THORSBJERG
Stenaldervej 77, 8220 Brabrand - Stenhytten
Bestilles hos Lise Ledet mellem kl. 17.00 - 19.00 på tlf.: 86 24 19 01.
Max. 50 personer.. Priser for beboere på Thorsbjerg & Odinsgård:
Leje hele huset: kr. 450 kr. Depositum: kr. 500
8 timers leje: kr. 300. Depositum: kr. 500. (slut senest kl. 22.00)
6 timers leje: kr. 150. Depositum: kr. 250. (børnefødselsdag slut senest kl.
22.00)
Hyggerum: kr. 250 ekstra. Depositum: kr. 500 (kan kun udlejes sammen
med resten af huset, ikke mandag til fredag).
Priser for øvrige afdelinger: Leje hele huset: kr. 1.000 kr. Depositum: kr. 1.000
8 timers leje: kr. 450. Depositum: kr. 750. (slut senest kl. 22.00)
6 timers leje: kr. 225. Depositum: kr. 375. (børnefødselsdag sluttes senest kl.
22.00) Børn 0 - 16 år SKAL forældre/værger være til stede
Hyggerum: kr. 250 ekstra. Depositum: kr. 500 (kan kun udlejes sammen
med resten af huset, ikke mandag til fredag).
Ved udlejning til samme person 2 dage i træk koster 2.dagen kun kr. 200
Telefon i lokale: 86 24 71 08. Mødelokale: 86 24 62 28.
FÆLLESHUSET
Hasselhøj 203, 8361 Hasselager.. Max. 50 personer.
Kan udlejes til beboere i afdelingerne 7, 15 og 21.
Fælleshuset kan lejes senest 3 uger før, dog kan der dispenseres for fristen for
kortere varsel ved. f.eks. begravelse.
Heldagsleje kl. 09.00 – 07.00
Leje 1. dag
kr. 700,00 (dog ikke onsdage i perioden 1.sep. - 1. maj)
pr. efterfølgende dag: kr. 200,00. Depositum: kr. 500,00
Reservationsgebyr kr. 200,00 (senest 3 dage efter bestilling)
Hverdage kl. 09.00 – 17.00
Leje 1. dag
kr. 200,00 (dog ikke onsdage i perioden 1.sep. - 1. maj)
Depositum
kr. 500,00
Reservationsgebyr kr. 200,00 (senest 3 dage efter bestilling)
Aktiviteterne kan reservere fælleshuset uden beregning til afholdelse af aktiviteter.
SKOVHØJ, AFDELING 23
Fælleshuset Skovhøj nr. 225, 8361 Hasselager.
Max. 40 personer. Kan udlejes til beboere i afdeling 23 og 24, samt beboere i
Århus og Omegns afdeling 17 Skovhøj.
Lokalet kan ikke reserveres mere end 1 år frem.
Fælleshuset kan lejes senest 14 dage før, dog kan dispenseres ved begravelser.
Al musik og støjende adfærd i og omkring huset skal ophøre senest kl. 01.00.
Aktiviteter der afholdes i afdelinsregi kan benytte lokalerne vederlagsfrit, tidsfristerne for reservation skal dog overholdes.
Heldagsleje kl. 09.00 - 07.00
Hverdage kl. 09.00 - 19.00
Leje 1. dag
kr. 450,00
Leje
kr. 200,00
Pr. efterfølgende dag
kr. 150,00
Depositum
kr. 250,00
Depositum
kr. 250,00
SKOVHØJ, AFDELING 24
Fælleshuset Skovhøj i Hasselager.
Max. 100 personer kan udlejes til beboere i afdeling 23 og 24 samt beboere i
Århus og Omegns afdeling 17 Skovhøj.

Leje 1 dag
kr. 1.000,00
Pr. efterfølgende dag
kr. 500,00
Depositum
kr. 1.000,00
Kan ikke udlejes til afholdelse af klasse- og ungdomsfester
Reservation kan ske ved henvendelse til:
Århus Omegn Skanderborgvej 168, 8260 Viby J.
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-15, torsdag kl. 10-17 og fredag kl.
10-12. Tlf. 87344141 - Fax. 87344144 . E-mail: bolig@boaarhusomegn.dk
Ønsker du mere info omkring værelserne se evt. her http://www.boaarhusomegn.dk
TOUSGÅRDSLADEN
Kan reserveres på hverdage kl. 10.00 - 14.00 og torsdag kl. 17.00 - 19.00 på
tlf.: 86 25 91 58.
GÆSTEVÆRELSER
Hans Brogesparken, Hans Brogesvej 11 kld.
Kun for beboere i Hans Brogesparken og Søvangen.
kr. 100 pr. overnatning. Efterfølgende overnatninger kun kr. 75
Afdeling 2 betaler kr. 100 pr. overnatning
Der er linned i værelset. Bruseniche. To stk. senge.
Søvangen
Louisevej 14 1. sal, Kun for beboere i Hans Brogesparken og Søvangen.
kr. 75 pr. overnatning. Efterfølgende overnatninger kun kr. 50
Der er linned i værelset. Medbring kun håndklæder.
Rødlundparken
Gæsteværelse 1 og 2, Næshøjvej 90, 8462 Harlev
Værelser kan max. lejes for en periode på 14 dage
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Linned og håndklæder skal medbringes
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen
Thorsbjerg
Stenaldervej 71 1. sal værelse 1+2+3
kr. 75 pr. overnatning + kr. 100 i depositum pr. værelse.
Beboere i Thorsbjerg kan altid reservere disse værelser. Alle andre afdelinger i
boligforeningen kan max. reservere værelserne 3 måneder før de skal bruges.
Kan max. lejes for én uge. Linned og håndklæder skal medbringes.
Lejeaftalen kan ophæves indtil to måneder før aftalte lejedato. I tilfælde af
ophævelse herefter, tilfalder lejen afdelingen, hvis værelset ikke genudlejes igen.
Sonnesgade
Sonnesgade 14, vær. 1, 2, 3 & 4 beliggende v/Fælleshuset.
Kr. 75,00 pr. overnatning
Ingen depositum
Linned og håndklæder skal medbringes. Kan kun lejes af beboere i afdelingen.
Reservation sker hos varmemesteren i afdelingen, ved vamemesterens fravær
kan det ske hos den vagthavende i afdelingen.
Afdeling 24 Skovhøj
Afdelingen råder i fællesskab med boligforeningen Århus og Omegn over 6
gæsteværelser. Værelserne kan lejes af beboere i afdeling 23 og 24 Skovhøj.
kr. 100,00 pr. overnatning samt kr. 200,00 i depositum pr. værelse.
Inventar: 2 boxmadrasser, 2 dyner, 2 hovedpuder, 2 lamper og 1 garderobeskab
Rerservering af værelserne kan ske ved henvendelse til:
Århus Omegn Skanderborgvej 168, 8260 Viby J.
Kontortid:
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-15, torsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10-12
Tlf. 87344141 - Fax. 87344144
E-mail: bolig@boaarhusomegn.dk
Ønsker du mere info omkring værelserne se evt. her http://www.boaarhusomegn.dk

Nyttige adresser og telefonnumre udkommer som tillæg til juli og december-numrene. Rettelser og tilføjelser bedes meddelt til
Skræppebladet, Gudrunsvej 2, kld., tlf. 86 25 26 99, e-post: skraeppen@mail1.stofanet.dk - www.skraeppebladet.dk

KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER
BØRN OG UNGE

Al-Nour Ungdomsforening

Kontaktperson: Khaled Mansour, Dortesvej 21, 2. th., tlf. 86 25 22
08
Børneaktiviteter for piger og drenge

Brabrand Ungdoms- og Kulturforening

Brabrand IF - Engdalsvej 86-88. tlf. 86 26 10 88.
Kontortid: tirsdag og torsdag kl. 9.00-12.00.
Forretningsudvalg: Niels Jacob Sennels, tlf. 86 26 12 21
Basketball, badminton, håndbold, fodbold, tennis, gymnastik, bordtennis, petanque, svømning.

Dortesvej 13, kld, tv.
Formand: Vagn Schmidt, tlf. 86 25 37 86
Kasserer: Gerda Jensen, tlf. 86 25 51 53

Brabrand Skytteforening

Holmstrup Haver

Gjellerupskolen. Kontaktperson: Allan Paquet, tlf. 86 26 19 00

Edw. Rahrsvej 6 B. Hverdage kl. 12.00-18.30
Kontaktperson: Abdulla Demitaz. tlf. 86 25 86 59

Underhuset Dart

Brabrand-Tilst Ungdomsskole

F.C. Kammeraterne

For unge mellem 14 og 18 år
Kontakt Nordgårdskolen: Otto Thorup, tlf. 86 25 71 59 eller
Kontakt Engdal-/Gellerupskolen: Erik Dybdal, tlf. 86 26 09 87

Byggelegepladsen Troldhøjen

Janesvej 4, tlf. 86 25 90 21. Hverdage kl. 8.00-17.00
Dyrehold, bygge-by, træværksted m.m..

Dramok

KFUM/K Gellerup kirke, ungdomslokalet
Dramaklub for 7-13 årige, torsdag kl. 18.30-20.00
Kontaktperson: Louise D. Nygaard, tlf. 87 46 05 08

Underhuset, Ingasvej 66 – torsdag kl. 19.00-22.00.
Tovshøjskolens fodboldbaner. Klub: Bag Tovshøjskolen. tlf. 86 25 03 67
Formand: Per Secher, Annettevej 28, tlf. 86 25 08 94
Træning: ring og hør.

Gellerupbadet - Dortesvej 43, tlf. 86 25 69 01
Morgensvømning mandag-torsdag kl. 07-09
Pensionistsvømning mandag og onsdag kl. 09-11
Mor og barn-svømning mandag-onsdag kl. 10-12, torsdag 09-11
Offentlig svømning mandag-torsdag 14-19, fredag 14-18
Familiesvømning lørdag og søndag 10-16
Kvindesvømning onsdag 19.00-21.00

Fritidshuset

Gellerup Billard Club

Fri Vietnamesisk Ungdomsforening

Idræt og trivsel

Bentesvej 45, kld., tlf. 86 25 42 14
Kontaktperson: Hoynh Huu Long, tlf. 86 25 82 78

Idræt i dagtimerne, bl.a. på Tovshøjsskolen og i Brabrandhallen
Åben for alle. Yderligere oplysninger: Idræt og trivsel,
tlf. 86 13 73 99, mandag-tordag kl. 8.30-16.30

J.B. Disco

IF Bacchus af 1972

Birgittevej 1, tlf. 86 25 33 21
Fritidsklubben 10-14 år, man-fre. kl. 12.00-17.30
Mandag kl. 18.15-22.00 samt hver 3. fredag 18.15-22.00.
Ungdomsklubben 14-18 år, man, ons, tors kl. 18.15-23.00

Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B.
Sodavandsdiskotek for 6-14 årige. Mødes den 1. og 3. fredag.
Kontaktperson: Esben Trige tlf: 86245167
13 eller Karsten Nielsen, tlf. 86 25 17 70.

Klubberne i Gellerup (KIG)

Dortesvej 45, tlf. 86 250333
Fritidsklub: 10-14 år. Mandag, onsdag, fredag 13.30-17.30
Tirsdag og torsdag 13.30-21.00. Søndag 13.30-22.
Ungdomsklub: 14-18 år. Mandag, onsdag, søndag 13.30-22.00
Tirsdag og torsdag 13.30-21.00. Fredag 13.30-17.30
Torsdag er gæstedag for børn der ikke er medlem.

Legepladsen -

Dortesvej 47, tlf. 86 25 23 68
Forskellige dyr, gratis for alle. Åben alle hverdage 10.00-17.00

Ram og Rom

Ingasvej 62, kld. Computer og Internet for 5-20 årige.
Kontakt: Vagn Eriksen tlf: 86257744

Smølfen -

Gudrunsvej 78, under biblioteket, tlf. 86 25 17 07
Hverdage 13.00-23.00, lørdag 11.00-17.00, søndag 13.00-17.00
Formand: Bent H. Kanstrup, e-post: gbc@mail1.stofanet.dk www.gellerupbillard.dk

Volleyball for voksne m/k, øvede
Onsdag kl. 20.50-22.50 i Nordgårdhallen
Kontaktperson: Anne Birte Jørgensen 86 24 70 72

InterFemina

Kun for kvinder
Kontaktperson: Helle Hansen 40 71 86 75
Gudrunsvej 76, 7. th, 8200 Brabrand

Nordgårdens Idrætsforening

Badminton: Jørn Frydendall tlf. 86 76 19 38
Håndbold: Helle Hansen, tlf. 86 25 97 17
Svømning: Kenny Jakobsen tlf. 86 18 56 32

Tennisklubben BBT Gellerup

Gudrunsvej 58, kld. kontaktpersoner:
Helle Hansen, tlf. 86 25 97 17 - Trieu Van Cao, tlf. 86 25 57 52

ÆLDRE-AKTIVITETER

Børn og unge på Holmstrup Mark.
Åben tirsdag, torsdag og fredag kl. 15.00-21.00.
Kontaktpersoner: Svend Ove Bøhm, tlf. 86 24 62 64
Ib Ørholst, tlf. 27 33 81 21

Gellerup Pensionistklub

Støtte på tværs

Holmstrup Pensionistklub

For unge mellem 14 og 20 år, med behov for særlig støtte.
Gudrunsvej 78 st., tlf. 89 40 22 18

Jernaldervej 277. Tirsdag kl. 14-17
Kontaktperson: Lars Tohde Nielsen, tlf. 86 24 91 09

Tusindfryd, lektiehjælp

Lokalcenter Brabrand

Frivillig lektiehjælpsgruppe, tilbyder lektiehjælp og samtaletræning.
Lokaler på Gudrunsvej 78 (biblioteket). tirsdag og onsdag klokken
15.30-17.00, torsdag klokken 16.30-18.00 Kontakt:
Anne-Dorthe Lilledal, tlf. 86 25 72 64, eller Rie Bihlet, tlf. 86 19 26 04

Århus Ungdomsforening -

Lottesvej 12, kld.
Kontaktperson: Halit Balikci, Bentesvej7, 3. th., tlf. 86 25 51 68.
Hverdage kl. 17.00-21.00, Lørdag og søndag kl. 14.00-21.00.

SPORT

Fodboldklubben ACFC v/ KiG

Dortesvej 47. - Kontaktperson: Afif tlf. 86 25 09 64

Anatolsk Sportsklub

Fodbold på banen ved Engdalskolen.Træning hver tirsdag og torsdag
kl. 19.00-21.00. Kontaktperson: Ismet Simsek.
Henvendelse: Anatolsk Kulturforening, tlf. 86 25 38 98

Brabrand Bokseklub

Gellerupbadet, Dortesvej 43. Formand: Jan Thielemann tlf.: 28494475

Lokalcentret Gellerup, Gudrunsvej 80
Kontaktperson: Svend Erik Sørensen

HAVEFORENINGER

Haveforeningen Grønærten

Kontaktperson: Mette Geert Jørgensen, Jernaldervej 245, lejl. 7
tlf. 86 24 25 62

Haveforeningen Mariehønen

Lenesvej 29. Kontaktperson: Poul Christensen, tlf. 86 25 28 08

Haveforeningen Persillerækken

Kontaktperson: Poul Erik Hansen, Jernaldervej 257A, tlf. 86 24 37 84

TEATER – FILM – CIRKUS

Cirkus Tværs

Gudrunsvej 78, tlf. 86 25 87 80, fax. 86 25 84 50
Kontaktperson: Joop Poelman. Cirkus med børn fra området Optræder
både i Danmark og i udlandet

Gellerup Scenen

Teaterforestillinger og kulturelle arrangementer.
Teaterskolen for Unge i Århus; undervisning i skuespiltekning, teater, drama, sang og dans.
Gudrunsvej 80, 8220 Brabrand, tlf. 86 25 03 66.
Hverdage 12.00 - 16.00.
www.gellerupscenen.dk • e-post: post@gellerupscenen.dk

Fritidsforeningens filmudvalg

Underhuset, Ingasvej 66.
Viser film gratis for børn hver anden uge i vinterhalvåret, hver anden fredag kl. 19.00. Kontakt: John Norh, tlf. 86 25 98 01

BEBOERAKTIVITETER

Anatolsk Kulturforening

Gudrunsvej 48, kld., postboks 1458, tlf. 86 25 38 98, fax. 86 25 38 46.
E-mail: anatolsk@forum.dk. Hjemmeside: http://welcome.to/anatolsk
Kontaktperson: Bünyamin Simsek
Hverdag kl. 12.00-18.00. Lørdag og søndag kl. 11.00-17.00.

Arabisk forældreråd

Kontaktperson: Ramaes Chabaan, Dortesvej 19

Brabrand Oplysningsforbund

Den lokale aftenskole, arrangerer alle former for kursus
Janesvej 29, kld. th., tlf. 86 25 75 00
Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00-13.00
Kontaktperson: Kirsten Jacobsen, tlf. 86 25 77 84

Capella Astronomiklub

Kontaktperson: John Mikkelsen, Jernaldervej 259 B Tlf. 86 24 06 14

Dansk-Iransk kulturforening

City Vest. Postbox 1114
Kontaktperson: Nouri Balahang, tlf. 86 24 66 24

Den Arabiske-Danske forening

Kontaktperson: Faten Hacem Laz, Gudrunsvej 68, 7. th.

Den Arabiske kulturforening

Klosterport 2 A, 8000 Århus C, tlf. 86 20 19 72 v/Radwan Mansour

Voldbækvej 92, 8220 Brabrand. Tlf. 89 49 47 00
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-15.30

Den Irakiske klub

Lokalcentret Gellerup

Folkeinformation -

Gudrunsvej 80, tlf. 86 25 18 33 (lokal 117, 118)
Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00, fredag kl. 8.00-14.00
Brugerrådets træffetid: Torsdag kl. 13.00-15.00

Søvangens Pensionistklub

Kontaktperson: Muna Aisa, Gudrunsvej 64, 1.
Gudrunsvej 78 st., tlf. 89 40 57 80.
Åben alle dage fra kl. 9.00-14.00, torsdag 9.00-17.00.
Rådgivning og tolkebistand til somaliere, arabere og tyrkere.

Genbrugsen Holmstrup

Louisevej 18 – mødetid: Onsdag kl. 14.00-18.00
Kontaktperson: Pierre Peugot, tlf. 86 25 38 25

Modtager brugt tøj, reparationsmuligheder.Kun for beboere i Holmstrup
Åben tirsdag 18.30-19.30 og søndag 13-14.
Jernaldervej 215, 1., tlf. 86 24 26 98 (Sanne Hemmingsen)

Drejerklubben

Hasselhøj/Hasselengen aktiviteter:

Underhuset Billard

Vi spiller hver mandag aften i fælleshuset med indskrivning kl. 18.
30 spillet starter klokken 19.00
Formand: Per Abild, HE 93 b, tlf. 86 28 44 30.

Hyggeligt samvær, hver tirsdag kl 14.00-16.00
Kontaktperson: Ellen Johansen, Hovedgaden 29, 2. lejl. 3,
Underhuset, Ingasvej 66. Onsdag 10.00-12.00. For pensionister og efterlønnere.

Kortklubben Hasselbladet
Musikklubben Bøfferne

Klubaften: Tirsdag fra kl. 19.00. Nye medlemmer ses og høres gerne!
I fælleshuset. Kontakt: Kaj Karstensen, HH 47, tlf. 86 28 96 80.

Petanqueklubben Hasselgrisen
Der spilles på banerne hver onsdag fra klokken 18.30. Lørdag fra
klokken 12.00 og søndag fra klokken 11.00. Alle er velkomne.
Formand: Rene (Gumse) Jensen, HE 95 A, tlf. 28 20 67 70

Klub 97

Klub for pensionister og efterlønnere. Der holdes åbent hver mandag
fra kl. 13 til 17 i Fælleshuse. Første mandag i måneden banko.
Formand Orla Jensen HE, 22 tlf. 86 28 00 50

Hyggestuen

Arrangerer fællesspisning i huset. Medlemskab 10 kroner.
Formand: Bent Larsen, HH 35, tlf. 86 28 77 73.

Loppen

Genbrugsforening, som holder til i kælderen Hasselengen 9.
Åbningstid torsdage fra kl. 19.00 - 21.00. Kontaktperson:
Tove Christensen, tlf. 86 28 01 31 for afhentning af effekter.

Bankoklubben Fælleshuset’s Venner’s

Hver onsdag - dørene åbnes klokken 17.00. Kvarterbanko fra klokken
17.30. Nærmere oplysninger: Henning Øgendahl, tlf. 23 80 18 04.

Festforeningen:

Formand: Rene (Gumse) Jensen, HE 95 A, tlf. 28 20 67 70

Holmstrup aktiviteter:
Auto Klub

Jernaldervej 245. Værksted til reparation af medlemmernes egne biler
Formand og kontaktperson: Poul Jørgensen, tlf. 86 24 13 34

Holmstrup Beboerforeningen

Jernaldevej 215, 1., tlf. 86 24 58 28

Holmstrup Dyreklub

Jernaldervej 255, st. tv., Kontaktperson: Edvin Juhl, tlf. 86 24 53 43

Holmstrup Hønse og Biavlerforening

Jernaldervej 267 C, tv. 3823
Kontaktperson: Margrethe Borchhorst, tlf. 86 24 41 31

Multikulturel Forening

Fælleshuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A, tlf. 86 25 18 96
Kontakt: Rabih Azad-Ahmad, tlf. 40 50 76 59
Multikulturel Café: mandag-lørdag klokken 17.30-22.

Børneklubben Regnbuen

Aktiviteter for børn mellem 6 og 13 år. Mandag-lørdag kl. 14-17.30
Østens Hus: Ældre værested. mandag-lørdag klokken 17.00-22.00

Somalisk kvindeforening

Kontaktperson: Zahra, Sigridsvej 57, st.

Turkmenske Kulturforening i Århus

Bentesvej 45, kld. Kontaktperson: Ibrahim Saleh, Dortesvej 25, 3. th.

Vietnamesisk Forening i DK.

Kontaktperson: Dung Qouc Tran, Dortesvej 33, 1. th.

Vinklubben »Skovlauget«

Underhuset, Ingasvej 66. Onsdag kl. 19.00-22.00
Kontakt: Oldermand Peder Bach Poulsen, tlf. 86 25 34 17

BEBOERHUSE OG LIGNENDE

Beboerhuset Laden -

Edw. Rahrsvej 6 B, tlf. 86 25 91 58
mandag og onsdag kl. 10.00-14.00
Torsdag
kl. 14.00-19.00
Telefontid:
alle dage
kl. 12.00-14.00
torsdag
kl. 17.00-19.00
Hjemmeside: www.tousgaardsladen.dk
E-post: info@tousgaardsladen.dk
Kontortider:

Ladens folkekøkken -

Tirsdag kl. 19-21 på Jernaldervej 245

Folkekøkken. Tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage mellem kl. 17.00 og 18.00
Tilmelding senest samme dag kl. 12.00

Jernaldervej 245, 1, tlf. 86 24 82 89
Åbent onsdage kl. 15-21. Mad klokken 18. Ingen tilmelding

Fælleshuset Yggdrasil

Holmstrup Marks Cykelværksted
Holmstrup – Værestedet

Haandbryggerlauget af 1970

Tousgården, Edw. Rahrsvej 6 B, tlf. 86 25 19 00
Laugsaften: tirsdag og torsdag kl. 19.30-21.30
Kontaktperson: Mariette Brügge, tlf: 86454443

IDFAD – Indvandrer-Dansk forening for Anti-diskrimination
Dortesvej 31, kld. tv. Postbox 1417
Mandag, onsdag og torsdag fra 13-14, torsdag 16-19
Tlf. 86 25 19 28,
International Kvindeforening

Gudrunsvej 3, postboks 1484, tlf. 86 25 45 22
Forkvinde: Özcan Erbillur
Kontaktperson: Lussin Canakci, tlf. 86 25 08 98
Åben lørdag kl. 13.00-17.00

Irakisk Forening

Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B
Mødes tirsdag og fredag kl. 19.00-24.00
Kontaktperson: Hussein Ali, tlf. 40 86 66 19

Keramikklubben Toveshøj

Janesvej 1, kld. Klubaften mandag kl. 14.00 - 18.00

Klub Søvangen Brabrand -

Louisevej 30, tlf. 86 25 23 81
Nøgleklub med flere aktiviteter 9.00-24.00
Kontaktperson: Villy Jensen, tlf. 86 25 39 81

Læsehesten Holmstrup Mark

Lokalet over Brugsen v. siden af Genbrugsen. Åben onsdag kl. 18.0019.45 (juni, juli og august 18.31-19.33)
Kontaktpersoner: Lars Eg, tlf. 86 24 51 61, Rudolf Bay Jensen,
tlf. 86 24 43 80, Svend Erik Andersen, tlf. 20 78 42 61

Lørdagsklubben

Beboerhuset Tousgårdsladen. 1 og 3 lørdag klokken 13.00.
Ole Pedersen, formand, Janesvej 31
Bente Christiansen, næstforman, Edwin Rahrsvej 10
Kirsten Eberhard, kasserer/sekretær, Østermøllevej 9A, 8380 Trige
Karen Margrethe Pedersen, Janesvej 31
Marianne Nielsen, Byvænget 7 Stautrup, 8260 Viby

M’IT Markens Informationsteknologi.

Stenaldervej 77. Tlf. 86 24 62 28/86 24 71 08
E-mail: markensit@mail.stofanet.dk
Lise Ledet og Esben Trige med flere. Et tilbud til beboerne på
Holmstrup Mark. For børn/unge. Lektiehjælp og aktiviteter. Surfing
med videre. Samt tilbud om undervisning for alle aldersgrupper.

Somaliere i Gellerup

Kontaktperson: Khalid M. Ali, Dortesvej 7, 2. tv.

Dortesvej 35A, v. Den røde Plads, tlf. 86 25 18 96/40 50 76 59

Stenhytten

Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08 (lokale), 86 24 62 28 (kontor)
E-mail: afdelingtolv@mail.stofanet.dk

Underhuset

Ingasvej 66. Torsdag kl. 19.00-22.00, søndag kl. 10.00-12.00
Formand: Keld Jensen, Tlf. 86 25 10 84

BEBOERBLADE

Hassel - nyt

Willy Werell, Hasselengen 30, tlf. 86 27 82 96
e-mal: werell@stofanet.dk
Ole Ryolf, Hasselengen 23A, tlf. 86 28 93 60
email: oleryolf@stofanet.dk
Hjemmeside: www.hasselnyt.webbyen.dk
Deadline er normalt den 22. i måneden.

Har til formål, at koordinere initiativer i Brabrandområdet
Kontaktperson: Max Gaarsted, tlf. 86 25 85 45

Brabrand-Årslev lokalhistoriske arkiv

Gellerup bibliotek, Gudrunsvej 78, Åben hver lørdag kl. 11-13
Telefon i åbningstiden: 8746 0615
Kontaktperson: Børge Nielsen, tlf. 8626 0949

Det Kulturelle Tværfaglige Samarbejde

Janesvej 29, kld. th. Kontaktperson: Kirsten Jacobsen, tlf. 86 25 77 84.
Samarbejdsorgan mellem kommunale og statslige organer, Brabrand
Boligforening og enkelte beboeraktiviteter.

FAS (Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte) bestyrelse:

Knud Holt (formand), Sonnesgade 14, 4. 8, tlf. 86 19 73 11
Mette S. Thomsen
Karen Michaelsen
Adam Hansen
Peter Kjellerup
Jens Skriver
Arthur Sletting
Erik Lauritzen
Hasse Vind

Fritidsforeningen

Tousgården, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand
Inga Andersen (formand) Jernaldervej 241 A, 1. th, tlf. 86 24 73 53
Dagny Mikkelsen, Astridsvej 7, 6. lejl.10, tlf. 86 25 70 56
Maher Hussein Taha, Edwin Rahrsvej 18, 3.1., tlf. 27 11 95 60
Yousuf Abdul Kadar, Jettesvej 5, 3. tv., tlf. 22 45 40 94
Adam Hansen, Gudrunsvej 4, 2. th., tlf. 86 82 47 75
Britt Pohl, Jernaldervej 271 B, 1. tv.
Svend E. Sørensen, Jettesvej 21, 2. th.
Materialeforvaltning: Tommy Ø. Møller, tlf 28 57 65 15
Træffetid mandag til fredag mellem 17.00-18.00
Mødedag: den 2. tirsdag i måneden
Mødelokale: Edw. Rahrsvej 26, kld.

Gellerup Bibliotek -

Gudrunsvej 78, tlf. 86 25 11 77
Mandag, onsdag, fredag 10.00-17.00. Torsdag 12.00-19.00.
Lørdag 9.30-14.00

Gellerup Fællesråd

Har til formål at koordinere initiativer i Gellerupområdet
Kontaktperson: Ingrid Jensen tlf.: 86 25 36 01

Gellerupparkens Retshjælp

Gratis juridisk og social rådgivning, Dortesvej 1, st. th., tlf. 86 25 71 35
Mandag og onsdag 10.00-14.00 og 15.30-18.00, torsdag 10.00-14.00

Grøn Guide i Gellerup

Gode råd om miljø. Vagn Eriksen, Louisevej 40
Tlf. 20 95 77 44 eller 86 25 77 44 E-mail:
groen.gellerup@get2net.dk

Kældershoppen - Janesvej 43

Mjølner

Stenaldervej 77, 8220 Brabrand. E-mail: markensit@mail.stofanet.dk
kontaktperson: Esben Trige, tlf. 86 24 62 28/86 24 71 08

Skræppebladet

Redaktion tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1.stofanet.dk
Sebastian Adorján Dyhr (ansvh), Jettesvej 3, 2. th., tlf. 86 25 10 50
Peter Kjellerup Hansen, Louisevej 26, 3. tv., tlf. 86 25 09 58
Helle Hansen, Gudrunsvej 76, 7. th., tlf. 86 25 97 17
Bo Sigismund, Hasseltoften 54, tlf. 87 38 17 57
Birthe Graff, Anettevej 10, 1. tv, tlf. 86 25 20 35
Jens Skriver, Jernaldervej 219 A, 4., tlf. 86 24 54 19
Svend Aage Hansen, Hasselengen 28 B, tlf. 86 28 16 13
Bent Jensen, Sonnesgade 14 st. lejl 15, tlf. 86 98 05 96
Hans Nicolajsen, Skovhøj 251, tlf. 86 16 79 03
Fotograf:
Hans Grundsøe, Tornhøjvej 122, tlf. 86 28 28 98
Tegner:
Lone C. Platz, H.C.Andersensvej 14, 8560 Kolind. tlf. 86 39 29 36
Layout:
Jesper Krogh, Frederiks Allé 141, tlf. 21 25 84 18
Internet:
Søren Krogh, Hans Brogesvej 7 B, tlf. 86 26 27 10

ANDET

Basen -

Brabrand Fællesråd

Edw. Rahrsvej 52, tlf. 86 26 21 00.
Er du ensom eller har du et misbrug i hverdagen? Basen arrangerer
dagkurser, hvor emnet er kvalitet i livet. Der er mulighed for at bo i
et af vores bofællesskaber. Du er velkommen til at kontakte os anonymt.

tlf. 86 25 95 69

Livsværkstederne

City Vest (ovenpå Føtex), Gudrunsvej 7, Postboks 1522
8220 Brabrand, tlf. 86 25 95 99

Naboskaberne

Jettesvej 1, st. th. (Gellerupparken, Skovgårdsparken og Toveshøj)
Lise Ledet og Lene Drøjdal, tlf. 86 25 10 16, fax 86 25 91 89
E-post: naboskaberne@mail1.stofanet.dk
Kontortid: mandag 11-15, tirsdag 10-15, onsdag lukket, torsdag 10-15,
fredag 10-14 eller efter aftale.

Natursamarbejdet

Samarbejdsprojekt om naturen mellem tre generationer
Gellerupvej 111, Naturcentret Sølyst, tlf. 86 25 68 60

Nærpolitiet

City Vest, Gudrunsvej 7, tlf. 86 25 14 48
Man. - Fre. kl. 12.00 - 14.00, tors. desuden kl. 16.00 - 17.30
E-post: aarhus-brabrand@politi.dk

Sundhedshuset - Gudrunsvej 78 (Gellerup Bibliotek).
Hver dag 8.00-15.00. Tlf: 89402209

AFDELINGSBESTYRELSERNE I BRABRAND BOLIGFORENING
Hans Broges Parken afd. 1

Holmstrup afd. 6

Varmemester i Hans Broges Parken

Varmemester i Holmstrup

Kai Berg, Udsigten 86, tlf. 86 26 27 90, privat 86 25 59 64

Mogens Rasmussen, Jernaldervej 277, tlf. 86 24 28 97,
privat tlf. 86 24 22 47

Hans Broges Vej 11-29 og Udsigten, 8220 Brabrand
Afdelingsbestyrelsen i Hans Broges Parken

Asger Frederiksen (formand), Hans Brogesvej 4, st. tv.,
tlf. 86 26 26 17
Jens Stefansen, Hans Brogesvej 23, 2. tv.
Torben Petersen, Hans Brogesvej 23, 1. tv.
Birger Hansen, Udsigten 32, tlf. 86 26 16 81
Inger Bloch, Hans Brogesvej 23, 2. th., tlf. 86 26 25 79
Mødedag 2. onsdag i måneden.

Søvangen afd. 2

Louisevej 2-62, Annettevej 1-49, Birgittevej 1-39 og
Brabrand Skovvej 31-69, 8220 Brabrand
Varmemester i Søvangen
Arne Østergaard Nielsen, tlf. 86 25 26 15, privat tlf. 86 15 41 42
Afdelingsbestyrelsen i Søvangen
Georg Nielsen (formand), Annettevej 8, 1. mf, tlf. 86 25 39 19
Birthe Wisen (næstform), Brabrand Skovvej 67, tlf. 86 25 36 71
Margit Nørhave, Louisevej 24, st. tlf. 86 25 85 10
Poul Pallesen, Annettevej 3, tlf. 86 25 67 38
Joop de Vries, Louisevej 8, 3. th., tlf. 86 25 36 65
Karen Margrethe Frederiksen, Louisevej 32, 2. th., tlf. 86 25 82 44
Else Høgh, Brabrand Skovvej 63
Mødedag: den 2. tirsdag i måneden kl. 18.30, Louisevej 18

Skovgårdsparken afd. 3

Jernaldervej 215-277, 8210 Århus N

Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup

Truevej 2-46
Varmemester i Højriisparken
Arne Østergaard Nielsen tlf. 86 25 26 15, privat 86 15 41 42
Afdelingsbestyrelsen i Højriisparken
Preben F. Jensen (formand), Truevej 14, 2.
Henny Frederiksen, Truevej 36
Gjert Sørensen, Truevej 6, st.

Hasselhøj/Hasselengen afd. 7/15

Lyngby afd. 18

Hasselhøj/Hasselengen, 8361 Hasselager

Varmemester i Hasselhøj/Hasselengen

Ole Juhl, tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Hasselhøj

Erik L. Andersen (formand), Hasselhøj 197, tlf. 86 28 90 72
Kirsten Larsen, Hasselhøj 35, tlf. 86 28 77 73
René Jensen, Hasselengen 95 A, tlf. 28 61 97 98
Bjarne Fangel, Hasselhøj 183, tlf. 86 28 55 72
Johanne Munkholm, Hasselengen 87, tlf. 86 28 46 48
Eli Bønding Olesen, Hasselhøj 65
Tove Christensen, Hasselhøj 85

Drejergården afd. 8
Brabrand Hovedgade, 8220 Brabrand

Varmemester i Drejergården

Varmemester i Skovgårdsparken

Kai Berg, Udsigten 86, tlf. 86 26 27 90,
privat tlf. 86 25 59 64

Afdelingsbestyrelsen i Skovgårdsparken

Conny Jepsen (formand), Karensvej 29, st. tv., tlf. 86 25 76 80
Jan Viborg (næstform), Karensvej 3, tlf. 86 25 87 79
Vagn Eriksen, Karensvej 39, tlf. 86 25 05 50
Petra Hall, Karensvej 3, tlf. 86 25 87 79
Jan Berthelsen, Ingasvej 62, st. lejl. 7, tlf. 87 13 58 82
Martin Hansen, Karensvej 76, tlf. 61 77 05 78
Niels Bay Rye, Karensvej 40, tlf. 86 76 37 01
Afdelingsbestyrelsens mødelokale har tlf. 86 25 45 88
Mødedag 2. tirsdag i måneden.

Højriisparken afd. 17

Niels Jensen, Jernaldervej 225 B, tlf. 86 24 60 02
Jan W. Petersen, jernaldervej 275 B, 1. th.
Elly Lindved Nielsen, Jernaldervej 231 A, 2. th.
Rita Flintholm, Jernaldervej 235 A, st. th.
Edvin Juhl, Jernaldervej 241 A, 1. tv.
Merete Blicher, Jernaldervej 245, 3.
Afdelingsbestyrelsens adresse: Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24

Sigridsvej, Ingasvej, Karensvej og Astridsvej, 8220 Brabrand
Kent Hansen, Ingasvej 66, tlf. 86 25 26 16, privat 86 10 32 63

tlf. 86 26 25 51
Edith Jespersen (næstformand), Årslev Møllevej 73,1.
tlf. 86 26 57 50
Ole Christensen, Årslev Møllevej 29, st.

Rødlundparken afd. 10
Rødlundvej 8, 8462 Harlev

Varmemester i Rødlundparken

Jan Erik Sørensen, Rødlundvej 152, tlf. 86 94 20 05,
privat tlf. 86 86 92 10 40
Afdelingsbestyrelsen i Rødlundparken

Lyngbygaardsvej 37A-37D
Varmemester i Lyngby
Jan Erik Sørensen, Rødlundparken, tlf. 86 94 20 05,
privat tlf. 86 86 92 10 40
Kontaktperson:
Torsten Petersen, Lyngbygaardsvej 37 B, tlf. 86 26 48 36

Bronzealdervænget afd. 19

Bronzealdervænget 10-18, 8210 Århus V
Varmemester
Søren Hammel, tlf. 86 24 99 90. Bronzealdervænget 14.
Privat: 86 24 25 42
Afdelingsbestyrelsen
Jørgen Lund (formand), Bronzealdervænget 18, 1. 8,
tlf. 40 94 50 27
Jeppe Lund, Bronzealdervænget 10, 1. 2,, tlf. 26 17 70 13
Uffe Møgelbjerg Jensen, Bronzealdervænget 12, 1. 2.,
tlf. 25 48 80 71
Mette Brandt, Bronzealdervænget 10, st. 8, tlf. 86 24 97 96
Hanne Clausen, Bronzealdervænget 16, 1. 4. tlf. 21 92 50 79

Hasselager afd. 21
Baunevej, 8361 Hasselager

Varmemester i Hasselager

Aase Christensen (formand), Rødlundvej 44 A, tlf. 86 94 11 80
Birgit Poulsen, Rødlundvej 154, tlf. 86 94 25 32
Lene Debois Gjørup, Rødlundvej 60 A, tlf. 86 94 15 17
Anne Olesen, Rødlundvej 162, tf. 86 94 22 08
Finn Quist Sørensen, Rødlundvej 268 D, 1.
Afdelingsbestyrelsens kontor har tlf. 86 94 17 70

Ole Juul, tlf. 86 28 49 55

Varmemester i Gellerupparken
Dortesvej, Jettesvej, Lottesvej og Bentesvej:

Odinsgård afd. 11

Sonnesgade 14, 8000 Århus C

Youssef Kader, Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31
privat tlf. 86 25 08 47
Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken
Ingrid Jensen (formand), Gudrunsvej 16, tlf. 86 25 36 01
Michael Hertel, Gudrunsvej 70, 1. tv.
Michael Horn, Bentesvej 51, 3. th.
Ghaasan Hassoun, Bentesvej 13, 1. th., tlf. 86 25 60 53
Khaled Mansour, Dortesvej 21, 2. th., tlf. 86 25 22 08
Samir Abou-Hussain, Gudrunsvej 2, 4. th., tlf. 86 25 35 19
Nayef Mousa-Fa, Jettesvej 21, 1. th.
Khalid Darwich, Gudrunsvej 38, 3.tv, tlf. 86 25 45 65
Helle Hansen, Gudrunsvej 76, 7. th., tlf. 40 71 86 75
Walid Mahmoud, Gudrunsvej 76, 1. tv.
Ahmad A. Rahman, Gudrunsvej 2, 5. tv.
Adil Ibrahim Amin, Jettesvej 13, 1. th.
Hassan Mousliman, Gudrunsvej 20, 2. th.
Bent Rasmussen, Gudrunsvej 60, 7. tv.
Bent Petersen, Bentesvej 3, 1. mf.
Mødedage: 1. og 3. onsdag i måneden, Gudrunsvej 10 A, kl. 18.30.
Alle udvalgsmøder afholdes Gudrunsvej 14, 7.mf., kl. 19.00.

Varmemester i Odinsgård

Gellerupparken afd. 4

Gudrunsvej, Jettesvej, Dortesvej, Lottesvej og
Bentesvej, 8220 Brabrand

Stenaldervej 195-209, 8220 Brabrand
Gunnar Axelsen, Stenaldervej 1, tlf. 86 24 50 15,
privat tlf. 86 95 73 25

Afdelingsbestyrelsen i Hasselager

Birgit Sonja Leth Jensen, Baunevej 50
Iben Bente Rahbek, Baunevej 48
Søren Ottesen, Baunevej 42

Sonnesgade afd. 22
Varmemester i Sonnesgade

Jørgen Glavind, tlf. 86 19 78 85, privat tlf. 86 26 32 47
Afdelingsbestyrelsen i Sonnesgade

Thorsbjerg afd. 12

Flemming Andersen (formand), Sonnesgade 14, 4. 1,
tlf. 86 28 35 27
Hans Esmann Eriksen, Sonnesgade 14, 2. 3
Gert Brügge, Sonnesgade 14, 3. 20
Bent Lund, Sonnesgade 14, 3. 8.
Kirsten Jensen, Sonnesgade 14, 3. 15
Hanne Grunnet, Sonnesgade 14, st. 7
Bent Jensen, Sonnesgade 14, st. 15

Varmemester i Thorsbjerg

Skovhøj afd. 23

Gunnar Axelsen, Stenaldervej 1, tlf. 86 24 50 15,
privat tlf. 86 95 73 25

Varmemester i Skovhøj

Afdelingsbestyrelsen i Thorsbjerg

Ole Pedersen (formand), Stenaldervej 205, 1. 1
Sonja E. Jensen, Stenaldervej 197, st. 2
Sandi Andersen, Stenaldervej 197, st. 3
Mødedag 2. onsdag i måneden klokken 19.00 i Valhalla.
Stenaldervej, 8220 Brabrand 1-193

Skovhøj, 8361 Hasselager

Ole Juhl, tlf. 86 28 49 55

Toveshøj afd. 5

Afdelingsbestyrelsen i Thorsbjerg
Esben Trige (formand), Stenaldervej 63, st., tlf. 86 24 51 67
Kristian Beedholm, Stenaldervej 43, st.
Ulla B. Jellesen, Stenaldervej 5,1. th., tlf. 86 24 42 30
Mikkel Herold, Stenaldervej 65, 1.
Jens Olaf Høvring, Stenaldervej 5, 1. th.
Mødedag: sidste torsdag i måneden kl. 18.30 i Stenhytten,
tlf. 86 24 62 28

Varmemester i Toveshøj og kollegiet

Borumtoften afd. 14

Ole Juhl, tlf. 86 28 49 55

Edwin Rahrsvej 8-26, Janesvej og Lenesvej, 8220 Brabrand
Finn Poulsen, Edw. Rahrsvej 32, tlf. 86 25 94 00,
privat tlf. 86 33 91 95
Afdelingsbestyrelsen i Toveshøj

Søren Løkkegaard (formand), Janesvej 9, 1. lejl. 1,
tlf. 86 25 67 34
Ibrahim Abou-Chaka, Lenesvej 5, 2. th.
Jørn Frandsen, Janesvej 23, 1. mf.
Chico Moreau Eriksen, Janesvej 17, 2. th.
Suleiman Jomaa, Janesvej 1, lejl. 4
Hasse Vind, Edwin Rahrsvej 24, st. tv.
Mødedage: den 4 mandag i måneden kl. 20.00 i
mødelokalet Edwin Rahrsvej 16, kld. th. tlf. 86 75 55 15
E-mail: toveshoej@sol.dk

Borumtoften, 8471 Sabro
Varmemester i Borumtoften
Jan Erik Sørensen, Rødlundparken, tlf. 86 94 20 05
privat tlf. 86 92 10 40
Kontaktperson
Kim Mørch, Borumtoften 10, tlf. 40 85 78 11

Mølleparken afd. 16

Årslev Møllevej, 8220 Brabrand
Varmemester i Voldbæk Have
Anne Østergaard Nielsen, tlf. 86 25 26 15, privat 86 15 41 42
Afdelingsbestyrelsen i Voldbæk Have
Grete Dynnes Hansen (formand), Årslev Møllevej 21, st.,

Afdelingsbestyrelsen i Skovhøj

Poul Snedker, Skovhøj 243, 1. th.
Michael Middelboe Hertz, Skovhøj 291, 1. tv.
Lise Vendelboe Hovgesen, Skovhøj 277 st.

Skovhøj afd. 24
Skovhøj, 8361 Hasselager

Varmemester i Skovhøj
Afdelingsbestyrelsen i Skovhøj

Leif Petersen, Skovhøj 224 st.
Rógvi Johansen, Skovhøj 200 st.
Anne Kloster Bergsma, Skovhøj 220, 1. tv.
Ikke bolighavende medlemmer

Hans Henrik Bech, Engdalsvej 69 A, 1. mf.
Joan Berg, Edithvej 22
Kurt Følleslev, Havrevej 32

Træffetider for varmemestrene i afdeling 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 21: Mandag, tirsdag onsdag, fredag kl. 8.00-9.00. Torsdag kl. 16.00-17.30
Træffetider for varmemestrene i afdeling 4, 5 og kollegiet: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10.00-14.00. Torsdag kl. 10.00-18.00. Fredag kl. 10.00-13.00
Træffetider for Beboerservice i afdeling 14 og 18: Mandag, tirsdag onsdag kl. 9.30-14.30. Torsdag kl. 9.30-18.00. Fredag kl. 9.30-12.00
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ER I BEBOERE TILFREDSE
Det spørger BB nu beboerne i Rødlundparken om i en beboerundersøgelse

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

O

SER FREM TIL MANGE
BESVARELSER

m få dage [og formodentlig inden Skræpppebladet udkommer.
/red] vil der i postkassen hos alle beboere i Rødlundparken ligge et
spørgeskema. Dermed har Brabrand Boligforening sat en beboerundersøgelse i
gang, der skal måle tilfredsheden hos beboerne.
»Når vi gør det vi gør er det så det rigtige?«
Dette spørgsmål er baggrunden for, at
Brabrand Boligforening har valgt at tage
temperaturen på tilfredsheden hos beboerne. For kun ved at spørge beboerne
kan man få svar på, om den service, som
boligforeningen tilbyder, nu også er den
rigtige – eller om den er god nok.
Kort sagt: Er I beboere tilfredse?

Formålet med beboerundersøgelsen er,
at Brabrand Boligforening kan give den
service, som beboerne ønsker – og blive
bedre på de punkter, hvor beboerne ikke
er tilfredse. Men for at kunne gøre det, er
det meget vigtigt, at så mange som overhovedet muligt deltager i undersøgelsen.
Derfor her en stor opfordring til alle i
Rødlundparken:
»Vi håber, at I vil bruge tid på at besvare spørgeskemaet. Kun på den måde kan
vi give en bedre service til gavn for jer
beboere.«
mål, der bliver stillet til beboerne. Anden
fokusgruppe har testet spørgsmålene for
at sikre, at de er til at forstå og ikke
mindst til at svare på.
SPØRGESKEMAET

Spørgeskemaet består af en lang række
spørgsmål, hvortil beboerne skal give deres uforbeholdne og ærlige mening.
Hvert emne/spørgsmål skal besvares
med en karakter fra 1-5 for både betydning og tilfredshed. Det vil sige, at beboeren giver karakter for, hvor meget emnet betyder for beboeren og derefter giver karakter for, hvor tilfreds beboeren er
med det.
BESVARE PÅ INTERNETTET

DIEU LAVER UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen gennemføres af DIEU,
som er en kursus- og konsulentvirksomhed med lang erfaring i beboer- og kundetilfredsundersøgelser. DIEU har lavet
det spørgeskema, som beboerne nu bedes besvare, og det er også DIEU, der får
alle besvarelserne, taster dem ind og herefter samler alle data i rapporter.
FOKUSGRUPPER

Spørgeskemaet er lavet i tæt samarbejde
med fokusgrupper med repræsentanter
for beboere, afdelingsbestyrelsen, foreningsbestyrelsen og ansatte. Første fokusgruppe har givet input til de spørgs-

Spørgeskemaet udleveres til beboerne i
papirformat til manuel besvarelse og aflevering pr. post til DIEU i København.
Men for de beboere, der foretrækker den
elektroniske udgave, er der også mulighed for at finde spørgeskemaet på internettet og svare her. Med skemaet følger
kodeord, som beboere kan bruge til besvarelse over internettet.
ANONYMITET

DIEU sikrer, at al data indsamles på sikker vis, uden at anonymiteten går tabt.
Der skal altså ikke afleveres et navn på
besvarelserne, og ingen i Brabrand Boligforening vil derfor kunne se, hvilke
beboere der har svaret hvad.
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TIDSPLAN

Hver bolig i Rødlundparken får spørgeskemaet i brevsprækken mandag den 29.
november. Den 9. december er sidste
frist for at aflevere de besvarede skemaer.
I ugerne inden nytår indtaster DIEU alle
besvarelserne. I uge 2 i det nye år analyserer DIEU alle besvarelserne og udarbejder rapporter. I ugen, der starter mandag den 17. januar 2005, præsenterer DIEU så resultatet af undersøgelsen. Dette
er tidsplanen med forbehold for mindre
justeringer.
RAPPORTER

Der vil blive lavet en totalrapport, hvor
man kan se hele undersøgelsens resultat.
Derudover udformes en slags delrapporter, hvor man analyserer besvarelserne i
forhold til forskellige forudsætninger: lej-
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Der vil blive sendt en »rapport« med hovedkonklusioner til alle beboerne. Derudover vil resultaterne blive formidlet på
boligforeningens hjemmeside og i
Skræppebladet.
HVAD SKAL DET RESULTERE I?

I sidste ende skal beboerundersøgelsens
resultater være med til at sætte mål og
indsatser for Brabrand Boligforening. Det
betyder, at der alt efter undersøgelsens
resultater laves en handlingsplan, der sikrer, at de ønsker/den kritik, som beboerne er kommet med, nu også bliver fulgt
op. Beboerne vil også få information om
de tiltag, der sættes i gang som følge af
beboernes besvarelser.
lighedstyper, hvor mange personer der
bor i lejligheden, hvor mange år man har
boet i bebyggelsen og så videre.
PRÆSENTATION FOR BEBOERNE

Beboerne vil selvfølgelig også blive informeret om undersøgelsens resultater.

MÅLES I ANDRE AFDELINGER

Rødlundparken er valgt som pilotprojekt,
fordi afdelingen har en tilpas størrelse og
en god blanding af boligtyper med både
ungdomsboliger, familieboliger
og
seniorboliger. Når Brabrand Boligfore-

ning har evalueret på denne første beboerundersøgelse, besluttes det, om der
skal gennemføres lignende målinger i alle boligforeningens øvrige afdelinger.

KAMPHUNDE SKABER UTRYGHED
Brug for beboernes hjælp for at stoppe de arrangerede hundekampe

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

F

lere beboere føler sig utrygge efter
omtale af aggressive kamphunde,
der inden for det seneste år er
dukket op i Gellerup, Hasle og Tilst.
Århus Politi er særligt opmærksom på
problemet. Det gælder også Brabrand
Boligforening, der konsekvent griber ind
med ophævelse af lejemål, hvis der er tale om ulovligt hundehold.
Ifølge Nærpolitiet i Brabrand er der er
flere såkaldte kamphunde i Gellerup-området, Hasle og Tilst. Men det er baseret
på et skøn, for det er svært at få et helt
præcist overblik over problemet.
• Der er jo ikke tale om kæledyr, som
bliver luftet tre gange om dagen, så selv
om beboere ikke ser disse hunde i området, er det ikke ensbetydende med, at
de ikke er der, siger Thomas Dahl, politiassistent ved Nærpolitiet i Brabrand.
Brabrand Boligforening kan heller ikke
dokumentere omfanget; men er opmærk-
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som på, at der er et problem med de
voldsomme hunde.
• Det er et emne, vi tager meget alvorligt, og konstaterer vi hundehold i Gellerupparken, får det konsekvenser øjeblikkeligt, idet vi vil ophæve lejemålet, siger Torben Overgaard, direktør i Brabrand Boligforening, der netop nu har
tre ophævelsessager på grund af hunde.
To er fra Gellerupparken og én vedrører
en beboer på Holmstrup Mark, hvis hunde har angrebet en familie.
I Tilst Boligadministration har man en
sag vedrørende en kamphundelignende
hund i en afdeling i Tilst. I Boligselskabet
Præstehavens afdeling Bispehaven har
der også været problemer med en hund,
der skabte utryghed. Beboeren er nu flyttet fra området.
Jævnligt ses unge fyre med 1–2 hunde
hver på stierne, der forbinder Gellerupparken og Bispehaven med Odinsgård.

den ene hund; men den anden har man
ikke fundet endnu.
• Det er vigtigt, at beboerne hjælper
politiet i disse sager og ikke bare holder
mund, siger Torben Overgaard, der hermed også opfordrer beboerne i Gellerupparken og på Toveshøj til at henvende sig til Brabrand Boligforening, hvis de
har kendskab til beboere, der holder
hund.
I Gellerupparken og på Toveshøj er
det ikke tilladt at holde hund. Ulovligt
hundehold medfører ophævelse af lejemålet.
Gårdmænd har for nylig kontrolleret
alle kælderrum i Gellerupparken og på
Toveshøj men fandt ikke hunde. Men
rygterne siger, at kamphundene er gemt
væk i kælderrum, vaskerier, i lejlighederne eller endda i lejede garager. Brabrand
Boligforenings driftspersonale er opmærksomme på problemet og melder

Hundeejere får bøde for overtrædelse af
hundeloven hvis:
– Hunden ikke er i snor
– Hunden ikke er registreret med halsbånd med hundetegn, øretatovering
eller chip
– Hunden ikke er ansvarsforsikret fra
den er 4 måneder.
HJÆLP FRA BEBOERNE

Er beboere vidne til en hundekamp, skal
de ringe til Århus Politi.
I Gellerupparken og på Toveshøj er
det ikke tilladt at holde hund. Har beboere mistanke om, at der er hund i en lejlighed, et kælderrum, opgang, vaskeri eller lignende, skal de hurtigst muligt kontakte Brabrand Boligforening. Har en beboer i Gellerupparken eller på Toveshøj
hund, betyder det ophævelse af lejemålet.
I Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg
er det tilladt at holde hund; men de skal
være registreret hos Brabrand Boligforening. Føler beboere sig generet af en nabos hund, der måske optræder aggressivt, skaber utryghed eller løber løs uden
snor, opfordres de til at kontakte Brabrand Boligforening.
Har beboere mistanke om, at en hund
mishandles med tæsk, bruges til hundekamp eller lignende, så kontakt Nærpolitiet i City Vest. Føler beboere sig truet af
en hund, er det også politiet, der skal
kontaktes.

De er sjældent i snor, og journalisten til
denne artikel har selv haft den fornøjelse
at have en af dem – en kraftig lille sag af
Amstaff-racen – i hælene på en løbetur,
indtil ejeren med råben og fagter til sidst
fik den kaldt til sig.
BEDER OM BEBOERNES HJÆLP

Alle boligforeninger i Hasle, Tilst og Gellerup er ekstra opmærksomme på disse
hunde, der skaber utryghed hos de øvrige beboere, og der er ingen tvivl om, at
der er behov for beboernes hjælp, hvis
der skal gøres noget ved problemet.
• Vi har fået oplysning om, at der arrangeres hundekampe; men der er ingen,
der tør stå frem og sige noget. Vi har
brug for beboernes hjælp, siger Thomas
Dahl fra Århus Politi, der opfordrer beboerne til at ringe til Århus Politi, hvis de
er vidne til en hundekamp.
I oktober beslaglagde Århus Politi en
rottweiler, da ejeren lod den deltage i en
hundehamp på en parkeringsplads på
Lottesvej i Gellerupparken. Her var omkring 50 børn og voksne forsamlet om to
hundes kamp,; men da politiet kom
frem, blev pladsen ryddet lynhurtigt. På
grund af efterforskningen fandt politiet

ind, hvis de ser forhold, der tyder på opbevaring af kamphunde.
HUNDENE KAN VÆRE FARLIGE

Ifølge Nærpolitiet er det oftest unge
mænd, der anskaffer disse hunde, der er
specielt avlet. Karakteristika for en kamphund, som her i Gellerup-området oftest
er en såkaldt Amstaff (American Staffordshire), er: Lavstammet men med stort
kraftigt hoved, et kraftigt bid og et meget
muskuløst forparti. Et rygte siger, at flere
af disse hunde fodres med steroider for
netop at øge de kraftige muskler og gøre
dem mere kampstærke.
Men hvor hundekampene foregår, er
vanskeligt at komme til bunds i for politiet. Netop fordi ingen tør stå frem og sige noget.
• Det her handler også om beboernes
og ikke mindst børnenes sikkerhed. Disse hunde kan være farlige, siger Thomas
Dahl fra Nærpolitiet.

FORENINGSBESTYRELSEN

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
Søren Løkkegaard
Janesvej 9, 1. lejl. 1, tlf. 86 25 67 34
soerenloekkegaard@ofir.dk
Hartvig Vendelboe
Birgittevej 25, tlf. 86 25 36 45
velbo@stofanet.dk

KONSEKVENSER

Hvis politiet kan bevise, at en hund har
været brugt i hundekamp eller som
våben, bliver den beslaglagt og muligvis
aflivet. Derudover bruges hundeloven til
at lægge pres på ejerne af kamphundene.
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Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf 23 95 79 45
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VI ER FREMME VED DE MELLEMMENNESKELIGE RELATIONER
Der er mennesker selvfølgelig altid; men hidtil og stadig forkrøblet som ikke forstået

AF HERMAN NIELSEN

B

yudvalget, hvor der nu i den
påbegyndte tredje periode og
dermed på 10. år skal foretages
en særlig social indsats over for trængte
beboere, og de aktuelle ghetto-initiativer,
hvor der også skal foretages en særlig
social indsats over for trængte beboere,
har formelt ikke noget med hinanden at
gøre. Reelt vil det selvfølgelig blive anderledes, med mindre ordgejlet helt har
taget overhånd også i dansk politik.
Den tidligere regering satte byudvalget
i gang, og den nuværende regering har
droppet byudvalget og i stedet opsat sin
strategi mod ghettoisering. Boligbevægelsen fortsætter selv byudvalget sammen
med kommunerne. I Brabrand Boligforening er der tale om Gellerupområdet
(Skovgårdsparken, Gellerupparken og
Toveshøj) og Holmstrup Mark (Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg).
Byudvalget har primært stået for nødvendig renovering af byggerier og nedsættelse af husleje samt udbedring af
udearealer. Hertil er kommet en god del
penge til beboerrådgivere og ganske få
aktivitetsmidler.
Regeringens strategi mod ghettoisering
er et korstog mod det anderledes og
udenlandske i en fiktiv danskheds navn.
Strategien er fastlagt uden samtale med
os og dem, der bor i ghettoerne. Det er
hadskabende verbalpolitik, der risikerer
at skabe yderligere etniske konfrontationer i danske, relativt fattige boligområder.
ENDNU EN KONFERENCE

Jeg har skrevet om byudvalget (»Byudvalget er mere af det forkerte«), da projektet i sin tid blev lanceret, og jeg har
deltaget i det og fulgt det hele tiden. Derfor tog jeg også til den aktuelle konference, da ingen ellers fra boligforeningen meldte sig, da Boligselskabernes
Landsforening inviterede til orientering
om en omfattende evaluering af beboerrådgiverfunktionen og om imagearbejde
for afdelinger og foreninger som det centrale i den kommende byudvalgsperiode. Og altså derfor denne orientering.

EVALUERING

NIRAS Konsulenterne A/S vil her i 2004
lave en beboerundersøgelse som sammen med en senere undersøgelse
skal…«give et samlet billede af beboernes
trivsel i boligområderne og i 2008 (at)
belyse en eventuel udvikling i trivslen«.
Temaerne i undersøgelsen vil være
•oplevelse af de sociale relationer mellem beboerne
•oplevelse af trygheden i boligområdet
•deltagelse i aktiviteter i området
•kendskab til beboerrådgiverfunktionen
•oplevelse af styrker og svagheder ved
boligområdet
•samlede tilfredshed og trivsel ved at
bo i boligområdet.
Det er oplagt et vanskeligt projekt, fordi mange beboere flytter i løbet af de
fem år (og forhåbentligt mange andre så
flytter ind, hvad der langt fra er sikkert!),
og rammebetingelserne for arbejde, løn,
leje- og ejerbolig er under konstant og
uoverskuelig ændring – for tiden styret af
politikere, som selv er ved flæsket og ønsker fanden skal ta´ de sidste (som stort
set er os).
IMAGEARBEJDE

Udgangspunktet for de to oplægsholdere, som var journalister, var negativ og
forkert omtale af boligområder. En sådan
omtale skulle konsekvent imødegås, og
der skulle produceres en lang række indslag med gode historier, som medierne
SKRÆPPEBLADET DECEMBER 2004
24

skulle ha´ tilsendt. Det kan vi så alle, når
vi finder omtalen af vores område for
vanvittig, kaste os ud i. Nogle af os har
allerede gjort det i årevis, og det slår slet
ikke til. Derfor lidt til overvejelse…
Jeg mener altså ikke, at sagen med negativ omtale er så enkel. Volsmose, Gellerupparken, Brøndby Strand og lille
Holmstrup, hvor jeg selv bor, er eller har
været meget i medierne. Omtalen af Gellerupparken og Holmstrup, som jeg af
nærliggende grunde kender mest til, har
i min forståelse generelt været forkert.
Dermed bagatelliserer jeg ikke omtalen,
for jeg har fundet forholdene meget
værre end beskrevet – men hvordan
skulle overfladisk journalistik kunne indfange det?
VIRKELIGHED OG »BILLEDE INDE I
HOVEDET«

Jeg finder imagearbejde suspekt, fordi
det ikke fokuserer på realiteten men på
det billede, andre får af noget, som de ikke kan kende til. Vedgå forholdene, hvor
du bor og delvist lever, og stå ved dem
eller prøv at ændre dem hen ad vejen,
når du nu lever der. Andre kan gøre det
samme, hvor de nu bor - længere er den
ikke…image her og der!.
Det mediearbejde, der i dag laves politisk, er så omfattende, at kendskab til det
kun kan gøre én en smule nøgtern. Et
eksempel: Da gamle Bush i starten af
90´erne skulle ha´ sin krig i gang mod
Hussein og Irak, græd en formodet
kuwaitisk sygeplejerske i et amerikansk
udvalg med og i en beretning om irakiske soldater, som skulle ha´ flået spædbørn fra apparatur i Kuwait og smidt
dem døende på gulvet. Damen viste sig
senere at være den kuwaitiske ambassadørs datter, og showet, der var det pure
opspind, var iscenesat af et reklamebureau for at få den amerikanske befolkning med på et »nødvendigt« korstog.
Sådan startes krige, og på tilsvarende måde skaber visse danskere sig øget selvværd (måske endda elementær selvfølelse!) ved at se ned på os andre. Ja, ja.
I en moderne livssituation, hvor personlighedens traditionelle fundament –
nære og stabile relationer, arbejde, faste
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normer, tryghed i det nære – langsomt
skrider eller undertiden lynhurtigt bare
er væk, går medieskabt ophidselse tilsyneladende ind og skaber varme i grupper
mod andre. Hviler vi ikke i os selv og
dem og det, vi har med at gøre i det daglige, kan vi da blive noget ved at se ned
på arbejdsløse, børn, bøsser, cyklister,
flygtninge, ghettobeboere, indvandrere,
muslimer… Listen kan selvfølgelig forlænges ud fra egne præferencer! Hellere
føle varmen i et pseudofællesskab end
at tænke sig om og måske påtage sig lidt
opgaver i en situation, som skriger på
det – det må være sådan noget, der foregår.
VI SKAL VÆRE KONKRETE

De første 15 år jeg boede i Holmstrup,
blev fem kvinder dræbt. Bortset fra mediebøvlet med et luftfoto af bebyggelsen

med overskriften Rammen om fem drab i
den anledning, kunne det hele være forgået på månen. Selv om jeg kendte tre af
kvinderne, isolerede de sig sådan med
deres mænd, at det så »for tætte samfund«
medførte deres død. Ved opgør er mænd
som bekendt i almindelighed mest hensynsløse og stærkest.
Det er voldsomt med sådan fem drab
på 15 år, når vi 800 beboere statistik skulle ha´ et enkelt på 125-150 år. Alligevel
skete det »bare« blandt de alkoholiserede
og psykisk syge, som ofte ikke engang
kendte hinanden indbyrdes men havde
fået gode boliger her i Holmstrup. Ét sted
skulle de jo dog bo, og her var ledige lejligheder.
Den virkelighed, som ligger bag disse
ekstremhandlinger, vil de fleste danskere,
som oplever, at det går dem godt (=mange penge!) kun ha´ med at gøre gennem

medieberetninger, som kan gi´ dem lidt
ophidselse og forargelse. Måske endda
aflaste fra egen dagligdags meningsløshed. Ghettodebattens nye syndebukke,
flygtninge og indvandrere, som ofte heller ikke gør det let for sig selv med deres
manglende optagethed af deres nye bosted og land, må vi andre, der ikke orker
mediernes fordrejede og oppiskende indlæg, så selv prøve at finde ud af det med.
Det hele er meget værre, end medierne
beretter men altså også helt anderledes
end de, der holder sig på afstand, kan
fatte. Så den hjælp, udenforstående nu
(igen igen) vil komme med, vil der selvfølgelig som altid være personer, der jagter, men den vil næppe afstedkomme noget godt i og for vores områder.

ORIENTERINGSBREV
November 2004
FOGEDRET AFVISTE
OPHÆVELSESSAG

Fogedretten valgte at afvise sagen om
Brabrand Boligforenings ophævelse af tre
lejemål på Toveshøj og i Gellerupparken,
hvor der er begået alvorlige kriminelle
handlinger mod andre beboere. Kendelsen går ud på, at sagerne ikke bør behandles af fogedretten; men ved boligretten.
Brabrand Boligforening har valgt at
kære fogedrettens afgørelse til Landsretten.
MANGLENDE EFTERSPØRGSEL PÅ
UNGDOMSBOLIGER

Der er mangel på ansøgere til ungdomsboliger, og det mærkes blandt andet på
interessen for kollegieværelserne på Hejredalskollegiet. Der arbejdes på at bringe
kollegiet i en mere konkurrencedygtig situation – det handler blandt andet om
overvejelser omkring byggeriets udseende, dets placering samt eventuelle kriminalpræventive tiltag.
FLERE LEDIGE BOLIGER

Flere ledige almene boliger får nu BL til
at drøfte mulighederne for, at det almene
byggeri løsriver sig fra den offentlige finansiering. BL har lavet et landkort, der
illustrerer de almene boligers konkurrencedygtighed hvad angår pris. Bortset fra
København og Århus er parcelhuset i alle andre områder i landet billigere i finansiering end den almene lejebolig. At

billedet er anderledes for de to storbyer
skyldes højere grundpriser.
Det er den lave rente og indførelsen af
rentetilpasningslån og pauselån, der har
gjort ejerboligen så populær og tilgængelig, at det sker på bekostning af de almene lejeboliger. Efter BL´s opfattelse er der
brug for nogle andre finansieringsmodeller inden for det almene boligbyggeri for
at det kan klare sig i konkurrencen med
det private byggeri. En løsning, der drøftes meget, er en total løsrivelse fra den
offentlige støtte.
Den stigende lejeledighed vil uden
tvivl sætte de almene boliger under pres
med hensyn til Regeringens forslag om
salg af almene boliger.
Antallet af ledige boliger var i februar
2004 på cirka 1100. De forudgående år
har antallet af ledige boliger ligget meget
lavt og meget stabilt mellem 200 og 400.

der kan laves regnskabsafslutning på den
nye server. Der er derudover bestilt en
række nye pc´ere, som skal erstatte nogle ældre og utidssvarende modeller.
RUNDTUR I DE BOLIGSOCIALE
OMRÅDER

Koordinationsudvalget er for tiden på
rundtur i de områder i Århus, som har
fået finansiering til boligsocial indsats under Byudvalget. Der viser sig at være store forskelle i selve organiseringen, hvor
der i nogle områder er stor deltagelse fra
boligforeningens side, mens der er andre, hvor foreningen i mindre grad er
med i projektet. I Højbjerg er der blandt
andet udviklet en ny og meget spændende samarbejdsmodel omkring byudvalgsarbejdet.
PERSONALE

DIREKTØREN PÅ BESØG

Direktør Torben Overgaard har sammen
med sin kone været på besøg hos en palæstinensisk familie på Toveshøj og en
tyrkisk familie i Gellerupparken. Besøgene bød på en spændende udveksling af
meninger omkring tro, tradition, arbejde,
uddannelse og familieliv som henholdsvis indvandrerfamilie og dansk familie.
NY HOVEDSERVER PÅ
ADMINISTRATIONEN

Der er bestilt ny hovedserver til administrationen og den vil være installeret, så
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Maria Jespersen blev torsdag d. 4. november udlært som elev. Maria er nu fastansat i bogholderiet, hvor hun blandt
andet er med til at håndtere energiregnskaberne.
Susanne Tvede Kristensen er ansat som
rengøringsassistent i de lave blokke i
Gellerupparken. Hun afløser Inga Jørgensen, der er gået på pension.
Faisal Rashid er ansat som gårdmand
på Toveshøj. Han afløser Jimmy Mikkelsen, der er gået på efterløn.

AFDELINGERNE 
1 - HANS BROGES PARKEN

GENBRUGSPLADS
På afdeling 1’s budget er der afsat kr. 50.000 til etablering af en genbrugsplads.
I den anledning har jeg kontaktet afdelinger, der allerede har genbrugspladser

I

afdeling 6 er der etableret en indhegnet og flisebelagt genbrugsplads. Pladsen er kloakeret og
forsynet med elektricitet. Her afleverer
beboerne affald, som de sorterer i forskellige kategorier. Genbrugspladsen
bruges af beboerne i afdeling 6, Holmstrup, afdeling 11, Odinsgård og afdeling
12, Thorsbjerg. På genbrugspladsen er
der beboere, der frivilligt hjælper andre
beboere med sorteringen og samtidig
holder pladsen ren. De beboere fra afdeling 6, som jeg har talt med, er godt tilfredse med genbrugspladsen og synes
ordningen fungerer godt. Uanset at Søvangen har 326 flere boliger end Hans
Broges Parken, er det vel den afdeling, vi
bedst kan sammenligne os med.
Afdeling 2 har bygget et genbrugshus i
forlængelse af deres vaskeri, huset er 7m

bredt og 11m langt. Formanden Georg
Nielsen fortalte, at huset havde kostet kr.
300.000; men i løbet af 3 år havde afdelingen sparet det samme beløb i mindre
renovationsudgifter. I huset er der opstillet containere til forskellige typer affald.
Containerne er forsynet med store skilte,
så beboerne tydeligt kan se, hvor deres
affald skal afleveres. Der er eksempelvis
containere til pap, flasker, metal, hårde
hvidevarer, sten, beton, fliser, keramik,
elektronikaffald, farligt affald, mv. På skiltene er der under hovedgrupperne anført, hvad der forstås med den pågældende gruppe, for eksempel er elektronikaffald radio, tv, edb-udstyr, el-håndværktøj, kaffemaskiner, strygejern, lamper, mv. Georg Nielsen fortalte, at affaldsordningen fungerer godt, samt at afdelingen sparer en del penge. Hver

morgen ser driftspersonalet efter, om
alt er i orden i genbrugshuset.
Anton Sørensen

KONSTITUERING
Afdelingsbestyrelsen er nu
konstitueret, resultatet ser således ud.
Asger Frederiksen, formand
Birger Hansen, næstformand
Inger Bloch
Torben Pedersen
Jens Stefansen

2 - SØVANGEN

GENERALFORSAMLING I KLUB SØVANGEN
Torsdag den 21. oktober 2004 afholdt Klub Søvangen den årlige generalforsamling
i afdeling 2’s mødelokale, Louisevej 18. Cirka 40 medlemmer var mødt frem

E

fter velkomst fra formanden Villy
Jensen valgtes afdelingsformand
Georg Nielsen til dirigent. Det
var hans debut på den post, og han takkede medlemmerne for deres tillid med
valget af ham til at lede mødet.
Derefter blev det formandens tur til at
aflægge beretning over det forløbne år i
klubben. Som første punkt her, var der
rejst forslag om at flytte de ugentlige
klubaftner fra onsdag til torsdag. Det blev
vedtaget.
EN KEDELIG SAG

Næste var den kedelige sag med klubbens tidligere kasserer Per Jensen, som
havde bedraget klubben over flere år. Per
Jensen var ved Byretten blevet dømt til at
tilbagebetale de kontingentkroner, han
havde bedraget klubben for; men havde
ikke vist evne eller vilje til at opfylde den
del af dommens præmisser. Derfor var
der ivrig debat med spørgsmål og forslag
til at komme videre med sagen. Der var
således rejst forslag om en genoptagelse

af sagen ved fogedretten, som dommen
åbnede mulighed for, om at få denne
læst op, og spørgsmål vedrørende mulighed for fri proces til advokater mv.
Bestyrelsen følte sig ikke i stand til at
gå videre med sagen, og muligheden
omkring juridisk hjælp fra Brabrand Boligforening var udtømt, da de havde stillet sig til rådighed under retssagen. Derfor enedes man med stort flertal om at
nedsætte et udvalg, som i samarbejde
med bestyrelsen, skulle følge op på sagen ved henvendelse til fogedretten. Mødet i fogedretten er berammet til den 6.
december 2004 klokken 900, og udvalget
kom til at bestå af Inge Cassøe, Kresten
Andersen, Jørgen Holmgaard og Peter
Kjellerup Hansen.
ÅRSREGNSKAB UDSKUDT

Da der manglede nogle enkeltposteringer i årsregnskabet ville revisorerne ikke
godkende det, og derfor blev det besluttet, at en ekstraordinær generalforsamSKRÆPPEBLADET DECEMBER 2004
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ling med årsregnskab som eneste punkt
skulle afholdes inden for nærmeste fremtid, og det vil sige den 30. november
2004. Alle medlemmer skulle få tilsendt
en indkaldelse hurtigst muligt.
Der var ingen indkomne forslag, og
kontingentet forbliver på samme beløb,
kr. 8 mdl.
På valg til bestyrelsen var Hanne Hansen og Margit Nørhave og som suppleant Georg Nielsen. De blev alle genvalgt
uden modkandidater.
Som revisorer genvalgtes Inge Cassøe
og Lise Lind. Suppleanten Birte Mogensen blev ligeledes genvalgt
GENVALG I UDVALG

Til de forskellige aktivitetsudvalg var der
overvejende tale om genvalg. Det var:
Jørgen Holmgaard og John Johansen til
billard, Georg Nielsen, Grethe Frederiksen og Jørgen Lassen til petanque, Flemming Andersen og Jørgen Hansen til
værkstedsudvalget. Pooludvalget fik en
enkelt ny Peter Hansen, de øvrige to

 AFDELINGERNE
2 - SØVANGEN
Hanne Hansen og Karl Rasmussen blev
genvalgt. I motionsudvalget kom også en
ny til, Inge Gørlitz. Grethe Frederiksen
blev her genvalgt. Valget af de to nye og
de genvalgte fik applaus. Til slut bemærkedes, at udvalgene er fleksible for et
supplement af yderligere medlemmer,
hvis andre skulle have lyst at være med.

Sluttelig takkede dirigenten Georg Nielsen for god ro og orden, og fordi generalforsamlingen havde udvist tolerance
over for hans debutvirke som dirigent.
Peter Kjellerup Hansen

DER VAR IKKE FRIERI PÅ
BEDDING

Aftenens sidste punkt »Eventuelt« kom til
at dreje sig om de tomme lokaler på Louisevej. Der blev spurgt, om bestyrelsen
havde gjort sig nogle tanker omkring
eventuelt »ægteskab« mellem Klub Søvangen og Søvangens Pensionistklub.
Det var der ingen planer om, da de to
klubber fungerer fortrinligt som singler.
Der var ikke behov for større råderum i
lokaleareal, og for Klub Søvangens vedkommende var det især, at de lokaler,
den disponerer over, fungerer udmærket
alene til de aktiviteter, som klubben står
for.

3 - SKOVGÅRDSPARKEN

NÅ SÅ ER DER NYT FRA SKOVGÅRDSPARKEN
Svar på læserbrev fra sidste nummer

D

et er ganske rigtigt, at vi lever i
en teknologisk tidsalder, hvor
det meste foregår elektronisk.
Det betyder jo så også, at mange opgaver
bliver styret elektronisk, så det vi i »gamle dage« bare lige gjorde, ikke kan lade
sig gøre i dag, hvor næsten alle må følge
tidsplaner – tidsplaner som ikke nødvendigvis følger den deadline, som Skræppebladet er nød til at følge…

Det er lidt ligesom, når man skal skifte
bus. Er man heldig er bussen ikke kørt,
men hvor tit sker det?
Og for en god ordens skyld kommer
her navne på bestyrelsens medlemmer.
Formand: Conny Jepsen. Næstformand:
Jan Viborg og øvrige medlemmer: Jan P.
Berthelsen, Vagn Eriksen Petra Hall,
Martin Hansen og Niels Baj Rye. 1. Suppleant: Kristoffer Lassen. 2. Suppleant:
Margit Fohlmann. Vi fik også en repræ-

5 - TOVESHØJ

UGH!
Tilsynet med Støttet Byggeri har talt

T

oveshøjs budget for 2005 er nu
blevet godkendt. »Tilsynet«, som
ligger i Ejendomsforvaltningen
under kommunens 2. afdeling, udtaler
følgende:
»Beboermødet i ovennævnte afdeling
har forkastet det fremlagte budget, som
indebærer en huslejestigning på 7,18%.

Da der ikke foreligger yderligere forslag
til besparelser, og afdelingen er underlagt reglerne om balanceleje, kan Tilsynet
hermed meddele sin godkendelse af budgettet.«
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
SKRÆPPEBLADET DECEMBER 2004
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sentant til FAS: Arthur Sletting. Endvidere
findes de forskellige referater på adressen: www.brabrand-boligforening.dk
Og som repræsentant til Skræppebladet blev jeg, Jan P. Berthelsen, »valgt«, da
jeg var den eneste, der var dum nok til at
sætte en finger i vejret – men det skal jo
ikke afholde jer fra at komme med indslag eller idéer til Skræppebladet.
Jan P. Berthelsen

AFDELINGERNE 
4/5 - GELLERUPPARKEN/TOVESØJ

1300 BØRN TIL AID-FEST I GELLERUP
Folkefest i Nordgårdhallen, hvor børn og voksne fejrede afslutningen på ramadanen

G

lade børn i små og store størrelse strømmede sammen med deres forældre og bedsteforældre
til Nordgårdhallen søndag den 14. november. Her var Gellerupparken og Toveshøjs afdelingsbestyrelser gået sammen
med en række lokale foreninger om at
arrangere en stor afslutningsfest på den
muslimske fastemåned Ramadan.
Aid kaldes festen, som finder sted over
tre dage. Og ligesom i den danske jul
bliver helligdagene fejret med gaver, god
mad og pænt nyt tøj til hele familien.
Over 1300 børn fra de to afdelinger fik
overrakt slikposer og noget at drikke, og
for dem der havde lyst, var der også opstillet en hoppeborg, som der dagen
igennem konstant var lang kø for at
komme til.
På opfordring fra en række voksne beboere, der deltog i sidste år Aid-fest i
Nordgårdhallen, havde afdelingsbestyrelserne i år sørget for, at der blev kørt borde og stole ned til hallen, så de voksne
kunne sidde og hvile benene, mens ungerne drønene rundt i den godt pakkede
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 AFDELINGERNE
4/5 - GELLERUPPARKEN/TOVESØJ

Nordgårdhal. Og så var der i år også mulighed for at købe en falafel og lidt popcorn.
Da dagen sluttede efter tre herlige timer, kunne arrangørerne konstatere, at
selv om Nordgårdhallen dagen igennem
blev besøgt af op mod 2000 beboere, så
havde god planlæg og en flot indsats af
frivillig og personale fra boligforeningen
været med til at sikre, at dagen blev en
rigtig god dag for alle.
Helle Hansen
Foto: Hans Grundsøe
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AFDELINGERNE 
23 - SKOVHØJ

ÅBNING AF FÆLLESHUSET
De første aktiviteter er allerede igang … »Skovhuset« blev fælleshusets navn

D

en 22. oktober var dagen, hvor
vi endelig officielt åbnede Fælleshuset i Skovhøj. Aktivitetsudvalget havde inviteret beboerne til åbning og samtidig uddelt nogle sedler til
undersøgelse af, hvilke aktiviteter der er
interesse for, at man fra udvalgets side
skal satse på i fremtiden.
En del at beboerne kom forbi under
receptionen og afleverede deres sedler
med ønsker, andre havde afleveret den til
et af udvalgets medlemmer.
Samtidig havde man udskrevet en konkurrence over navn til huset og der er
kommet mange forskellige forslag til
navn for vores Fælleshus.
Opgørelsen over, hvilke aktiviteter der
er interesse for, spreder sig ud over dem,
der var opstillet på forhånd til en del andre. Og udvalget vil nu tage hul på arbejdet med at tilrettelægge nogle af de
ønskede aktiviteter. Når dette indlæg
bringes er de første aktiviteter allerede
afholdt.
Navnekonkurrencen over et godt navn
til vores fælleshus er ligeledes blevet afgjort.
SKRÆPPEBLADET DECEMBER 2004
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 AFDELINGERNE
23 - SKOVHØJ
Der indkom 9 forslag til navn, og det
navn, der blev foreslået flest gange, og
som derfor bliver valgt er: »Skovhuset«
Blandt dem, der havde foreslået navnet, er der blevet trukket lod, og vinderen
blev: B Appelt, 289.
Aktivitetsudvalget takker for alle forslag til aktiviteter .
/Aktivitetsudvalget

Aktiviteter

PIGEFESTIVAL
Husk stor Pigefestival på Gellerup Scenen for alle piger mellem 13 & 23 år
Lørdag den 15. januar 2005
Yderligere oplysninger fåes hos:
PIGELIV
c/o Beboerrådgivningen – Gudrunsvej 16, 1.th.
Tlf. 86 25 21 46 eller 30 68 46 16
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Aktiviteter
LÆSEHUNGER
Børns sprogtilegnelse styrkes i læseprojekt på bibliotekerne

I ugerne 41 og 42 var der Store Fortælledage, hvor der blev fortalt historier og læst højt overalt i Vestbyen: på
institutioner, i skoler, på biblioteker
og i City Vest. Måske kender du nogle
af de børn, der fik en god historie,
faktisk var der over 600 børn, som fik
del i fornøjelsen.

Disse Store Fortælledage var en del af
Projekt Læsehunger, der sætter fokus
på den gode historie for børn i alderen
4-10 år. Ved at give børnene nogle
oplevelser med fortællinger og højtlæsning, vil man være med til at styrke børnenes sprogtilegnelse. Desuden
vil der blive lavet fortælleværksteder
for mødrene, så de kan være med til
at styrke børnenes udvikling og fantasi.

Man kan også se mere om projektet
på dets hjemmeside:
http://www.aakb.dk/laesehunger, hvor
der også er mulighed for at tilmelde
sig projektets nyhedsbrev.
/SAD

Målgruppen er børn i alderen 4-10 år
og deres mødre i områderne Herredsvang, Bispehaven og Gellerup, hvor
der er mange med en tokulturel baggrund.

ET TILBUD FRA BIBLIOTEKET
Hjælp dit barn

- til at klare sig bedre i skolen
Fra mandag den 15. november – kontakt biblioteket og aftal et tidspunkt

Vi kan mødes på Gellerup Bibliotekeller der hvor din forening plejer at
mødes

Her kan du få gode råd om hvordan,
du kan hjælpe dit barn med at blive
god til at læse.

Fortæl en historie på dit eget sprog
Lyt til en fortælling på dansk
Lav en billedbog til dit barn

Fortælleværksted for mødre

Der vil være musik og dans for dine
børn, mens du deltager i Fortælleværkstedet.
Kontakt:
Kirsten Dyhrberg Grønne:
kdg@aakb.bib.dk
Gellerup Bibliotek: 86 25 11 77

SYNG VERDENSKIRKEMUSIK I GELLERUP KIRKE
Lørdag den 8. januar 2005 kl. 10.30 -16
En workshop og gudstjeneste med salmer og sange fra Asien, Afrika, Latinamerika og Europa, under ledelse af
Peter og Betty Arendt, organist og
sanger fra Grenaa Kirke, samt den
tanzanianske kirkemusiker Jonathan
Mutakyawa.
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Alle, der kan lide at synge, kan være
med. Tilmelding til kirkekontoret på
telefon 86251 810, eller på e-postadressen gk@gellerupkirke.dk Pris for
deltagelse og mad er kr. 40
/SAD

Aktiviteter
JULEFROKOST
Alle er velkomne i værestedet
Julefrokost med Værestedet 16. december i Gellerup Kirke.
I rækken af fællesspisningsaftner kommer vi nu til den traditionsrige julefrokost. I år bliver det torsdag den 16.
december kl. 17 i kirkens underetage,
hvor vi vil nyde den lækre julemad,
som er tilberedt af Livsværkstederne.
Vi gentager succesen fra sidste år og
får besøg af bandet Popetz, der vil
underholde med alle de kendte jule-

hits. Vi får også lejlighed til selv at
røre stemmerne, når vi sammen synger
julen ind, og senere vil vi dyste om
pakkerne i årets pakkeleg. Aftenen
slutter med en andagt i kirken.
Alle er meget velkomne til årets store
julefrokost.
Det er gratis at være med, men af hensyn til maden skal tilmelding ske til
kirkekontoret senest den 9. december
på tlf. 8525 1810.

JULEAFTEN I GELLERUP KIRKE
… og natkirke og sognearrangementer
I lighed med tidligere år vil der blive
holdt juleaften i Gellerup Kirke.
Det bliver både en hyggelig og
højtidelig juleaften på god traditionel
vis.
Aftenen forløber som en almindelig
juleaften. Kl. 1800 er der spisning, juleevangeliet læses op, og der er dans
omkring træet, og der er også tænkt
på julegaver til alle deltagere.
Der er plads til 30 deltagere, og prisen
er kr. 60,00 for voksne og kr. 35,00
for børn.
Sidste frist for tilmelding er mandag
den 20. december.
Yderligere oplysninger hos sognemedhjælper Ele Bonde, 8625 0800.

Julehjælp
Igen i år kan der i Gellerup Kirke
søges julehjælp af sognets beboere.
Julehjælpen vil som de foregående år
bestå af en indkøbspose med »alt godt
til julen«
Send eller aflever ansøgning til
Gellerup Kirkekontor
Gudrunsvej 88
8220 Brabrand
Ansøgningsfrist 9. december

Natkirke
søndag den 28. november kl. 19 2300:
»Når de nye knopper bliver dannet,
falder bladene.«
Forjættelse, forberedelse, forventning,
forandring, forvandling, forundring...
for vildt!
30

Natkirke er meditative nætter. Kirkerummet er indrettet specielt til det.
Der er dæmpet musik, billeder, tekster
og stilhed, kun afbrudt af kildens rislen. Tiden er ens egen. Mulighed for
samtale. Optakt kl. 1930-2000 I løbet
af aftenen er der café i kirkens underetage, og kl. 22 er der natbøn.
Man kan komme og gå som man
vil

Ungdomsgudstjeneste
Tirsdag den 7. december kl. 2030
Vi mødes kl. 1900 til spisning.

Småbørnsgudstjeneste
Onsdag den 15. december kl. 1630
Efter gudstjenesten er der let aftensmad

Julefest
Tirsdag den 28. december kl. 1600
Der indledes med en kort andagt.
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Herefter er der hygge og knas i underetagen. Pris 25 kr.

Sogneaften
Onsdag den 19. januar 2005 kl. 1930:
»Religiøs mangfoldighed« v/lektor
Marianne Fibiger

Aktiviteter
FRIVILLIGE IT-GUIDER SØGES
Har du tid og lyst til at udvikle og videregive dine IT-kundskaber?
Hvem og hvordan?
En IT-guide er en person, der med sit
kendskab til IT underviser andre beboere i Urbanområdet. Desuden afholder IT-guiden IT-kurser for urbanområdets foreninger.
For at blive IT-guide skal man deltage
i intensive kurser i at undervise og formidle. Man får blandt andet viden om
pædagogik, voksenpædagogik, vejledning og meget mere. For at deltage
skal man have et godt kendskab til
computere og internet og desuden

have et positivt menneskesyn, være
åben over for nye udfordringer og
have lyst til at arbejde i et dynamisk
team.

Hvad er udbyttet?
Når du har deltaget i kurset, har du
mulighed for at videregive din viden
om IT til andre beboere i Urbanområdet. Kurset afsluttes med kursusbevis.
Du får gode muligheder for at opbygge et fagligt og personligt netværk, en
god referencemulighed i forbindelse

med jobsøgning og indflydelse på
Urbanområdets fremtidige IT-strategi.

Nærmere oplysninger
Er du interesseret i at blive frivillig ITguide, kan du henvende dig til Henrik
Øllegård: olleguard@yahoo.com eller
Nemat Housmand
nemathousmand@hotmail.com.
Du kan også sende en ansøgning til
IT-guideforeningen på Gellerup Bibliotek, Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand.
/SAD

FØR DU SMIDER UD !
SÅ PRØV AT RINGE TIL OS

KÆLDERSHOPPEN
Edwin Rahrsvej 24 – 26
Åben man. – fre. 10:00 - 15:00 el. eft. aft.

TLF. 86

25 95 69

VI AFHENTER OG SÆLGER BRUGBART GENBRUG
Møbler – porcelæn – tøj , m.m.
Flytte- og restbo har også interesse.
Vi er en del af KFUM`s Livsværkssteder i Gellerup.
e-post: genbrugigellerup@mail.dk

JULEFROKOST
Café Vita holder julefrokost onsdag den 15. december kl. 13.00
Menu
Stor dansk juelbuffet
Arabisk buffet
Inklusiv sodavand, kaffe/the og ris à la mande.
Pris kr. 50,Billetter kan købes i caféen.
Tilmelding senest mandag den 13. december.
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Aktiviteter
JULEARRANGEMENTER
Se her, om din afdeling har et arrangement
AFD 2 OG 3 - SØVANGEN OG SKOVGÅRDSPARKEN

Juletræsfest 12. december kl. 1400.
Der er en indbydelse til Juletræsfest i Skovgårdsparkens Selskabslokaler for børn indtil 16 år med forældre for afd. 3 og
afd. 2. Der kommer nærmere besked.
Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

AFD 3 OG AAB AFD 24

Pensionistfest fredag 3. december kl. 1800 – 2400
Indbydelse til Skovgårdsparkens efterlønsmodtagere, folke- og invalidepensionister med ledsager.
I lighed med tidligere år indbydes I hermed til en lille julesammenkomst i Skovgårdsparkens Selskabslokaler, Ingasvej.
Afdelingen er denne aften vært ved et lille traktement, et par genstande og kaffe/te.
Der vil efter spisningen, blive spillet op til en svingom.
Tilmelding kan ske til AAB, afd. 24: Niels Ole Nielsen tlf. 86 25 09 19
BB, afd. III: Conny Jepsen tlf. 86 25 76 80
Sidste frist for tilmelding som er bindende er mandag den 22. november 2004.
Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

Navn:
___________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________
Antal personer: _____

AFD 4 OG 5 – GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ

Søndag d. 12. decemer fra kl.1300 til 1600.
Festen afholdes i Tovsgårdsladen.
Der sælges billetter til kr. 10,00 pr. stk. til børn i alderen 0 til 15 år.
Salg af billetter foregår i Boligforeningens administration, Gudrunsvej 10 A på følgende dage og tider :
Mandag d. 6. december fra kl. 1100 til 1400 + Tirsdag d. 7. decemer fra kl.1100 til 1400 og torsdag d. 9.december fra kl.
1400 til 1800.
Medbring venligst nedenstående kupon i udfyldt stand

Navn:
___________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________
Antal børn fra 0 til 15 år: ______
AFD 12 – THORSBJERG

Juletræsfest for børnene søndag d. 5. december.
AFD 19 - BRONZEALDERVÆNGET

Julefredagsbar den 10. december kl. 16´00 i fællesrummet 10.1.
AFD 22

Julefrokost for beboerne fredag den 10. december.
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SKRÆPPENS TAVLE

TUSINDFRYD
Lektiehjælp i Gellerup
Lektiehjælp for alle
På Gellerup Bibliotek
tirsdag 15.30 – 17.00
onsdag 15.30 – 17.00
torsdag 16.00 – 17.30
kom
Ingen tilmelding – bare
– det er ganske gratis

BASENS AKTIVITETSCENTER

... et tilbud til dig som...
- har mistet kontakten til arbejdsm
arkedet
- vil møde nye mennesker
- har lyst til at prøve noget nyt
- vil være god til noget
På aktivitetscentret har vi:
Fælles morgensamling • Café • Ped
elteam •
EDB-værksted • Lokalradio •
Sangkor •
Skriveværksted • Billedværksted
• Bevægelse • Udflugter
Kom og få en kop kaffe eller ring på
tlf. 86-262100
Basen er et tilbud under Århus Amt
til voksne som har eller har haft misbrugs
- og/eller
sociale problemer.
Basen, Edwin Rahrsvej 52, 8220 Brab
rand.
Bus 15 og 116.

TOUSGÅRDSLADEN
Vi har fået ny e-mail adresse:

info@tousgaardsladen.dk
og ny hjemmeside adresse:

www.tousgaardsladen.dk
Mvh
Bent Hansen

Ladens Folkekøkken
Til brugerne

Madplan december 2004 & januar 2005
DECEMBER

Maden bliver severet fra kl. 17.00 til kl. 18.00

ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

1
2
3

FORLOREN HARE
HVIDLØGSBØFFER
KOTELETTER

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

6
7
8
9
10

STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS
UGENS FISKERET
GRØNLANGKÅL MED KINKE
SVENSK PØLSERET
JULEFROKOST

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

13
14
15
16
17

BOLLER I KARRY MED RIS
KALKUNSCHNITZEL
STEGT MEDISTER
STEGT KYLLING
FLÆSKESTEG OG RIS À LA MANDE

ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

5
6
7

KOTELETTER I FAD
HVIDLØGSBØFFER
BRÆNDENDE KÆRLIGHED MED MOS

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

10
11
12
13
14

GULE ÆRTER
STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS
BØF MED LØG
SVENSK PØLSERET
LASAGNE

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

17
18
19
20
21

BRUNKÅL
UGENS FISKERET
STEGT LEVER
BOLLER I KARRY
GRÆSK FARSBRØD

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

24
25
26
27
28

STEGT MEDISTER
ORIENTALSK OKSEKØD I KARRY MED RIS
KARBONADER MED ÆRTER OG GULERØDDER
FARFARS GRYDERET
HUSMANDSKOTELETTER

JANUAR

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Priser
Voksne 25 kr.
Børn 12 kr.
Rabatordning: 10 middage for kun 200 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.

Aktiviteter

Gellerup Badet
din lokale svømmehal
Åbningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

7.00 - 11.30 og

12.00 - 19.00
15.00 - 19.00
7.00 - 12.00 og
15.00 - 19.00 *
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
10.00 - 16.00
12.00 - 16.00 er springbassinet også
åbent
Søndag
10.00 - 16.00 og 16.00 - 18.00 *
*) = Kvindesvømning - mænd har ingen adgang til anlægget.
Badet er lukket den 24. og 31. december og samtlige helligdage samt
påskelørdag. d. 1. maj og Grundlovsdag lukkes kl. 12.
Billetsalget slutter 45 minutter før de anførte lukketider.
Svømmehallen forlades 30 minutter før lukketid.
Svømning for alle foregår i Gellerup Badet og er en vifte af tilbud til
alle - stor som lille.
Priser:
Svømmebad
Voksne
Rabatkort voksne (12 bade)
Børn og pensionister
Rabatkort børn og pensionister (12 bade)
Månedskort
Voksne3-månederskort

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Solarium
Rabatkort solarium (12 gange)
Nøglekort

kr. 20,00
kr. 200,00
kr. 20,00

21,00
210,00
11,00
110,00
190,00
450,00

Husk deadline til næste nummer er:
TORSDAG DEN 13. JANUAR KLOKKEN 19.00!

Indlæg modtages skriftligt, på disketter
eller på vores e-post:
skraeppen@mail1.stofanet.dk

Buslinierne 5, 15, 16 og 18 lige til døren.
Tlf. nr. 86 25 69 01
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BØRNESKRÆP
Find NISSEN!
Tæl hvor mange af denne her nisse du kan finde i bladet og skriv
tallet sammen med løsningen på
kryds & tværsen og vær med i
lodtrækningen om et gavekort på
100 kr. til BR legetøj.
Husk at tælle denne med :-)

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i november var
»FAKKEL«
Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:
YUOSEF ABOU SHAKRIE
Gudrunsvej 12, 3. th
8220 Brabrand
ATHENA E. ERIKSEN
Sigridsvej 59, 1. th
8220 Brabrand
DANA HALIK
Bentesvej 17, st. tv.
8220 Brabrand
Antal nisser:
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 13. januar kl. 19
SKRÆPPEBLADET JUNI 2004
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AKTIVITETSKALENDER
NOVEMB ER
Sø

28.

19.30: Natkirke Gellerup Kirke

side 33

DECEMBER
To

2.

Ti
On
On
To
Fr

7.
15.
15.
16.
24.

10.00: Initiativmøde Naturlegeplads
Naboskaberne
20.30: Ungdomsgudstjeneste
13.00: Julefrokost Café Vita
16.30: Småbørnsgudstjeneste
17.00: Julefrokost Gellerup Kirke
18.00: Juleaften Gellerup Kirke

side
side
side
side
side
side

19
33
34
33
33
33

JANUAR
Lø
Lø
Ti

8.
15.
28.

10.30: Verdensmusik Gellerup Kirke
:
Pigefestival Gellerup Scenen
16.00: Julefest Gellerup Kirke

side 32
side 31
side 33

BRABRAND
BOLIGFORENING
Gudrunsvej 10 A
8220 Brabrand
Tlf. 89 31 71 71
ÅBNINGSTIDER:
Mandag, tirsdag & onsdag kl. 9.30-14.00
Torsdag kl. 9.30-18.00
Fredag 9.30-12.00

AFDELINGSFORMÆND

FORENINGSBESTYRELSEN

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

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

Afdeling 2, Søvangen:
Georg Nielsen, tlf. 86 25 39 19

Henning Woller
Udsigten 82, tlf. 86 26 25 76
woller@stofanet.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Conny Jepsen, tlf. 86 25 76 80
e-post: morconny@stofanet.dk
Afdeling 4, Gellerupparken:
Ingrid Jensen, tlf. 86 25 36 01
e-post: ingridj@stofanet.dk
Afdeling 5, Toveshøj:
Søren Løkkegaard, tlf. 86 25 67 34
e-post: afd.5@stofanet.dk
Afdeling 6, Holmstrup:
Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24
afdeling6@stofanet.dk
Afdeling 7/15
Hasselhøj/Hasselengen:
Erik L. Andersen, tlf. 86 28 90 72
Eran@stofanet.dk
Afdeling 8, Drejergården:
Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen, tlf. 86 94 11 80
e-post: roedlund@stofanet.dk
Afdeling 11, Odinsgård:
Ole Pedersen, tlf. 87 45 10 30
skipperole@stofanet.dk
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, Voldbæk Have:
Grete Dynnes Hansen, tlf. 86 26 25 51
grete.dynnes@mail.dk
Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen
hojriis@stofanet.dk
Afdeling 18, Lyngby:
Torsten Petersen, tlf. 86 26 48 36
torstenp@trapezesoftware.com
Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Jørgen Lund, tlf. 40 94 50 27
Afdeling 21, Hasselager:
Afdeling 22, Sonnesgården:
Flemming Andersen, tlf. 86 28 35 27
Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Poul Snedker (kontakt), tlf. 26 17 58 23

Glædelig jul!

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Leif Petersen, tlf. 86 24 41 96

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
Søren Løkkegaard
Janesvej 9, 1. lejl. 1, tlf. 86 25 67 34
soerenloekkegaard@ofir.dk
Hartvig Vendelboe
Birgittevej 25, tlf. 86 25 36 45
velbo@stofanet.dk
Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 23 95 79 45
herman.nielsen@stofanet.dk

Inspektører
Afd. 1, 2, 3, 8, 16, 17 & 22:
Hans Chr. Christiansen
Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71
Afd. 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen
Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31
Afd. 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23 & 24:
Bjarne Gaur
Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71
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
Antenneservice
Stofa Antenneservice tlf. 70 10 45 88
Totalservice
Tlf. 89 31 71 71 eller 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.
Nærpoliti
Tlf. 86 25 14 48
Mandag-fredag kl. 12.00-14.00
torsdag desuden kl. 16.00-17.30
aarhus-brabrand@politi.dk
Naboskaberne
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
Fælleshuset Yggdrasil
Dortesvej 35A – tlf. 86 25 18 96/40 50 76 59
Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08
Underhuset
Ingasvej 66
Mandag-torsdag kl. 19-22, søndag kl. 10-12
Formand: Lars Holm Jensen, tlf. 86 25 49 53

