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LEDEREN
Burhøns fremmer forståelsen
af Ulrik Ricco Hansen

Ingen kommer gennem livet uden at møde modgang og konflikt.
Det gælder beboere, bestyrelser og ansatte i Brabrand Boligforening.
Og her kan konflikter og modsætninger opstå i egne rækker – både
beboere indbyrdes og mellem beboere og dem, vi har bedt om at
forvalte for os. Det kan også være mellem nogle af de mange beboere, som arbejder gratis og ulønnet i bestyrelser, og de personer, som
beboerne har ansat til at varetage bestemte jobfunktioner.
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Men vi skal ikke nødvendigvis være kede af konflikter. Hvis de bruges konstruktivt, kan de bringe os videre. Der er endda dem, som
påstår, at fremdriften lever af konflikter – forstået på den måde, at vi
bliver klogere og kommer lidt videre gennem de erfaringer, vi får af
konflikterne.
Hvor ordsproget siger, at »enighed gør stærk«, er der måske i virkeligheden tale om, at uenighed gør stærk. Eller forskellighed gør
stærk. Er der en fælles fjende som skal bekæmpes, er sammenhold
naturligvis en styrke. Men når det handler om at skabe noget smukt
og enestående sammen, har vi i allerhøjeste grad brug for forskelligheden. Og Brabrand Boligforening er sådan et projekt, som vi skaber
sammen.
Konflikten kan komme snigende som et blad i sommerbrisen. Og vi
bliver overrasket over, at den pludselig er der. Hvordan kunne den
opstå ud af ingenting i dette dejlige solskin? Men når der er udvikling, er der også ændring, og det kan være svært hele tiden at skulle
tilpasse sig nye forhold – og samtidig være enige om, hvordan vi gør
det.
For når forandringens vinde blæser, er der nogen der bygger læskure, mens andre bygger vindmøller.
En gang i mellem kan det være sundt at kunne se og ikke mindst
diskutere og drøfte de muligheder, som en given situation kan give
os.
Vi kan alle blive bedre til at imødegå og forebygge konflikter. Brug
f.eks. disse gode råd:
Ærlighed – i modsætning til løgn og fortielse
Åbenhed – i modsætning til tilsløring af hensigter
Giv anerkendelse til andre, når de gør et godt stykke arbejde
Giv andre en reel mulighed for at udtrykke deres mening, og vis
respekt for det, de siger
Rettidig information
Klare instruktioner/forventninger
Tag en tidlig konfrontation
Der var engang et mobiltelefonselskab, der profilerede sig med sloganet samtale fremmer forståelsen. I dag har de ændret farve og
form, og budskabet om, at det er godt at kommunikere mere og
snakke mere sammen, er nok sivet ind hos de fleste. For du synes vel
også, at netop dette er logik for burhøns?

Pulsen bankede på gammel Shell-grund
Poul Krebs dukkede op til puls-festival i Gellerup.

af Ulrik Ricco Hansen
En rodet affære om dårlig kommunikation og en afdelingsbestyrelse som er gået i protest.
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Beboernes advokat
Portræt af ny beboerrådgiver.
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I dette nummer af Skræppebladet kan du læse om beboere og ansatte, som ikke har samme opfattelse af, hvordan flere episoder er forløbet. Konflikter er sjældent en rar ting, og er værst for dem, som er
involveret i det, på det tidspunkt hvor orkanen raser.
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BLÆST OM SONNESGÅRDEN

Hun bliver dog hurtig konkret og
peger på forholdet mellem afdelingsbestyrelsen og inspektøren.
I Brabrand Boligforening har hver
afdeling tilknyttet en ansat fra driftsafdelingen. Personens titel er inspektør,
og han er ansvarlig for bl.a. økonomi
omkring vedligeholdelse. Hvis en beboer ønsker at lave større ændringer i
sin lejlighed, f.eks. nyt køkken, er det
inspektøren, som skal godkende projektet. Hvis beboerne og afdelingsbestyrelsen ønsker større ændringer i
afdelingen, f.eks. nye postkasser, går
det også igennem inspektøren.

AFDELINGSBESTYRELSEN GIK I PROTEST – DIREKTØREN TAGER AFSTAND FRA ARTIKLEN
Tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen
Sparring: Sebastian Adorján Dyhr

kede mere og mere sur over at være
citeret i min artikel. Til sidst følte
redaktøren og jeg os truede af direktørens mail. Min redaktør har derfor
pålagt mig at skrive historien om.
Sonnesgården ligger centralt ved Musikhuset og Godsbanegården

Kære læser. Du bliver snydt. Jeg er
nødt til at snyde dig for den artikel, jeg
har skrevet om Sonnesgården. Du bliver snydt for at læse begge parters syn
på sagen.
Jeg bliver også snydt. Snydt for at fortælle dig, hvad direktøren sagde, da jeg
besøgte ham på hans fine kontor. Både
skribent og redaktør har følt sig truet,
så jeg nu er nødt til at skrive en ny artikel, hvor direktøren ikke bliver citeret.
Vi er mange, der bliver snydt. Du bliver
snydt for input til at kunne bedømme,
om direktøren har snydt Sonnesgården, og om det var begrundelsen for, at
afdelingsbestyrelsen trådte tilbage. For
du bliver snydt for at læse, hvad direktøren sagde om sagen. Velkommen til
snyderiet.
To møder
Sonnesgården står uden afdelingsbestyrelse, og jeg blev af redaktionen
bedt om at undersøge sagen nærmere
og skrive en artikel. Derfor har jeg
besøgt den tidligere formand i Sonnesgården, Hanne Grunnet, som med
undren kunne fortælle om forskellige
episoder, der tilsammen var baggrunden for, at afdelingsbestyrelsen trådte
tilbage.

Et par dage senere besøgte jeg direktøren i Brabrand Boligforening, Torben
Overgaard. Han var orienteret om, at
jeg ville skrive en artikel til Skræppebladet om Sonnesgården, og at jeg forinden havde talt med Hanne Grunnet.
Det var et både hyggeligt og muntert
møde, hvor direktøren svarede på alle
mine spørgsmål. Også dem som oprindelig var stillet af Hanne Grunnet.
Han talte meget om kommunikation
og om at være åben, imødekommende
og tolerant.
To versioner
Efter møderne var jeg stadig i tvivl om
sagens faktiske forløb og skrev derfor
en artikel, som viste de to parters syn
på sagen stillet op ved siden af hinanden. Både direktøren og den tidligere formand fik som aftalt artiklen til
gennemsyn for faktuelle fejl. Der blev
ikke påpeget en eneste konkret fejl,
men formanden gav udtryk for, at sagen nok var set lidt for meget fra administrationens side.
Til gengæld var direktøren meget utilfreds og skrev i en mail, at han ikke
kunne lide den sammenhæng han og
de øvrige medarbejdere optrådte i i
artiklen. Han skrev flere gange og vir4
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AFDELING KONTRA ANSATTE
I januar 2005 blev Hanne Grunnet
valgt til formand i afdelingsbestyrelsen.
Få dage efter blæste halvdelen af taget
af den smukke og prestigefyldte bygning i Sonnesgade. Nu er der igen
blæst, og taget er lettet på ny, selvom
det denne gang kun er i overført
betydning.
Afdelingsbestyrelsen i Sonnesgården
havde gennem længere tid fået indsamlet så mange dårlige oplevelser
med administrationen, at medlemmerne besluttede at udtræde af afdelingsbestyrelsen. Det foregik på et møde
den 19. april i år – altså kun en uge
efter det ordinære afdelingsmøde.
Afdelingsbestyrelsen var utilfreds med
deres inspektør og andre ansatte i
administrationen inklusiv direktøren,
som de mener, har behandlet dem
dårligt uden grund.
Fem skarpe
Hanne Grundet undrede sig over den
måde, bestyrelsen blev mødt af ansatte
i Brabrand Boligforening. Jeg har fundet fem af punkterne frem, som direktøren også har forholdt sig til, men
hans udtalelserne er jeg nødt til at snyde dig for.:
1: Referater. Vi (afdelingsbestyrelsen)
kan ikke få udleveret referaterne fra

Hanne Grunnet forstår ikke den måde
administrationen har reageret på

2:

3:

4:

5:

møder. Også selvom både direktør
og afdelingssekretær deltog.
Orientering. Efter skiftet til ny
inspektør bliver vi ikke længere orienteret om økonomien, og budgettet holdes hemmeligt for konto 115
(vedligeholdelseskontoen)
Inspektør. Vores inspektør, Henrik
Sørensen, har manglende situationsfornemmelse ved kontakt til
beboere. Vi vil gerne skifte til en af
de andre inspektører.
Diskussion. På et møde med direktøren vil han ikke diskutere de
punkter, vi har opstillet for mødet.
Økonomi. Vi har meget svært ved
at få indflydelse på budget og økonomi.

SAGEN SET
FRA SONNESGÅRDEN
Lad mig tage dig med til Sonnesgården og indenfor i det flotte og lyse fælleshus. Fra de store vinduer er der god
udsigt til blomster og et smukt haveanlæg. Ved et af de blanke borde fortæller Hanne Grunnet om livet i afdelingen set med den lokale bestyrelses
øjne.
»Vi har haft rigtig mange problemer,«
indleder hun på spørgsmålet om, hvad
der er sket i afdelingen.

Ny inspektør
»Det gik godt i tre år med den tidligere
inspektør,« fortæller Hanne, der dog
ikke er udelt begejstret for den nye
inspektør, Henrik Sørensen.
»Henrik er utrolig sjov og rar, men han
reagerer på en træls måde. Dråben der
fik bægeret til at flyde over var et
møde, hvor Henrik deltog.«
Afdelingsbestyrelsen havde på det
tidspunkt flere projekter under opsejling bl.a. sensor-styring af dørene i
fælleshuset, som også er hovedindgangen til bebyggelsen.
»Henrik havde indhentet tilbud, men
der var flere mangler ved tilbuddet. En
beboer uden for afdelingsbestyrelsen
havde forhandlet med leverandøren
om et alternativt tilbud, der bedre passede til vores krav,« siger Hanne.
Bomben
Beboeren, Erik Poulsen, ville fremlægge det alternative tilbud for afdelingsbestyrelsen i starten af mødet,
hvor der sædvanligvis er åbent for beboere. Senere på aftenen havde afdelingsbestyrelsen en aftale med Henrik.
Men han mødte op i meget god tid og
var således til stede, mens beboeren
fremlagde det alternative tilbud.
Henrik kunne åbenbart ikke lide, at
hans indhentede tilbud blev forkastet,
og mente, at afdelingen ikke kunne
finansiere den nye løsning. Ordvekslingen var åbenbart så voldsom, at
afdelingsbestyrelsen oplevede det som
en bombe, der sprang.
»Vi var lamslåede og gik nærmest i
koma,« lyder det fra den tidligere formand, mens forbløffelsen lyser ud af
øjnene.

5
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Barnet
For at få rettet op på en stigende misforhold mellem afdelingen og de ansatte i administrationen forsøgte afdelingsbestyrelsen at holde møder. Bl.a. et
møde under repræsentantskabskurset i
marts. Her havde afdelingsbestyrelsen
en aftale om et møde med Torben
Overgaard, hvor bl.a. sagen om sensor-styring var på programmet.
»Torben mødte op med sin hær af
ansatte, og vi havde allieret os med
nogle fra foreningsbestyrelsen,« siger
Hanne, der med en ny undren fortæller om en drejning af mødet:
»Torben hverken kunne eller ville
diskutere de punkter, vi havde stillet
op. Det var, som om han var trængt op
i en krog og nu reagerede som et barn
på fem år. Der manglede kun, at han
stampede i jorden,« fortæller Hanne
og tilføjer, at der ikke findes et referat
fra mødet.
Referatet
Kort tid efter blev afdelingsbestyrelsen
indkaldt til et møde med direktøren,
Torben Overgaard, og driftschefen,
Vagn Jensen, med halvanden times
varsel. Selvom afdelingssekretæren
Merete Poulsen noterede undervejs,
har ingen i Sonnesgade set referatet.
»Efter to uger rykkede vi for referatet,
men Merete sagde, at hun skulle have
det godkendt af Torben. En uge senere
rykkede vi igen, men Merete fortalte,
at Torben Overgaard havde bestemt, at
der ikke skulle udsendes noget referat,
men at vi selv kunne lave et,« siger
Hanne uforstående.
»Det er ikke det skide referat, det
handler om. Det er den behandling,
man får ude på administrationen.«
SAGEN SET
FRA DIREKTØRSTOLEN
Dette afsnit bliver du snydt for. Du bliver snydt for at få at vide, hvad direktøren svarede, da jeg spurgte, om dette
handlede om noget personligt. Du bliver snydt for at læse direktørens kommentar til regnskab, inspektør-adfærd
og manglende diskussion af punkter
ved et møde med afdelingsbestyrelsen.
Og du bliver snydt for at læse, om et
referat er tilbageholdt, fordi direktøren
ikke kunne godkende det. Men jeg kan
fortælle, at du bliver snydt for at læse
dette afsnit, fordi direktøren ikke vil

Her skulle der have været et portrætfoto. Men
da direktøren ikke vil være med i artiklen, som
jeg har skrevet den, har jeg fundet et modelfoto
frem fra arkivet.

have, at du læser det, jeg havde fået ud
af mit interview med ham.
SAGEN SET FRA MIN SIDE
Dette afsnit er også amputeret. Egentlig hed det »Sagen set fra din side«,
men jeg kan jo ikke bede dig om at
tage stilling på baggrund af udtalelserne fra en formand og en direktør, når
jeg ikke har bragt udtalelser fra direktøren.

Ytringsfrihed
Heldigvis er det sådan, at ind til videre
har selv skribenter på Skræppebladet
lov til at mene noget. Jeg kunne jo
mene, at direktøren har snydt mig,
hvis det var det, jeg havde lyst til. Eller
jeg kunne mene, at han går i for små
sko, eller at han ikke er den direktør,
han burde være.
Eller jeg kunne mene, at Hanne Grunnet har mere ret, end hun tror, når hun
beretter om, at »Torben hverken kunne
eller ville diskutere […] og nu reagerede som et barn på fem år. Der manglede kun at han stampede i jorden.«
Paradokset
Jeg tror dog, at jeg vil mene, at jeg har
spildt alt for meget tid på denne sag,
som jeg mener handler om dårlig
kommunikation. Og jeg mener, at det
er paradoksalt og grotesk morsomt: En
mand taler om, hvor vigtig god kommunikation er. Men når jeg – er jeg
ganske overbevist om – korrekt skriver
hans udtalelser ned, ja, så han sætter

sig på tværs og vil – som jeg læser
hans mails til mig - ikke være med til
at kommunikere i sagen. En sag, hvor
jeg mener, at netop dårlig kommunikation bærer en stor del af skylden for
konflikten.

Af Helle Hansen

Kunstnere og investorer
I løbet af de første 14 dage, hvor Idékiosken er åben, vil der komme til at
foregå en masse forskellige aktiviteter
med udgangspunkt i beduinteltet. Her
skal arrangeres møder mellem beboere

Ejerskab og engagement
Men først og fremmest skal Idé-kiosken være med til at få ønsker og idéer
fra områdets egne beboere frem. Den
skal være med til at skabe et bredt
ejerskab og engagement omkring ud6
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dagens store overraskelse en koncert
med Poul Krebs, hvor han sang sammen med et til dagen specielt sammensat multietnisk orkester, der
blandt andet bød på tyrkisk saz-spil og
afrikansk korsang. De gammelkendte
Krebs-slagere blev serveret på en
spændende ny måde, så det for
eksempel næsten ikke var til at genkende forspillet på »Sådan nogen som
os«.

Har du også oplevet dårlig
kommunikation eller at blive
snydt? Send dine oplevelser og
kommentarer om beboerdemokrati som læserbrev til
Skræppebladet. Du kan også
skrive til redaktionen, hvis du
gerne vil medvirke i et interview om samarbejdet mellem
ansatte i boligforeningen og
frivillige i bestyrelser og udvalg.

PÅ VALDEMARSDAG DEN 15. JUNI ÅBNER »IDÉ-KIOSKEN« OM GELLERUP BYGADE I ET BEDUINTELT,
DER BLIVER SLÅET OP FORAN GELLERUP BIBLIOTEK OG I CITY VEST

og gæster udefra. Det kan være politikere, arkitekter og erhvervsfolk. Der
skal holdes workshops og dialogmøder
om, hvordan man ændrer Gellerup fra
boligområde til en levende bydel.
Gæster, som kommer til Gellerup, skal
tilbydes at komme på guidede rundture i bebyggelsen, og potentielle kommende investorer i gågade-projektet
vil også få en chance for med egne
øjne at vurdere mulighederne i fremtidens projekt.

PULS-FESTIVALEN SPILLEDE PÅ TO SCENER VED BAZAR VEST, HVOR BLANDT ANDET POUL KREBS GAV
KONCERT MED ET SPECIELT SAMMENSAT MULTIETNISK ORKESTER
Af Helle Hansen

GELLERUPS GÅGADE PÅ TELTTUR

15. juni går starten for »Idé-kiosken«
om Gellerup Bygade med indvielse af
det beduintelt, der er valgt til at skulle
huse den borgerinddragelsesproces,
som projektet blandt andet handler op.
Det eksotiske telt bliver i første omgang stillet op foran Gellerup Bibliotek
og i City Vest i en 14-dagesperiode.
Efter sommerferien fortsætter projektet
med at sende teltet rundt på turné
blandt andet til Gl. Brabrand og Århus
Midtby.

PULSEN BANKEDE PÅ DEN GAMLE SHELL-GRUND

Lørdag den 12. maj blev den gamle
Shell-grund foran Bazar Vest brug til et
helt nyt formål. Pladsen blev nemlig
lavet om til koncertareal for den store
Puls Festival, der fandt sted over hele
Århus med 278 koncerter i løbet af
dagen.
Med Kulturhus Århus’ bolsjefarvede
scene som ramme bød eftermiddagen
på koncerter med fem forskellige navne, som helt i Puls’ ånd var holdt hem-

melige, fordi publikum skulle overraskes.
Der var blandt andet navne som Clean
Boys, en festligt band, der spillede en
herlig blanding af punk, rock og stressblues!!! Også det populære Århusorkester Bli Glad gik på scenen. Bli
Glad havde dog lækket deres koncert
ved Bazar Vest på bandets hjemmeside, så en hel del fans var mødt frem for
at opleve dem live. Og så var der

viklingen af Gellerup fra at være en
udhængt ghetto til at blive en attraktiv
bydel, som alle har lyst til at besøge,
fordi der er mulighed for oplevelser og
indtryk.
Det er projektet »Kommunikation og
fælles ansvar i Gellerup«, der står bag
Idé-Kiosken.
Gennem projektet skal idéerne om
Bygaden formidles, samtidig med at
der informeres om de forhold, der har
betydning for, om projekter bliver få
succes. Det handler om at kende samspillet mellem aktørerne, få kendskab
til beslutningsgange i et demokratisk
samfund og vigtigst af alt, at man er
bevidst om måden, man kommunikerer på.
7
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Nyt musiksted
Solen skinnede det meste af dagen,
men under Krebs-koncerten var det
nødvendigt at finde regnslagene frem
– uden at det dog gav sure miner. Eller
også kunne man vælge at gå indenfor i
Bazar Vest, hvor der på en lille scene
ved torvet blev spillet to mindre koncerter.
Bazar-chef Jørgen Skov slog allerede
midt på koncerteftermiddagen fast, at
arrangementet med en musikkoncert
foran Bazaren var en stor succes. Og
han lagde op til, at det ikke ville være
sidste gang, at den tidligere Shellgrund vil blive brugt til at holde koncerter på – måske vil det endda kunne
blive en fast begivenhed et par gange
om måneden. Så der bliver noget at
glæde sig til.

BEBOERNES ADVOKAT

BOOTES

ABELONE ASINGH VAR IKKE I TVIVL, DA HUN SÅ OPSLAGET OM STILLINGEN SOM BEBOERRÅDGIVER

BJØRNEVOGTEREN LEVER OP TIL SIT NAVN

Jens Skriver

Jens Skriver
Astronomiklub Capella

»Jeg vil gerne være her i området. Det
er meget levende, og jeg lærer en masse hver dag«, fortæller den nys tiltrådte
beboerrådgiver Abelone Asingh, da jeg
opsøgte hende for at finde ud af, hvad
hun vil som beboerrådgiver. Den 53årige Abelone boede 1974-78 i et kollektiv på Janesvej og er egentlig sygehjælper, men blev for otte år siden
socialrådgiver. Lige siden har hun
arbejdet med traumatiserede flygtninge.
Arbejdet med flygtninge
Det første år arbejdede hun som vikar
i Horsens kommune. »Det var meget
godt«, forklarer hun. »Den gang var
tingene ikke delt op. Alt: Familie, økonomi, børn osv. blev behandlet samlet.
Det var meget bedre at lave et helhedsarbejde«. Derefter arbejdede hun i
tre år i et rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge, og de sidste tre
et halvt år arbejdede hun i Etnika, der
var et projekt under Lokalpsykiatri
Vest, hvor der blev arbejdet med hele
familien samlet. Betingelsen var, at den
ene af forældrene var psykisk syg. Nu

er foretaget nogle strukturændringer,
så Etnika nedlægges, men indsatsen
for familierne fortsætter i andre rammer.
»Herfra kendte jeg Beboerådgivningen«, fortæller hun, »som jeg har stor
respekt for og havde et godt samarbejde med. Så da stillingen som beboerrådgiver blev slået op, var jeg ikke i
tvivl. Det her er et attraktivt sted, og
jeg kender det. Det er en stor fordel at
kende de problematikker, der er i området, samarbejdspartnerne og de forskellige organisationer. Hidtil er jeg ikke kommet ud for nogen overraskelser.
Den eneste forskel, da jeg skulle starte,
var, at jeg skulle cykle lidt længere for
at komme på arbejde«. Dog kender
hun endnu ikke Holmstrup så godt.
»Det er måske lidt anderledes«, siger
hun.
Opgaverne
Hidtil har de vigtigste opgaver været
en indsats for hjælpe beboerne med at
forstå de forskellige skrivelser, de
modtager, og de krav og forventninger,
som det danske samfund stiller. »Det
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er et socialt belastet område, og økonomien er ofte hovedproblemet for de
forskellige beboere. Loftet over kontanthjælpen er noget, der kan mærkes.
Det minimerer folks indtægt. Efter et
halvt år sættes der grænser for offentlige ydelser. Der kan kun udbetales et
maksimalt beløb, og der skæres både i
boligstøtten og kontanthjælpen«, forklarer hun og understreger: »Fordelen
for beboerrådgivningen er, at folk
kommer med økonomiske problemer,
som ikke kan løses, men måske har de
andre problemer, som der i stedet for
kan gøres noget ved«.
En anden vigtig opgave er at skabe
dialog. Få folk til at snakke sammen og
hjælpe til ved løsning af konflikter.
»Måske sker en henvendelse på grund
af en sag, men så viser det sig, at der
måske ligger dybere problemer bag,
som man ikke snakker med sit eget
netværk om«, forklarer hun videre.
»Det er også et gode, at vi kan hjælpe
med sproglige problemer. For mange
er det svært at tale med det offentlige,
så kan vi tage med som bisidder. Jeg vil
gerne være beboernes advokat. Man
bliver lidt stærkere, hvis man føler,
man ikke er alene«.
Hun fortæller også: »Det er enormt
spændende at samle folk i grupper.
Finder man ud af, man ikke er alene,
får man lettere mulighed for at hjælpe
sig selv ud af den situation, man er i.
Det, som det drejer sig om, er Empoverment: Folk får magt over eget liv og
bliver selv i stand til at træffe beslutningerne i deres eget liv og handle
derefter. Vi hjælper også børnene med
fritidsaktiviteter og forældrene med at
finde beskæftigelse og skabe fritidsaktiviteter.«

Et af forårshimmelens mest karakteristiske stjernebilleder lever faktisk op til
sit navn. Det befinder sig i en bue i forlængelse af stjærten i Store Bjørn eller
Karlsvognen. Nedenfor er stjernebilledet Jomfruen. Der knytter sig så mange
forskellige sagn til det og de omkringliggende stjernebilleder, at kun enkelte
skal nævnes. Bootes, som er stjernebilledets officielle navn, betyder på græsk
hyrde, og han var søn af høstens gudinde Demeter og skulle have fået en

plads på himmelen, fordi han opfandt
ploven. Stjernebilledets dominerende
stjerne er Arcturus, der betyder Bjørnevogteren, og det er et naturligt navn til
hele stjernebilledet, fordi det trækker
Store Bjørn og Lille Bjørn rundt på
himmelen. Store Bjørn har bl.a. navn
efter en af Zeus’ elskerinder, som hans
jaloux hustru havde forvandlet til en
bjørn, men Zeus reddede hende og
hendes søn, Bjørnevogteren, ved at
anbringe dem på himlen.

Arcturus
Arcturus er en historie i sig selv. Den er
den fjerdeklareste stjerne på himmelen. Den er »kun« 37 lysår borte og har
samme masse som Solen, men har en
diameter, der er 27 gange større end
Solens. Den er med andre ord en rød
kæmpe. En mindre hvid stjerne som
Solen vil efterhånden brænde sin
brintbeholdning op og svulme op og
blive til en rød kæmpe. Når det til sin
tid sker, vil Solen få en diameter, som
rækker ud over planeten Mars’ bane.
Arcturus har det, astronomerne kalder
en stor egenbevægelse. I løbet af de
sidste to årtusinder har den tilsyneladende ændret sin placering på himmelen, hvad der svarer til det dobbelte af
månens diameter. Én forklaring herpå
kan være, at den er så tæt på Jorden, at
ændringer i placeringen lettere registreres end for stjerner, der befinder sig
meget længere væk.
Andre markante stjerner
Den øverste klare stjerne i stjernebilledet kaldes Nekkar, hvilket er et arabisk
ord for oksedriver. Midt i stjernebilledet befinder sig en klar stjerne, der
kaldes Izar, hvilket betyder lændeklæde eller bælte. Det er en kendt dobbeltstjerne.

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

Konklusionen
Hendes afsluttende bemærkninger er:
»Jeg har ikke mødt noget ubehageligt,
men jeg holder utrolig meget af området. Her er nogle dejlige mennesker,
og selv får jeg stillet min nysgerrighed
og nyder farverne og duftene i området«.

Kontaktperson:
John Mikkelsen,
Jernaldervej 259 B,
tlf. 86 24 06 14
9
SKRÆPPEBLADET JUNI 2007

BYEN STØRSTE NONPROFIT-ANTIKVARIAT

DIN STJERNE, DIN NATUR, DIN BOG

LÆSEHESTEN I HOLMSTRUP

GIV RIS, ROS ELLER SKRIV SELV

Jens Skriver

»Hvorfor smide ting væk, andre kan
have stærkt brug for«! Således forklarer Lars Eg filosofien bag Læsehesten i
Holmstrup, som han passer sammen
med Rudolph Bay og Sven-Erik Andersen. Ivrigt viser han rundt i det righoldige lager: »Her er stakkevis af
videoer med alle mulige film, CD’er,
LP-plader, og så er der bøger og bøger
og atter bøger. Vi har alt i bøger: En
stor samling af fagbøger af enhver art,
Dyreklubbens bøger til udlån, leksikaer
og alle mulige også meget forskellige
tidsskrifter som f. eks »Okultisten«
1943-44 og »Rosenkornet Parcival 3134« for slet ikke at tale om mængder af
EDB-tidsskrifter, og så er der »Det
bedste« i massevis. Det siger spar to til
meget andet«. Stolt viser han også
børneafdelingen, hvor der bl.a. er tegneserier og billedbøger i tonsvis. Bøgerne er i øvrigt sorteret emnevis, og der
er store sektioner for engelske, tyske,
norske, svenske og så lidt polske
bøger. En særlig sektion udgør kioskbøger. »Kun lokalet sætter grænser
for, hvor stort et udvalg, vi kan have«,
siger han.

Formål
Videre fortæller han, at Læsehesten
startede, fordi mange bøger, som andre
kunne have glæde af, havnede i affaldscontainere. »Det er meget vigtigt
at henvende sig til os frem for at smide
ugeblade væk«, siger han. »Ring, og vi
kommer og henter. Ugebladene deler
vi gratis ud. Mange har ikke råd til at
købe dem. Ellers koster bøgerne en
10’er og opefter, men kioskbøger er
væsentligt billigere. Bøger kan også
byttes. Her skabes ingen profit. Forretningen er så stor, at den kan bruges af
mange. Alt muligt kan findes. Her
kommer også studerende, som leder
efter specielle ting. Her er således
muligheder for den, som gerne vil læse
billigt og give en tier for en bog, som
ellers koster flere hundrede kroner i
boghandelen.«

af Ulrik Ricco Hansen/ Skræppebladets redaktion

»Men det kommer let til at flyde«, siger
Lars. »Det vælter ind med bøger. Således er Genbrugspladsen meget flink til
at samle ind til os. De finder mange
kasserede bøger, som andre kan have
glæde af. Dødsboer får vi også nogen
af.« Da jeg spørger, om de har solgt
sjældenheder, lyder svaret: »Muligvis
har vi solgt sjældenheder. Vi aner ikke
hvad, det er værd, og kender ikke
noget til, hvordan priserne sætters i
antikvarboghandeler« Tankefuldt føjer
han til: »Måske skulle nogle af EDBtidsskrifterne smides ud, men måske
kommer der en, som samler på EDBblade fra 60’erne«.

Læsehesten har åbent
onsdag Kl. 18 – 19.45.
Aftaler om åbning på andre tidspunkter kan træffes med Sven-Erik om
dagen og Lars eller Rudolf om aftenen.

Sådan foregår det
Arbejdsgruppen bag Læsehesten består foruden Lars Eg af Rudolf Bay og
Sven-Erik Andersen. Normalt holder
Lars og Rudolph åbent, mens SvenErik rydder op og sætter på plads.

SKOLEFODBOLD FOR FULD SOL
FLERE HUNDREDE SKOLEELEVER I VESTBYEN DELTOG
I ÅRETS SKOLEFODBOLDSTÆVNE PÅ NORDGÅRDSKOLEN
af Helle Hansen

I dagene op til Kristi Himmelfarts-ferien var der proppet med folkeskoleelever på Nordgårdskolens baneanlæg
midt i Gellerup, som lagde græs til
årets udgave af skolefodboldsstævnet
for 7- mandhold for både drenge og
piger.
Om onsdagen deltog næsten 350 3. og
4. kl. elever fra Nordgårdskolen, Tovshøjskolen, Sødalskolen og Engdalsskolen i stævnet, dagen efter var i alt 25
hold fra de sammen skolers 5. og 6. kl.
i kamp på den 4 fodboldbaner.

Skolefodboldturneringen
er arrangeret af Skoleidræt,
som fik hjælp af fodboldklubben ACFC, der stillede
med dommerne til de
mange kampe.

I Skræppebladet kan du for tiden i
hvert nummer læse om et naturområde, handlingen i en bog og stjernehimlens forandring. Emnerne afspejler
ikke nødvendigvis fritidsinteresserne
hos de fleste beboere. Men i redaktionen har vi vurderet, at det er fornuftige
emner, der henvender sig til mange.
Og så bringer vi artiklerne, fordi der er
nogle aktive skribenter, som i
øvrigt også er beboere lige
som dig.

vi brug for dig som frivillig i Skræppebladets redaktion. Der er plads til både
en enkelt artikel og en række artikler
om det samme emne.
Du kan supplere artiklerne med dine
egne tegninger eller fotos. Eller du kan
benytte dig af Skræppebladets fotograf
og tegner. Du kan naturligvis få hjælp
til både det praktiske og til det journa-

Skriv en kommentar
Har du en kommentar til de
faste artikler eller andet, som
du finder i Skræppebladet, vil
vi meget gerne høre det. Er
der for lidt eller for meget? Er
det for svært eller for kedeligt
at læse - eller råber du på
mere af samme skuffe? Er illustrationerne gode og bladet let
at finde rundt i, eller kan du
nævne ti andre magasiner, der
gør det meget bedre?
Send
en
mail
til
redaktion@skraeppebladet.dk
med din mening. Vi bliver glade for både ris og ros, og har
du forslag til emner, som vi
bør tage op, modtager vi også
gerne dem.

listiske i dine artikler. Samtidig indbydes du til redaktionsmøderne, hvor du
kan møde de andre i redaktionen og
opleve produktionsgangen på et semiprofessionelt magasin.
Skriv en tanke
Går du og undrer dig over livet som
beboer, og har du øje for både detaljen
og helheden? Beskylder dine
venner dig for at have en
krøllet hjerne, eller sætter de
bare stor pris på dine sjove
eller spidse kommentarer? Så
er det nok dig vi har brug for i
den gruppe af klummeskribenter, som vi er i gang med
at etablere på Skræppebladet.
Du kan i forrige nummer
læse mere om at blive klummeskribent, og artiklen kan
også læses på Skræppebladets hjemmeside, www.skraeppebladet.dk, hvor de seneste års udgaver er tilgængelige.
Vi glæder os til at høre fra
dig.

Skriv en artikel
Er du aktiv i en klub, beboeraktivitet, sportsgren eller fordyber dig i et særligt emne?
Har du lyst til at fortælle om
det til andre beboere? Så har

RETTELSER TIL INDSTIK
Vi skal meddele alle foreninger og deres brugere, at alle henvendelser angående det indstik, vi
bringer to gange om året, for eftertiden skal sendes til:
Brabrand Boligforening
att. Marianne Steenberg
mast@bbbo.dk
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GELLERUPS NYE MUSIKSTUDIE INDVIET
FOR FULD MUSIK

SYRENERNE I NEW YORK

GLOBAL COLOR SOUND STUDIE TILBYDER GRATIS ØVELOKALER
TIL LOKALE MUSIKERE OG KUNSTNERE

Af Bo Nake

Af Helle Hansen

Anlægsfonden,
Urban-programmet,
Roskilde Fonden og Århus Kommune.
Det er også Cirkus Tværs, der i første
omgang står for den daglige ledelse af
øvelokalerne samt har opsyn med udstyr og instrumenterne, som det er
muligt at låne. Det er cirkusets musikmedarbejder Casper Bach, der er daglig leder af studiet.

Fredag den 27. april blev Gellerups nye
studie- og øvelokaler officielt indviet af
kulturrådmand Flemming Knudsen og
med sang og musik af lokale rappere
og Cirkus Tværs’ eget teltorkester.
Global Color Sound Studie ligger i
kælderetagen under Børnehuset, Gudrunsvej 82, og det nye musikstudie er
resultatet af flere års arbejde på at skabe egnede øvelokaler til musikere og
kunstnere i vestbyen.
Global Color Sound Studie råder over
tre store dejlige øvelokaler samt et lydstudie med det nyeste optage- og ITudstyr. Og der er gjort klar til at huse
lokale musikere og orkestre, som længe har efterlyst øvelokaler, hvor de kan
mødes og udvikle deres musik.
Det er Gellerups eget ungdomscirkus
Cirkus Tværs, der har brugt de sidste
par år på at søge tilladelse og penge
hjem til at få musikstudiet gjort til en
realitet. I alt har musikstudiet fået støtte på 380.000 kroner fra Lokale- og

Efterspurgt øvemulighed
Med tre store øvelokaler – en rød, grøn
og blå stue – der alle er udstyret med
trommesæt og anlæg og med begrænset mulighed for at låne instrumenter,
vil Global Color Sound Studie uden
tvivl være med til at dække et stort
behov for øvemuligheder i vestbyen.
Og rygtet om det nye studie og øvelokalerne er allerede ved at sprede sig ud
over hele Århus. Det oplever Cirkus
Tværs, som i løbet af foråret har fået
mange henvendelser fra interesserede
bands og orkestre, som alle ønsker at
få tider i de nye lokaler.
Det er gratis at låne øvelokalerne i
Global Color Sound Studie, men alligevel er det ikke helt uden forpligtigelser, for man kan kun låne et øvelokale

efter »noget for noget«-princippet. Det
kan betyde, at man som orkester forventes at være positive over for at spille op ved lokale kulturarrangementer
som for eksempel Gellerup Kulturuge
og andre festivaler. Måske er man dygtig til en eller anden musikstil, så man
kan være med til at undervise andre
musikere i ved lokale workshops i øvelokalerne. Eller også kan man måske
være med til at lave musikalske happenings, der kan være med til at skabe
opmærksomhed omkring den nye
mulighed for at lave musikaktiviteter i
Gellerup.
Vil du vide mere om Global Color
Sound Studie ring til Casper Bach 2347
9832/86 258780
Eller se mere på hjemmesiden:
www.globalcolor.dk

OM SAUL BELLOWS GRIB DAGEN

Tommy Wilhelm er en flink fyr, men
han er også en klovn. Som andre amerikanere er han overbevist om, at hvis
han blot er tro over for sig selv og forfølger sine mål, vil han blive en succes.
Men nu er Wilky, som han helst kalder
sig selv, midt i fyrrene, arbejdsløs og
separeret fra en kone, der plyndrer
ham for penge. Tommy Wilhelm er låst
fast i en håbløs situation, og Saul Bellows korte roman fra 1956 beskriver et
begrænset men kærligt menneskes
forsøg på at komme på højde med sin
egen tilværelse.
Taberen
Romanens handling udspiller
sig i løbet af én dag i New York.
Tommy Wilhelm bor på et hotel,
hvor de fleste gæster er pensionister. Som hans far, Dr. Adler,
der mest er optaget af at vente
på sin død. Faderen nyder almindelig respekt for sit fornemme væsen, men Wilky oplever
det, som andre ikke ser. Dr.
Adler har aldrig givet sin søn
den anerkendelse, der ville kunne have hjulpet sønnen til at blive fri af ham. Skønt han kæmper for sin hverdag, er Wilky
aldrig blevet rigtigt moden. Det
er bl.a. derfor, at han så tit træffer forkerte valg. Lige siden han
droppede ud af universitetet for
at blive skuespiller i Hollywood,
har det været sådan. Talentspejderen så ham som typen, der er
flink, men som ikke får pigen. Et
andet håbløst valg er ægteskabet
med en bitter kvinde, der ikke vil give
slip på ham. Wilky mener efterhånden,
at fejltagelserne er meningen med
hans liv og hans identitet.
Satsningen
Men med et drastisk greb kan han
måske forandre sit liv og gifte sig med
kvinden, der venter på ham. Han skal
bare have likvide midler, og derfor satser han sine sidste sparepenge på en
spekulation på børsen. Til den transak-
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tion har han en hjælper på hotellet.
Det er den meget snakkende Dr. Tamkin, der måske slet ikke er læge, men i
hvert fald et væld af idéer og anekdoter, forklaringer på terapier og forslag
til opfindelser, alt sammen i en pærevælling af sludder og fiduser. Den gode
fidus er den madding, som Tamkin har
lagt ud til Wilky, og så snart de har
underskrevet aftalen med mægleren,
og pengene er ude af Wilkys hænder,
indser Wilky, at den dristige handel er

et fejlgreb, og at det er ham, der er
Tamkins hjælper og ikke omvendt.
Øjeblikket
Alligevel er Tamkin også til gavn. Som
en kombination af guru og plattenslager kan han momentvis vække sine
omgivelsers interesse. En af sine
kongstanker har Tamkin fra gestaltterapien. Det drejer sig om et »her og
nu« som den eneste virkelighed, og
som har givet romanen dens titel. Net13
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op som Wilky opdager, at børsfidusen
er slået fejl, pengene tabt og Tamkin
forduftet, bliver øjeblikket åbningen
mod et nyt liv.
Død og livsmod
Under jagten på Tamkin ad Broadway
føres Wilky med menneskemængden
ind til en begravelse. Dér er Tamkin
heller ikke, men Wilky sagtner farten
og bliver en del af ligfølget. Han sætter
sig ved den åbne kiste og giver nu efter
for sin sorg, for sig selv og dem han
kender, og for alle dem, der deler
tilværelsen med ham i den store
by omkring ham. Som den eneste
af følget sidder han hulkende ved
kisten og syrenerne omkring den.
Det er som, Wilky er den afdødes
sande slægtning; et par hviskende damer udpeger ham i hvert
fald som den ventede fætter fra
New Orleans. Wilkys sorg er så
ægte og så rensende, at han bliver styrket til at gå videre med sit
liv. Han vil sælge bilen, betale
regningerne, få skilsmissen i
orden og gifte sig med kvinden,
han elsker. Sorgen forvandles til
livsmod, og døden bliver den
magt, der får os til at forsone os
med livet.
Livets fornyelse
Inden
bogens
afsluttende
begravelsesscene nævnes syrenerne i New York et par gange,
og da de dukker op igen ved
kisten, véd kendere af amerikansk litteratur, at syrenerne
hentyder til Walt Whitmans store
dødsklage over Abraham Lincoln,
»When Lilacs Last in the Dooryard
Bloom`d« (»Da syrenerne nyligt blomstrede på gårdspladsen«). Dette digt
beskriver amerikanernes sorg over
mordet på deres præsident, mens hans
kiste føres over kontinentet. I romanen
bliver de blomstrende syrener endnu
engang pantet på livets fornyelse.

SAMVIRKET I GELLERUP OG TOVESHØJ ER FØDT

KNALLERTER I POLITIETS LINSE

NYT SAMARBEJDE MELLEM OFFENTLIGE INSTANSER, FRIVILLIGE FORENINGER, BOLIGFORENING
OG LOKALE ILDSJÆLE SKAL VÆRE MED TIL AT SKABE SAMMENHÆNG I INDSATSERNE
I GELLERUP-OMRÅDET

I GELLERUPOMRÅDET HAR POLITIET TAGET ET KAMERA I BRUG MOD ULOVLIGE KNALLERTER.
KONFISKEREDE KNALLERTER FYLDER POLITIETS LAGER OP
Af Helle Hansen

Af Helle Hansen

Oven på efterårets ballade med massevis af ildebrande i Gellerup og Toveshøj er der hen over vinteren blevet
arbejdet på at danne et nyt samarbejdsorgan, som skal være med til at
skabe fælles fodslag i de indsatser, som
sættes i værk i Gellerupområdet.
Det nye samarbejde er blevet døbt
»Samvirket i Gellerup og Tovshøj«, og i
det deltager både Gellerup-modellen,
der repræsenterer Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, skolerne, institutionerne, klubberne, biblioteket, lokalcentret samt nærpolitiet, en lang række frivillige foreninger, afdelingsbestyrelserne i Gellerup og Toveshøj, Brabrand Boligforening, kirken, moskeerne og andre lokale aktører.

søge at lave en indsats over for. En styregruppe på ni udpegede personer er
med til at forberede og lave dagsordnen for kvartalsmøderne.
Derudover er det planen, at der en
gang om året skal holdes et stort Årsmøde, hvor alle aktører i lokalområdet,
både de offentlige, de frivillige, ildsjælene og andre interesserede, indbydes
til at deltage.
På Årsmødet vil der blive orienteret
om årets igangsatte indsatser. Og der
vil blive taget hul på diskussioner om,
hvor det kommende års indsatser skal
sættes i værk. Og interesserede vil
kunne melde sig til at deltage i det
kommende års kvartalsmøder.

Koordinere og orientere
Initiativet blev taget af Multikulturel
Forening, der i begyndelsen af november indkaldte til et stormøde under
overskrifter »Natteravne i Gellerup?«.
Til mødet dukkede næste 30 repræsentanter op fra både offentlige institutioner og frivillige foreninger. I løbet af
mødet blev der skabt enighed om, at
det umiddelbart ikke var et natteravnekorps, der var behov for i Gellerup,
men derimod et bredt repræsenteret
samarbejdsorgan, hvor man ville kunne koordinere og orientere om indsatser, der sættes i værk i området.
Hen over vinteren har en nedsat
arbejdsgruppe arbejdet på at skabe
rammerne for det nye samarbejde.
Resultatet blev præsenteret på et nyt
stormøde i februar, hvor det nye samarbejdsorgan blev døbt »Samvirket i
Gellerup og Toveshøj«.

Ad hoc-gruppe om oprydning
Den 8. maj 2007 blev det første ordinære kvartalsmøde i »Samvirket i Gellerup og Toveshøj« gennemført i Livsværksstederne med deltagelse af 24
repræsenter fra mange forskellige lokale institutioner og foreninger. Punkterne på dagordenen var politiet kriminalitetstal, knallertkørsel,
oprydningsdag, Gang i
Gellerup, Sol og Sommer
og naturlegeplads.
Der blev diskuteret og
kommet med input til de
mange forskellige emner,
og Samvirkets første ad
hoc-gruppe blev nedsat.
Den skal arbejde på at forberede en stor fælles
oprydningsdag i hele Gellerupområdet
i
juni
måned.

Årsmøde og
kvartals-stormøder
»Samvirket i Gellerup og Toveshøj« er
bygget op, således at der hvert kvartal
indkaldes til stormøde. Her mødes ca.
25-30 repræsentanter for deltagerne i
Samvirket for at diskutere udvalgte
emner, som man i fællesskab vil for-

Fællessekretariat
skaber overblik
I forbindelse med dannelsen af »Samvirket i Gellerup og Toveshøj« er der
blevet oprettet et fællessekretariat, der består af
naboskaber Ann Katrin
14
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Dybdahl og medarbejder ved Socialcenter Vest Britt Salskov.
Samvirkets sekretariat skal fungere
som sekretærer for styregruppen og
kvartalsmøderne samt Årsmødet. Og
det skal være med til at sikre overblik
over de forskellige indsatser og initiativer, som Samvirket sætter i værk.
Det er også planen, at sekretariatet
skal udarbejde en årskalender, der kan
være med til at give overblik over, hvad
foregår hvor og hvornår. Og på sigt
kan sekretariatet også være med til at
arbejde for at søge midler til at igangsætte nye fællesinitiativer til glæde for
hele området.
Foreløbig er »Samvirket i Gellerup og
Toveshøj« helt nyt og skal i løbet af det
næste halve år finde sine egne ben. Og
efter sommerferien starter arbejdet på
at planlægge Samvirkets første store
årsmøde, som forventes at finde sted i
det sene efterår i oktober eller november.

I foråret har Nærpolitiet i Brabrand i
bogstavelig forstand sat fokus på ulovlig knallertkørsel i Gellerupområdet.
Ordensmagten har nemlig anskaffet
sig et kamera med en stor linse, som
gør det muligt på lang afstand med et
klik på udløseren at skyde billeder af
de ulovlige knallerter og deres førere
og passager.
Og med et lynskarpt foto i hånden
er det ingen sag for politiet at
præsentere den unge knallertrist
for en bøde, som det ikke er til at
komme til at komme udenom.
Siden politiet har anskaffet sig
kameraet, er en hel del blevet fanget af kameraets linse. Og flere af
områdets unge har oplevet at blive
fotograferet fra taget af en blok
eller et andet godt sted, hvor politiet har taget opstilling.
Fyldte lagerrum hos politiet
Men politiet nøjes ikke med blot at
fotografere knallerterne fra afstand. I løbet af foråret er der også
blevet konfiskeret et stort antal
ulovlige eller stjålne knallerter, som
har kørt rundt på stisystemerne i Gellerupområdet, hvilket slet ikke er tilladt. Ofte er det til stor fare for de

gående borgere på stierne, fordi knallerter kommer kørende med høj fart,
og tit larmer knallerterne også så højt,
at det er til stor gene for mange beboere i blokkene.
Der er i foråret blevet konfiskeret knallerter i så højt et antal, at nærpolitiets
lagerrum i City Vest nærmest har været
proppet, så det har været nødvendigt

at bede hittegods om at komme og
afhente nogle af de mange knallerter
for at få plads til nye konfiskerede
knallerter.

Fælles indsats mod ulovlig
knallertkørsel
Nærpolitiet er ikke ene om at forsøge
at få lagt en dæmper på den udbredte
ulovlige knallertkørsel i Gellerupområdet. Problemet diskuteres også i det
fælles nye samarbejdsorgan »Samvirket i Gellerup og Toveshøj«, hvor der
sidder repræsentanter fra en lang række offentlige institutioner, frivillige foreninger og ikke mindst
afdelingsbestyrelserne i Gellerup
og Toveshøj.
I Samvirket snakker man om at
planlægge kampagner, der skal
være med til at gøre forældre
opmærksom på deres ansvar for
at holde øje med, hvad deres
drenge laver med deres knallerter.
Og i boligforeningen er man i
gang med at skærpe skiltningen
med »knallertkørsel forbudt« i
området, således at det bliver
endnu nemmere for politiet at
håndhæve forbudet. Og det er
også på tale at opstille flere fartforhindringer rundt på stisystemerne i området.
Så det kan risikere at blive en hed
sommer for de larmende knallerter.

GELLERUPPRIS TIL LARS BRO
PRISEN GIVES, DA LARS BL.A. HAR SAT FOKUS PÅ POSITIVE KRÆFTER I GELLERUP
af Helle Hansen

Sherifen i Gellerup, Lars Bro, er blevet
hædret med Multikulturel Forenings
Gelleruppris, som uddeles i forbindelse
med foreningens årlige generalforsamling. I begrundelsen står:
»Lars Bro har fortjent prisen for mere
end nogen anden at have sat fokus på
de mange positive kræfter i Gellerup.
Ikke blot har han som politimand valgt

at slå sig ned i området, Lars Bro er
også gennem sin daglige indsats som
leder af nærpolitiet og borger i området gået foran som et godt eksempel
for andre Lars Bro har således ydet en
stor indsats på det boligsociale område
i Gellerup, ligesom han utrættelig er
stået frem i offentligheden for at forklare forholdene i området og tilbage15
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vise de mange fordomme, der hersker i
visse dele af offentligheden. Lars Bro
er et forbillede for de unge og en agtet
borger i Gellerup, og der er derfor en
ære at tildele politiassistent Lars Bro
årets Gellerupprisen. Med prisen fulgte
foruden æren og blomster også et
diplom.

TRE FOR DE FLESTE – OG FIRE TIL DE HELDIGE
I NATUREN PÅ HOLMSTRUP MARK ER DET LET AT FINDE PLANTER MED TRE BLADE
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Kløver er en lille plante med et blandet
ry. Enten er det ukrudt i græsplanen
eller noget husdyrene spiser. Eller også
er det – i den eksklusive version –
noget der er yndet og anvendt til markedsføring af alt fra mælk og chokolade over gulve og vaseline til øl og lotto.
En firkløver er et bevis på lykke og
held.
Det er også et held for beboerne i
Holmstrup, Bronzealdervænget, Toveshøj, Thorsbjerg og Odinsgård, at de
kun har få skridt til naturen på Holmstrup Mark – et område der ligger som
et grønt bælte mellem Jernaldervej og
Edwin Rahrs vej. Vi følger naturens
gang i en række artikler, og denne
gang får du bl.a. tips til at blive lidt
mere heldig.
Regn og grønt
April blev så varm og tør, at den
næsten var sommerlig både at være i
og se på. De planter og dyr som justerer deres kalender efter temperaturen
var tidligt ude. Vi kunne let opleve
sommerfugle og andre insekter, som
ellers hører sommeren til.
Maj er til gengæld våd og kold. I nætterne før deadline observerede jeg nattefrost på mine tidlige morgenture,
hvor der var rim i græsset og søerne
dampede i morgensolen. Men fuglene
er glade, og der er lærkesang fra alle
sider; både i buske og over hovedet,
hvor den lille brune fugl nærmest står
stille i luften og kvidrer så kønt.
Trifolium = tre blade
Bjergkammen er den største bakke i
Hasle Bakkelandskab, og den er for
tiden nærmest af grønne planter, hvor
hvert blad ser ud til at bestå af et blad
med tre småblade. Ser du nærmere
efter, opdager du at der er tale om
mange forskellige planter.
Kløver er en planteslægt, der på latin
hedder trifolium, som betyder tre blade. Planterne ses mange steder og er
lette at finde. Alle har nok set hvidkløver i en græsplæne og bemærket
den langt større rødkløver i grøftekan-

ten. Men kender du alsike-kløver og
bugtet kløver?
Inden jeg afslører, hvordan du med
held finder en firkløver (altså en trifolium med et ekstra småblad), vil jeg gerne præsentere nogle af de mange
kløver-planter, som du kan finde i naturen på Holmstrup Mark. Foruden
kællingetand, blodkløver og harekløver
kan du bl.a. finde følgende:
Gul og humleagtig
Der findes to slags kløver med gule
blomster, som minder lidt om humle.
Den ene har meget små blomsterstande på 2-5 mm og er i det hele taget en
lille plante. Den hedder humle-sneglebælg og kan sommeren igennem findes selv midt på stier, da den godt kan
tåle at blive trådt på.
Storebroderen hedder gul kløver og er
en noget større plante med blomsterstande på 7-10 mm. Gul kløver kaldes
også udstrakt kløver, fordi den vokser
ved at sende stængler længere og
længere ud fra der, hvor roden er. De
lægger sig hen over jorden eller ned ad
skråningen, for den holder af at vokse
på tørre steder som Bjergkammen,
Spiralen og Grimhøj.

Bugtet kløver kan dække et stort areal med bugtede stængler

Rødlig i zigzag
En anden kløver som vokser ud fra
samme sted og bugter sig hen over
jorden er bugtet kløver. Den har rosenrøde blomster ligesom rødkløver, men
kan kendes på små hår på stænglerne,
som er bugtende, ja ofte zikzak-forme16
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de. Står den nær et fugtigt sted og delvis i skygge bliver den meget stor – en
enkelt plante kan dække over 1m2.
Blå og snoet
Lucerne er verdens vigtigste foderplante. Planten minder lidt om bugtet
kløver, men er let at kende på sine blå
eller blålilla blomster og frøstanden,
som er en spiralsnoet ærtebælg med
op til fem vindinger. Det bliver en høj
plante på op til 80 cm. Lucerne er fra
gammel tid blevet dyrket som hestefoder og kaldes i bl.a. Amerika for alfaalfa (som fra arabisk betyder hestefoder).
Den er let at finde på bl.a. Grimhøj og i
Skjoldhøjkilen omkring Voldbækken.

matiserede navnene på verdens planter. Han blev født for 200 år siden den
23. maj, og opkaldte kløveren efter det
svenske sogn Alsike, hvor planten
første gang blev fundet.
Planten kan vokse i våde områder, og
du kan bl.a. finde alsikekløver på
markstykket mellem Bronzealdervænget og Holmstrup.

Hvidkløver er meget let at finde

Her er heldet
Den kløver, som oftest kan finde på at
levere en firkløver er hvidkløver. Så
uanset hvor du bor, kan du roligt søge

heldet ved at nærstudere græsplænen.
Hvidkløver lader alle udløbere slå rod,
så man vil oftest opleve det som en
samling af små planter – og nogle af
disse kan altså mutere til at have fire
blade. Da hvidkløver er flerårig betyder
det, at hvis du det ene år har plukket
en firkløver et sted, ja, så kommer der
nok også en til næste år.
Rødkløver har større blade end hvidkløver og kan også finde på at lave en
firkløver. Men det største held som
rødkløver kan levere er nok de aktive
stoffer i planten, som kan gøre os sunde og raske:
Bliv smuk af kløver
Den kendte rødkløver kan bliver op til
60 cm høj, men ses som regel krybende hen ad jorden. Den var tidligere den
vigtigste bælgplante i græsmarken,
men nu kan du selv høste dens fordele:
Friske, unge skud fra rødkløver kan
kommes i salater og suppe eller koges
som spinat.

Rødkløver er også sund

Et
blomsterudtræk
(urte-te)
er
velsmagende og godt mod hæshed,
hoste og forstoppelse: To teskefulde
friske blade/blomster lægges i et krus
og overhældes med 21⁄2 dl kogende
vand. Trækker i 10-15 minutter. Hvis
du regelmæssigt indtager rødkløver
kan det afhjælpe bl.a. filipenser.
Desuden indeholder planten stoffer
som er sårhelende. Du kan plukke
blomster og lægge i et kompres mod
solforbrænding.

EN PRÆST TAKKER AF
DET HAR ALDRIG VÆRET KEDELIGT

Lucerne har blålige blomster

Næsten busk-højde
Stenkløver bliver op til 130 cm og virker meget langstrakt: Bladene er lange
og smalle, blomsten ligner en hvidkløverblomst, som er trukket 5-10 cm
lang. Det tager dog tid at blive så høj,
og først senere på sommeren kan du se
blomsterne i de to stenkløvere: Hvid
stenkløver som har hvide blomster og
mark-stenkløver som har gule blomster. Begge arter er meget udbredt på
Hasle Bakker.
Både rød og hvid
Alsike-kløver minder om en krydsning
mellem rød- og hvidkløver. Den har
rød-hvide blomsterhoveder, men bladene har aldrig den hvide plet, som
ofte ses hos både rød- og hvidkløver.
Navnet har planten fået af den svenske
botaniker, Carl von Linné, der syste-

Efter fem år som sognepræst i Gellerup Kirke har jeg valgt at søge nye
udfordringer. Pr. 1. juni skal jeg være
sognepræst i Struer (et sogn med 9000
folkekirkemedlemmer og to præster
foruden mig til at betjene dem). Det
bliver selvfølgeligt noget af en omvæltning for hele vores lille familie sådan at
flytte, men da vi oprindeligt stammer
fra Vestjylland, så er det ikke helt fremmed for os at bo netop der.

samarbejde med muslimer bl.a. om
udstillingen Tro møder Tro. Det har
været meget forskelligt, men aldrig
kedeligt. Og det har været dejligt at
opleve, at vi som kirke i højere grad
end tidligere er blevet inviteret med,
når der foregår noget i området!
Gellerup er jo et område med stor tilog fraflytning. Det har jeg også mærket
meget i mit arbejde. Jeg har sagt goddag og farvel til mange mennesker i de
fem år, jeg har været ansat i Gellerup
Kirke, og nu er det så blevet min tur til
at tage videre. Jeg vil sige tak til alle,
jeg er kommet til at kende her i Gellerup. Tak for godt samarbejde, og tak til
alle jer, der har brugt mig på den ene
eller anden måde som præst. Jeg vil
ønske alt godt for Gellerup i årene
frem over.

Når jeg kigger tilbage på mine år som
præst i Gellerup, så er der i hvert fald
en ting, jeg kan slå fast: Det har aldrig
været kedeligt. Der har været mange
forskellige opgaver, jeg har løst. Der
har været de »traditionelle«: gudstjenester, begravelser, bryllupper, dåb,
konfirmation, osv. Men så har der også
været mange – og det er blevet til flere
og flere – af de opgaver, der er knapt så
traditionelle. Her tænker jeg på alt fra
Fællesspisningsaftener, kulturdage og
skolebesøg til netværksarbejde og

Fra redaktionens side ønsker vi dig alt godt i
det nye embede og takker for de fem år, du
brugte i vores område.
17
SKRÆPPEBLADET JUNI 2007

BOKSETALENT FÅR OPBAKNING FRA HELE GELLERUP
14-ÅRIGE MOUHAMMED SADIK KOMMER TIL EM I BOKSNING
MED STOR MORALSK STØTTE FRA HJEMMEBANEN I GELLERUP
Af Helle Hansen

I træningslokalet hos Brabrand BokseKlub i Gellerup Badet har Mouhammed Sadiks trænere længe vidst, at
den unge mand er et boksetalent langt
ud over det sædvanlige. Og nu har
Mouhammed også kvalificeret sig til at
deltage i Europamesterskaberne i Ungarn til september som repræsentant
på det danske landshold for unge boksere.
Tre unge danske boksere har kvalificerede sig til EM, og i første omgang
meddelte Dansk Bokseunion, DABU,
at man kun havde råd til at sende to
boksere af sted. Og fordi Mouhammed
Sadik er den yngste, så fik han i starten af maj besked om, at han desværre
ikke kunne komme med.
Lokal lyn-indsamling
Beskeden om afvisningen af den unge
Brabrand-bokser var ikke mange timer
gammel, før lokalområdet begyndte at
handle. Og der blev lynhurtigt sat
gang i en lokal indsamling for at skaffe
de godt 15.000 kroner, som det ville
koste at sende Mouhammed til EM.
I løbet af et lille døgns tid blev der
kimet på døre, sendt mails og taget
kontakt til potentielle sponsorere, der
ville støtte op om projektet. Og rigtig
mange steder kunne man hurtigt se
det rigtige i at være med til at sikre, at

Mouhammed selvfølgelig skulle med
til EM.
Men i løbet af maj måned lykkedes det
alligevel DABU selv at finde pengene
til at sende Mouhammed til EM, så de
indsamlede sponsorbeløb er blevet
sendt retur.

Men nu kan Mouhammed glad gå til
træning hele sommeren og koncentrere sig om at gøre sig fit for fight mod
alle de andre europæiske boksere i den

Velkommen til
“GANG I GELLERUP”
TO UGERS KULTUR- OG MUSIKFESTIVAL I GELLERUP OG TOVESHØJ
- FREDAG DEN 8. TIL LØRDAG DEN 23. JUNI 2007

Kære beboere, naboer, genboer, venner, bekendte, århusianere og alle andre interesserede.
Ungarske hovedstad i september. Vel
vidende at vi er rigtig mange hjemme i
Gellerup, som tror på, at han nok skal
bokse, det bedste han kan.
Ærespris til boksetræner fra
Brabrand
Brabrand BokseKlub cheftræner Youssef El-Awad modtog ved Jysk Bokseunions repræsentantmøde i Vejle den
17. maj JABU’s ærepris som Årets
Leder 2007.
Youssef El-Awad har selv en fortid
som en af Gellerups berømte gulddrenge for år tilbage, og han har også
været professionel bokser i en årrække. De sidste mange år har Youssef ElAwad været en af de bærende kræfter
i Brabrand BokseKlub, BBK, som holder til i Gellerup Badet. Her har han
sammen med boksekammeraten Reda
Zam og Zam og boksningens grand
old mann Jan Thieleman været med til
at bygge BBK op til at være en af
Århus og Jyllands allerbedste bokseklubber.
JABU’s Ærepris uddeles til både foreningsledere, dommere og trænere,
men det er yderst sjældent, at det er
trænere, der modtager den æresfulde
pris. Sidst det skete var i 1999, hvor det
var Jan Theileman, der modtog prisen.

Hjertelig velkommen til ”Gang i Gellerup” - to ugers kultur- og musikfestival i Gellerup og Toveshøj for
børn, unge, voksne og ældre.
I dette indstik kan du få et overblik over nogle af de mange forskellige aktiviteter og tilbud, som foregår i
løbet af de to uger – et program spækket med musik og underholdning, cirkusforestillinger, film, dans,
idræt og en etnisk maddag – og meget andet, ikke mindst to dage med en stor musikscene på boldbanen
i hjertet af Gellerup.
Det endelige program er stadig ved at blive planlagt….du kan følge med på www.gangigellerup.dk Eller
prøv at kigge på det program, som allerede er på plakaten. Det bliver ikke kedeligt.

CIRKUS I TELTET I FESTPLADSEN

BOLDLEGE OG TA’ FAT

Gellerups eget internationale ungdomscirkus ”Cirkus Tværs”
stiller deres telt op på festpladsen midt i Gellerup. Teltet
vil danne rammen om en lang række af ”Gang i Gellerups”
mange tilbud – først uge står i cirkusets tegn med Cirkus
Gellatti-forestillinger og Cirkus Tværs’ workshop. Flere aftner
i løbet af festivalen er der også filmforevisninger for unge
med spændende udbud af forskellige film.

Hver mandag og onsdag eftermiddag stiller Gettogether op
på boldbanen midt i Gellerup for at lege med de børn, som
har lysk til at spille rundbold, fodbold eller andre gode lege.
Man mødes ved Gettogethers lille container ved siden af Gellerups store bålplads.

LEGEDAG FOR MØDRE OG DERES BØRN I GLOBUS1
Lørdag den 9. juni fra kl. 12-18 i GLOBUS1 er det lege- og aktivitetsdag for mødre med børn (drenge indtil 10 år). Det bliver
en dag, hvor kvinderne på tværs af kulturer kan mødes for
sammen med deres børn at være med til at få sved på panden og lave masser af sjove idrætsaktiviteter og lege sammen.

OFFICIEL ÅBNING
MED PICNIC OG RÅDMÆNDSBESØG

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder

Søndag den 10. juni inviteres alle Gellerup og Toveshøjs
beboerne på picnic på boldbanen nedenfor Kælkebakken
midt i Gellerup. ”Gang i Gellerup” opfordrer alle beboere til
at pakke madkurven og finde et tæppe frem og slå sig ned på
boldbanen midt i Gellerup og hygge sig sammen. Når vi har
spist den medbragte med er det tid til tovtrækning, sækkevæddeløb, æggekastning og andre aktiviteter. Vi har inviteret
byens nye Børn og Unge-rådmand Benjamin Simsek til at
komme og åbne festivalen. Byens øvrige fire rådmænd i
Århus Kommune samt borgmester Nicolai Wammen er også
inviteret til at besøge Gellerup i forbindelse med andre aktiviteter i løbet af de to kulturuger.

BØRNEFILM OG DANS FOR DE YNGSTE
De 3-5- og 5-7-årige inviteres i løbet af ”Gang i Gelleup-festivalen” til forskellige film og danse-arrangementer på Gellerup
Bibliotek.
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SMUKKERE GELLERUP OG TOVESHØJ
Tirsdag den 12. juni fra kl. 9.30 – 14.00 er det store
rengøringsdag i Gellerup og Toveshøj – børnene fra området
tre skoler, børnehaverne og alle andre, der har lyst til at være
med, skal ud med skraldeposer og samle skidt og papir, så
vores område kan blive rent og pænt. Når sækkene er fyldte,
og der er spist fælles frokost på græsset foran Klubberne i
Gellerup, så går eftermiddagens legeprogram i gang, og så
skal der spilles fodbold og rundbold. Her stille både politiet,
boligforeningens gårdmænd og et hold af områdets kvinder
op til kamp mod skoleleverne.

SMAG PÅ LIVET OG LÆS EN BOG
Fredag den 15. juni uddeler Livsværksstedernes projekt
”Smag på Livet” smagsprøver på den nye bog, som projektet
udgiver den 29. juni. Det foregår på Den jordiske Freds Plads
foran Gellerup Kirke, hvor ”De splittergale” underholder med
sang og musik.

BYGADEN I GELLERUP MED FLAG
Fredag den 15. juni ”Valdemarsdag” er der åbning af Gellerup
Bygade-projektets Ide-kiosk, som holder til i et beduintelt, der
sættes op ved City Vest og Gellerup Bibliotek i 14 dage. Kom
og hør om den nye bygade, der med tiden skal sno sig ned
gennem Gellerup fra Bazar Vest til City Vest, snak med arkitekter, investorer og politikere og kom frit frem med dine ideer og drømme om, hvad Gellerups gågaden skal indeholde.

Andet

Festpladsen

Kl. 20 Film for unge
(arr. Community Center)

Kl. 10
Film/dans for børn 3-5 og 5-7 årige på Gellerup Bibliotek
(arr. Community Center)

Kl. 20 Film for unge
(arr. Community Center)

9.30 – 14
”Oprydningsdag i Gellerup og
Toveshøj”

LÆS SENESTE NYT PÅ

Kl. 15-17
Cirkus Gellatti Workshops

Kl. 15-17
Cirkus Gellatti Workshops

Livsværkstederne/fredspladsen
Arrangement med tema ’smag
på livet’. ”De splitter gale” spiller. Foran Gellerup Kirke.
Kl. 10
Film/dans for børn 3-5 og 5-7 årige på Gellerup Bibliotek
(arr. Community Center)

Kl. 15 Gellerups Bygade-projekt
”Beduinen” åbner i beduinteltet
ved City Vest/Gellerup Bibliotek.

18-21
Børnediskotek i Cirkusteltet
v. Unge for Unge
Fra børn og unge 8 – 15 år.

fredag den 15. juni

Kl. 16-17 Gettogether
Leg for børn ved boldbanen

Kl. 10
Film/dans for børn 3-5 og 5-7 årige på Gellerup Bibliotek
(arr. Community Center)

Kl. 20 Film for unge
(arr. Community Center)

mandag den 11. juni

Kl. 15-17
Cirkus Gellatti Workshops

torsdag den 14. juni

Kl.14-18 Søndags picnic
Officiel åbning af ”Gang i Gellerup”.
Kom ned på boldbanen i Gellerup og spis din medbragte grillmad og leg sommerlege med
dine familie og naboerne.

søndag den 10. juni

WWW.GANGIGELLERUP.DK

Kl. 16-17 Gettogether
Leg for børn ved boldbanen

onsdag den 13. juni

tirsdag den 12. juni

Kl. 12-18
Globus 1: Lege- og idrætsdag for
mødre med børn.
(Drenge indtil 10 år)

Kl. 11 og 14
Cirkus Gellatti Festpladsen

Kl. 11 og 14
Cirkus Gellatti Festpladsen

Festpladsen

Andet

lørdag den 9. juni

fredag den 8. juni

Uge 1

Andet

Boldbanerne

Festpladsen

Andet

Kl. 16-17 Gettogether
Leg for børn ved boldbanen

Kl. 20 Film for de unge
(arr. Community Center)

Fodboldkamp m. grønlænderne,
Globus1

Grønlænderdag
Fejring af Grønlands nationaldag med sang og musik

Kl. 9.30 og 10.45 Børnekulissen
laver 'hatteteater'
Kl. 13-15 Stor kagedag for seniorer med sang og musik

torsdag den 21. juni

onsdag den 20. juni

Kl. 12-18 Etnisk dag i Beboerhuset Laden
(Kl. 12-16 Leg og aktiviteter for
børn
Kl. 16-18 ”Mad fra alle verdenshjørner”)
Kl. 14 Musicalen ”Guds folk på
vej” - Gellerup Kirke

Koncert på Plænen
- med Chadi og Oscar
Program offentliggøres i juni

Koncert på Plænen
- med Chadi og Oscar
Program offentliggøres i juni

Sct. Hans aften m. bål

Musik på stor scene

lørdag den 23. juni

Kl. 10
Film/dans for børn 3-5 og 5-7 årige på Gellerup Bibliotek
(arr. Community Center)

Kl. 20 Film for unge
(arr. Community Center)

(evt. *)

tirsdag den 19. juni

Musik på stor scene

fredag den 22. juni

Kl. 16-17 Gettogether
Leg for børn ved boldbanen

Kl. 10
Film/dans for børn 3-5 og 5-7 årige på Gellerup Bibliotek
(arr. Community Center)

Kl. 20 Film for unge
(arr. Community Center)

Kl. 16-18
Capueira workshop.*
(Community Center)

Kl. 16
Cirkus Tværs

Kl. 16
Cirkus Tværs

Festpladsen

Kl. 19 – 22 Boxering med opvisning, wrestling og battel-rap
For børn og unge 10- 17 år.

mandag den 18. juni

søndag den 17. juni

lørdag den 16. juni

Uge 2

BØRNEDISKO I TELTET

MUSICAL I GELLERUP KIRKE

Fredag den 15. juni er der stort børnediskotek for de 8-15-årige
i Cirkus Tværs’ teltet på Festpladsen. Her vil være ballondans,
limbo og andre sjove lege med masser af præmier og gevister. Det er Unge for Unge, der arrangerer diskoteket.

Søndag d. 17. juni.kl.14.00 opfører Sct. Pauls kirkes “Børneog Tower-gospelkor” i Gellerup Kirke. Koret er for børn, der
går i 1.-8.kl. Musicalen handler om israelitternes vandring i
ørkenen, efter de er kommet over det røde hav. Det er hårdt
at vandre i en ørken og ind imellem bliver deres tro på Gud
sat på prøve.

BOKSNING, WRESLING OG BATTLE-RAP
Lørdag aften den 16. juni er det Unge for Unge, der i samarbejde med Brabrand BokseKlub arrangerer boksning, wrestiling og battle-rap i bokseringen. Samtidig bliver der også tale
om sumo-boksning med kæmpehandsker, og de heldige får
lov at tage en omgang med Gellerups egen gulddreng Reda
Zam Zam. For 10-17 år.

BØRNEKULISSEN LAVER 'HATTETEATER'
Onsdag d. 20. juni kl. 9.30 og 10.45 besøger Børnekulissen
cirkusteltet i Gellerup med deres berømte hatteteater. Her
vælger børn fra publikum en hat og skaber sammen med den
voksne historiefortæller en forestilling for de andre børn. Tilmelding: 86251016

MAD FRA ALVERDEN I LADEN
Søndag den 17. juni inviterer Beboerhuset Laden i samarbejde med lokale foreninger til arrangementet ”Mad fra alle verdenshjørner”, hvor der er muligheder for at prøve spændende
smagsprøve fra både øst og vest. Kl. 12.00-16.00 er der aktiviteter for børn og unge foran Laden med hoppepuden og
andre aktiviteter

BRASILANSK KAMPDANS
Mandag (evt. tirsdag) eftermiddag er der mulighed for at lære
Capueira, en spændende brasilansk kampdans, når Community Center Gellerup inviterer til workshop

LAGKAGE TIL DE ÆLDSTE
For seniorer og ældre borgere bliver der onsdag den 20. juni
inviteret til en eftermiddag med sang, kaffe og lagkage serveret i cirkusteltet på festpladsen.

TAG PÅ LYSTFISKERI, I SMUKKE OMGIVELSER
3-4.OOO KG FISK UDSÆTTES HVER UGE I HØJSÆSONEN
Tekst: Kurt Døssing
Foto: Per Rohde

I Gl. Harlev, ligger der en put & take,
som bliver besøgt af rigtig mange
mennesker, børn, unge og gamle.
Kirsten og Ole Jensen købte stedet for
10 år siden, og solgte deres hus i Viby
for at realiserer deres drøm om at bo
på landet.
Med 9 tønder land bestående af marker og skov, samt søerne og 70 meter af
Århusåen, hvor der også må fiskes når
man har købt fiskekort.

GRØNLÆNDERFEST
Torsdag den 21. juni er det solhvervsdag – årets længste dag
– og dermed også grønlændernes nationaldag. Den er vi alle
sammen inviteret med at fejre med sang og musik på festpladsen.

To dages koncerter
PÅ PLÆNEN
CHADI OG OSCAR SKABER NY KONCERT I GELLERUP
Fredag den 22. og lørdag den 23. juni er ”Gang i Gellerups” to store koncertdage. Og lige som ved ”Vågn Op-koncerten” i GLOBUS1 inden jul, er
det igen Chadi og Oscar, der står for at strikke et spændende musikprogram sammen.
I løbet af de to dage vil en lang række bands og kunstnere gå på scenen
og være med til at gentage vinterens store musikalske succes.
Det endelige program med navne på, hvem der går på scenen og spiller,
afsløres først i løbet af juni måned, men vi kan allerede nu love, at der
både bliver tale om lokale kunstnere og nogle lidt større og kendte navne. Hold øje med programmet for ”Gang i Gellerups” to koncertdage på
”www.gangigellerup.dk”

Søger fortsat frivillige

Har du lyst til at være frivillig i
”Gang i Gellerup” kan du læse
nærmere om de mange
arbejdsgrupper på festivalens
hjemmeside www.gangigellerup.dk, hvor der også er mulighed for at melde sig som frivillig i de forskellige arbejdsgrupper. Eller du kan kontakte
naboskaber Ann Katrinn via
telefon 4088 4914 eller e-mail
gangigellerup@gmail.com

Ole Jensen fortæller, at der i højsæsonen udsættes bækørred, regnbueørred
og kildeørrede 3-4 gange om ugen, og
det er cirka 100 kg. pr. gang. De vejer
fra 800 gram til 6-7 kilo hver, så der er
store muligheder for at fange fisk.
Ole Jensen fortæller at der to gange
om året, laves fiskekonkurrencer med
meget fine præmier førstepræmie er
kr. 2000 samt ni pæne præmier skænket af mange grejforretninger. Ved sidste konkurrence var der mødt firs lystfiskere op, og den dag blev der udsat
400 kilo fisk.
Ved søerne er der opstillet borde og
bænke samt et hus, man også må
benytte. Så husk madpakken og kaffen
og få en hyggelig dag med hele familien.
Knæk og bræk.

Tak til – samarbejdspartnere
”Gang i Gellerup” er kommet op og stå i samarbejde mellem en lang række lokale aktører; Nordgårdskolen, Tovshøjskolen, institutioner i Gellerup, Gellerup Bibliotek, Socialcenter Vest, Gellerupscenen, Klubberne i Gellerup, Gellerup
Kirke, afdelingsbestyrelserne i Gellerup og Toveshøj, Gellerup Fællesråd, Naboskaberne, GLOBUS1, Cirkus Tværs, Global Color Sound Studie, Unge for Unge, Gettogether, Gellerup Community Center, Brabrand Bokseklub, ACFC, Aktiv
Kvindeforening, Somali Commity, Beboerhuset Laden, Livsværksstederne og Brabrand Nærpoliti.
Festivalen har modtaget støtte på 100.000 kroner fra Århus Kommunes ”Rammen til mindre initiativer”.
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OMKRING »SCT. HANS«
I OVERTRO OG TRADITION
tegning og tekst af Peter Kjellerup Hansen

Sct. Hans er lig en fest for lyset: Midsommer, de lyse nætter, samling
omkring bålafbrænding, men er også
mørk overtro: heksetro, helligkilder, og
magiske lægeurter. Hvordan kan disse
kontraster være i et på en og samme
aften?
»Sct. Hans«
= Johannes Døberen
Helt tilbage fra førkristen tid fejrede
man i dagene omkring 24. juni solen
og lysets genkomst efter en mørk vinter. Det var såkaldte »Sommersolhverv«/»Midsommerdag«. Man jublede over sommerens komme, og den
velgørende sols høje placering på himmelbuen, og det gjorde man bl.a. med
glædesild eller glædesblus. Samtidig
samlede man alle de syge, og lagde
dem natten over under åben himmel, i
sikker forvisning om, at det kunne helbrede dem. Om de efter en sådan nat

udfra Julens placering i kalenderen, og
evangelisternes oplysning, at Johannes
var 6 måneder ældre end Jesus.
Helligkilder og gøglermarked
Op igennem Middelalderen, hvor
mørket gav ly for megen overtro, udviklede traditionen med at lade de syge
og vanføre overnatte under åben himmel, den 24. juni til en afløsning af
såkaldte »Helligkilder«. De ældste
beretninger herom er fra Sverige, hvor
den lærde prælat Olaus Magnus
(1490-1557) i sit store værk »Historia
de Gentibus Septentrionalibus«(»Det
nordiske Folks historie«) fra 1555
omtaler midsommerfejringen: »en dag
som allerede fra ældste tider blev fejret
med dans og vilde festligheder, som
badning i kilder«, I Danmark udviklede
disse »kildebadninger« sig stærkt. På
Christian 4.’s tid og op igennem Renæssancen var især to kilder kraftigt

Sankthansdag ved Sct. Helene Kilde i Tibirke sogn, 1843. Frit gengivet efter tegning af F. Th. Lundbye

var fortabte eller helbredte kunne de
forudse i magiske, indsamlede urter –
idag kendt som »Sct.Hans-urt«- og
mens de ventede på de livgivende
resultater, afholdt de store bakkanaler,
dvs. helt vilde fester med sanseløs
dans, druk og sang. Det aftog - til dels
- ved Kristendommens indførelse, og
»Midsommerdagen« som iøvrigt hedder det samme i Sverige i dag, uden de
af den grund er hedenske, bliver navnedag for Johannes Døberen. Hans
fødselsdag er 24. juni, fastsat i år 330

besøgt for deres helbredende vand på
Sct. Hans-aften. Det var Gammel Vartov Kilde og Sct. Helene Kilde i Tisvilde, begge på Sjælland. Om Gammel
Vartov Kilde ved Strandvejen, fortæller
en 17 årig Jens Bircherod i 1675 - (Jens
Bircherod (1658-1708) var professor i
teologi, biskop, antikvar og dagbogsforfatter) - »Om eftermiddagen lod jeg
mig forlyste at spadsere hen til den kilde, som er ved Gammel Vartov, hvilken mangen folk denne Sct.Hans aften
efter årlig sædvane søgte til, fordi man
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indbilder sig, at den skal have nogen
lægdomskraft hos sig... Da jeg så, hvor
begærligt samme kildevand af de fleste ankommende blev brugt, lod jeg
noget deraf i en skål henbære til en
afsides krog ved strandbredden, hvor
jeg (skjult for menneskenes blikke)
toede (dvs. »vaskede«) mig dermed.« I
Tisvilde«, lå den berømteste helligkilde: »Sct. Helene Kilde«. Den blev
besøgt af høj som lav. Jens Bircherod
fortæller, at selv Kong Christian 5.
aflagde den besøg Sct. Hans aften,
som hans far og farfar også havde
gjort.«Han lod lakajen hente vand til
dronningen og sig selv, for hvilket
denne på stedet indkasserede 4 mark«.
Denne trafik medførte at en blandet
hoben af teltholdere, sælgere, plattenslagere og tiggere i 1705 søgte om
næringsbrev ved kilderne, og det efterfølgende brogede liv bidrog til alle
slags forlystelser. Såkaldte »kildemarkeder« opstod og omdannedes i dagene omkring Sct. Hans til et folkeleben
med umådeholden dans og drikkeri,
fulgt op af slagsmål, tyveri og usædelighed. Hvert andet telt rejst ved kilden
var »et regulært horehus«. I den periode opførtes et lille traktørsted »Kildendal« på stedet.
Fattighjælp og heksebål
Især Sct. Hansdag var de fattiges store
dag. Alle de, som strømmede ud til kilderne var for det meste godtfolk med
råds mulighed for almisser, og det tiltrak en strøm af syge og vanføre tiggere - især fra Skåne - hvis eneste overlevelseschancer på hæderlig vis var, at
bede de tilstrømmende om en økonomisk håndsrækning. De var paradoksalt nok kommet over Sundet, betalt af
de skånske byers fattigkasser, som var
forpligtigede til at dække rejseomkostninger til hellige kilder, når doktoren
eller den kloge kone ikke kunne hjælpe mere. En stor del af de beløb, som
udbetaltes herfra, stammede så igen
fra nogle såkaldte »kildeklokker«, som
var opstillet ved de fleste kilder, - og
også Sct. Helene Kilde - og som
besøgende rigfolk gav store pengega-

ver til - for deres eget helbreds skyld.
Disse klokker blev åbnet en gang om
året, og indholdet fordelt til de fattige
og syge i de 13 nærmest omliggende
sogne. Blandt disse kunne man finde
værkbrudne, lamme, syge og »forgjorte«, der søgte kilderne for at drikke
vandet og bade deres syge lemmer.
Men der skete også andet. Således
lader Ludvig Holberg i sin komedie
»Kilderejsen«, Jeronimus beklage sig
over, at tonen ofte var forargelig, mens
kilderejserne i gamle dage foregik med
»devotion«, dvs. »fromhed«. Sct.
Hansaften var ikke kun aften og nat
for kildernes helbredelseskraft. Den
var også lig »Valborgaften« - på tysk
»Walpurgisnacht« - heksenes festaften.
Af den grund udsmykkede man køerne på markerne med kranse flettet af
perikum, for at heksene ikke skulle
stjæle mælken. Man udsmykkede
gårdene med grønt, for at heksene ikke
skulle gøre ophold der på færden til
»Bloksbjerg«, »Kullen« eller »Hekla«,
ja nogle steder netop Sct.Hans-aften
hængte man Sct. Hans-urter op under
loftsbjælkerne i stuen. De skulle så forudsige bryllup eller begravelse. I store
dele af landet tændte man på den
aften store bål for at holde heksene på
afstand. Således ville Søren Smed i
Låstrup nord for Viborg i 1749 tænde

»Sct.Hansild« for at beskytte degnen
og hans kone mod de onde magter.
Årsagen hertil skulle være, at de unge
på egnen havde »efter gammel papistisk skik, optændt deres natteild«. Men
det fik Søren Smed ikke lov til, og heller ikke de unge; for »Valborg«-og
»midsommerblus« var blevet forbudt
på et landemode (»Kirkeligt landsdelsmøde«) i 1744 med begrundelsen, at
man ikke havde fornøden efter papistisk vildfarelse at opløfte ild i vejret på
en bestemt aften i året, og dermed »at
bruge skæmt med ild, som er en af
Guds hårdeste plager«. I Sydvestjylland - omkring Ringkøbing - kaldte
man disse bål »Væk-ild«, i Thisted
»Vette-ild«, og i almindelig omtale: »et
slags bål, som gemene mand udi Jylland og andre steder optænder på
marken her og der Sct. Hans-aften,
indbildende dem, at når de gør det,
kan de ikke blive forgjort, som de siger
det ganske år«. Der lærde finansmand
og ordbogsamler Matthias Moth
(1647-1719) satte lighedstegn mellem
»Vetteild« og Vettebål« = »inferiæ« =
»gravofre, og forklarede disse bål med
bålafbranding på de dødes grave. Den
senere regeringsembedsmand og legatstifter Frederik Rostgaard (16711745) forklarer »Vette-ild« som »lys fra

gravhøje«. Det er så genkendeligt fra
Holger Drachmans »Midsommervise«.
Med sang, dans og
pibetrommer
I tiden op til Sct. Hans pyntede man
mange steder kirkerne med »maj«grønne grene. Således i Ebeltoft i 1730.
Denne skik blev fulgt op med sommerfestligheder med sang af sommerviser of dans til trommer og piber, som
i 1749, da nordsjællandske bønder
drog ind i Frederiksborg Slotsgård for
at underholde den strengt puritanske
og pietistiske enkedronning efter Christian 6, Sophie Magdalene. Hun
opholdt sig netop på Frederiksborg
Slot op til Sct. Hans sammen med sin
svigerdatter den unge og populære
dronning Louise, og begge fandt stort
behag ved denne uventede »invasion«.
Om alt er, så er traditionerne tilknyttet
Sct. Hans, og det bål vi tænder, når
mørket tusser omkring os i bund og
grund i sin oprindelse et livsislet hos
almuen forbundet med magisk ondtafvigende virkning. Det bør være i vore
tanker, når vi samles 24. juni, for at
mindes de. som ondskabens gerning
med krig og terror har taget fra os.

KUNSTNERE FRA GELLERUP
EFTERLYSES I GL. BRABRAND
BRABRAND KULTURUGE INVITERER GELLERUPKUNSTNERE
TIL AT UDSTILLE VÆRKER PÅ GASVÆRKET I AUGUST
Af Sebastian Adorján Dyhr

Brabrand Kulturuge holdes i år under
overskriften »Naboskab«. I den anledning efterlyses kunstnere fra Gellerupområdet, der har lyst til at udstille
deres værker i kulturhuset Gasværket.
Hver kunstner inviteres til at vise 1-6
værker afhængig af størrelse. Kunstneren bestemmer selv, hvad han eller
hun vil udstille, men opfordres til at
sende lidt ekstra med, så der er lidt
mulighed for at vælge, så der kan
opbygges en spændende og harmonisk
udstilling.

Kunstudstillingen disponerer over hele
Gasværkets Galleri samt underetagen
– og skulle nogle være interesseret i at
bruge pladsen foran Gasværket, så er
det også en mulighed.
Interesserede kunstnere kan kontante
Marianne Schultz. Tlf. 8625 6508/2261
2808 – mail marianne@klematis.dk.
Nabomøde i kulturugen
Brabrand Kulturugen finder sted fra
den 18. til den 26. august med forskellige kulturelle indslag ugen igennem.
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Og i anledning af temaet »Naboskab«
er borgere fra Gellerupområdet i år
inviteret med til at deltage i flere af
arrangementerne. Der handler blandt
andet om en foto-maraton og et kulturarrangement med gåture langs Brabrandsøen og cirkusforestillinger ved
Brabrand Ro-stadion. Det endelige
program er stadig under forberedelse.

l
GRILLFEST FORAN KLUBBERNE I GELLERUP
af Helle Hansen

Torsdag den 3. maj blev sommeren traditionen tro skudt i gang i Gellerup
med en ordentlig omgang grillfest foran Klubberne i Gellerup.

Årsagerne
Og hvad kan forklaringen så være på,
at der i det nye årtusinde er sket dette
skred i opfattelsen af, hvordan det
samfund vi ønsker, skal se ud.
Her er nogle bud:

Her havde personalet i Kig og de frivillige fra ACFC travlt ved serveringbordene. I løbet af den skønne forårsaften
blev der langet 750 tallerkner med
lækre bøffer, pølser og salat ud over
disken.

Stigende velstand og
forbruger-isme
Erhvervsaktive og boligejere har oplevet en så stor stigning i købekraft, at
der, for manges vedkommende, efter det daglige (over)forbrug og anskaffelsen af langvarige
goder, stadigvæk har været overskud
til investeringer i pengemarkedet. Man
er blevet aktionær med formuepleje
som hobby.
Der er også sket en forskydning af en
stor del af befolkningen fra den
såkaldte underklasse op i middelklassen, hvad der har givet denne gruppe
et andet politisk syn på egen situation i
overensstemmelse med den nye status.
Sideløbende har der været en kraftig
påvirkning fra USA – amerikaniseringen – som har forstærket den betydning, man tillægger penge og forbrug
(materialismen).

KOMMENTAREN

l

l

Forud venter nu en god lang sommer
med festivalen »Gang i Gellerup« i juni
og om masser af sjove sommerferieaktiviteter i Sol og Sommer, hver dag i
sommerferien for alle områdets børn
og unge.

DEN POLITISKE HØJREUDSKRIDNING
- OG NOGLE SPREDTE BETRAGTNINGER OVER, HVORFOR DET ER GÅET DEN VEJ
af Vagn Jacobsen

Situationen
Venstre og Konservative afhængige af
Dansk Folkeparti og ved magten i 51⁄2
år.
Oppositionen svag med ny og uprøvet
formand for Socialdemokraterne og
radikal enegang. SF tilsyneladende
konsolideret men passiv.
Vælgerne, ifølge meningsmålingerne
her i april 2007, ligeligt fordelt mellem

tændigt og i hvert fald delvist uafhængigt individ. Det har udmøntet sig
i, at man i stedet for også at være
opmærksom på andres ve og vel og
hensynet til helheden, nu har givet los,
og mere og mere lader egoismen få
overtaget i alle livets anliggender.

de to blokke, men reagerer på enkeltsager ved i et vist omfang at flytte sig
for eller imod (Muhammed-krisen gav
stor tilgang til de radikale).
Regeringen i gang med at praktisere
nyliberal politik ved at omfordele
goderne fra det bredt samfundsmæssige, solidariske til den enkelte, individuelle. En manøvre som, hvis den
fuldføres, vil føre til en polarisering og
22
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marginalisering af befolkningen ud i
en ulighed, som ikke er set de sidste
fyrre – halvtreds år.
Vælgerne
Hvad får så stor en del af vælgerne til
at støtte en sådan politik?
Der er tydeligvis sket en ændring af
manges selvopfattelse fra at være en
del af fællesskabet til at være et selvs-

’Individualisme’
I takt med øget økonomisk formåen
ser mange en personlig fordel ved at
klare sig selv med færre offentlige
ydelser, hvis skatten dermed sættes
ned (som det reelt sker for tiden). I det
hele taget, jo mindre offentlig service,
jo lavere skat (Anders Fogh Rasmussen ’Minimalstaten’).
Den samme form for ’individualisme’
ses også f.eks. hos fagforeningerne, der
melder om massiv medlemsflugt. Her
spiller den fulde beskæftigelse naturligvis også ind, men tendensen er klar.
’Vindere / tabere’
Enhver er sin egen lykkes smed, konkurrence er sundt, Fanden ta’r de sidste. Slagordene fyger om ørene, og
albuerne bliver spidset en ekstra gang,

l

SOMMEREN SKUDT I GANG

KOMMENTAREN

for ingen vil være ’taber’. Tilstanden
ligner lidt en uvæbnet borgerkrig, en
alles kamp mod alle, hvor det gælder
om at klare sig bedst muligt med de
midler, man har til rådighed, og kommer det til at gå ud over andre, er det
bare ærgerligt. Af vejen, her kommer
en ’vinder’!
Det er der i og for sig ikke noget nyt i.
Udtrykket ’Rotteræs’ er efterhånden en
gammel sag, men dengang var fremgangsmåden trods alt ikke ganske
accepteret, som navnet antyder, og vel
heller ikke så udbredt, mens det i dag
af de fleste betragtes som fuldt legalt,
at den ambitiøse tromler frem uden
skrupler.
Opdragelse og mangel på
samme
Pædagogerne tog børnenes parti dengang i 70’er og 80’erne, da de begyndte på at lære ungerne ikke at acceptere
en hvilken som helst pligt (meget rigtigt, men det blev af mange udlagt som
nogen som helst pligt), og samtidigt
lærte dem, at de havde ubetinget krav
på at få opfyldt enhver tænkelig (og
utænkelig) rettighed.
Der er stærkt delte meninger om resultatet af denne pædagogiske linie. I
skoleverdenen mener de, at den har
været med til at udvikle børnene til
’hele mennesker’, mens modstanderne
raser og kalder de yngre årgange for
’snotforkælede pattebørn’.
Forældrene havde travlt og var tilbøjelige til at lade stå til og overlade
opdragelsen til de professionelle
(pædagogerne), hvad der nu ikke er
meget nyt i.
Selv om man er kommet ud over den
skolepligtige alder, er det stadigvæk
muligt at blive vejledt i personlig
udvikling. Kursussektoren træder til og
tilbyder sin hjælp til gennem assertionstræning og andre former for mental
oprustning at puste selvværdet op til
en passende stor størrelse. En trend i
tiden.
Selvtilstrækkelighed
Andre årsager til det politiske glid fra
venstre mod højre blandt vælgerne
kan opremses. De har dog stort set
alle det til fælles med de ovenfor
beskrevne, at de kommer af en egoisme og selvtilstrække-lighed, der gen23
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nem to-tre årtiers dyrkelse er vokset
fra at være en nogenlunde disciplineret
størrelse til nu nærmest at få lov til at
udfolde sig frit.
Det er også noget, der mærkes i dagligdagen. Vi er ikke så flinke og hjælpsomme mod hinanden længere. Det er
blevet kolde tider.
Velstand
Og så er det jo beskæmmende, at et
Danmark, der aldrig nogensinde før
har befundet sig i en sådan økonomisk
velstand som nu, må opleve, at de
offentlige opgaver: børnehaver, skoler,
universiteter, hospitaler, omsorgen for
de svage, ja, hele vejen igennem bliver
forsømt og forringet og forfalder på
grund af økonomiske begrænsninger.
Regeringen jonglerer med tallene,
vasker hænder og får opbakning fra
det halve af vælgerskaren!
Stabilitet
Det bærende princip i dansk politik
har i næsten hundrede år været: Samarbejde hen over midten.
Det har efterhånden givet os et samfund og et velfærd, der udelukker de
helt store sociale uligheder, og har dermed været grundlaget for den samfundsmæssige stabilitet, der i hvert fald
sikrer befolkningen en relativ tryghed.
En velstand, lighed og stabilitet man
beundrer og misunder os ude i verdenen.
Men med den omfordeling af goderne,
regeringen med sin ensidige blokpolitik er i gang med, opstår der netop
større og større sociale skævheder i
samfundet og dermed også større og
større modsætninger i befolkningen,
og stabiliteten undergraves.
Det er først og fremmest menne-skeligt uacceptabelt, hvad der sker, men
også uklogt at lade tingene udvikle sig
i den retning, for så skrider normerne
(endnu mere), og vi vil komme ud i tilstande som dem, der præger den amerikanske samfunds(u)orden.
Er det i grunden den vej vi vil?
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På denne side finder du fremover små tekster, der hverken er
artikler, læserbreve eller kommenttarer.
Du er meget velkommen til at melde dig som klummeskribent for en
enkelt eller flere klummer.
I sidste nummer præsenterede vi idéen nærmere, og resultatet
deraf ser du her, hvor vi byder velkommen til Inger og Anne.
Tag godt i mod dem.

JUBILÆUM
VARMEMESTER KAI BERG FEJRER 25-ÅRSJUBILÆUM
Varmemester Kai Berg fejrer d. 5. juli
25-årsjubilæum i Brabrand Boligforening og markerer dermed, at det er 25
år siden, at den unge klejnsmed mødte
op på sin første arbejdsdag i den århu-

sianske boligforening og dermed valgte vejen som gårdmand og varmemester for beboere – både unge som gamle.
Kai Berg er både beboernes og kollegaernes mand. Som varmemester i
Hans Brogesparken og Drejergården
har han ansvaret for servicen for beboerne i 186 boliger. Derudover har Kai
Berg beklædt flere tillidshverv for sine
kollegaer: Sikkerhedsrepræsentant, tillidsrepræsentant og kasserer i klubbestyrelsen. Kai har ligeledes gennem
mange år været formand for boligforeningens sportsklub.
Kai Berg får disse ord med på vejen af
både kollegaer og beboere: Pligtopfyldende, flittig, hjælpsom og har altid
styr på tingene. Han kan virke lidt bøs,
men indeni er der en stille og rar
mand, der aldrig afviser en bøn om

Mågeskrig
Jeg er fire år. Mor har strøget min yndlingskjole; den er rød i bunden med små blomster
og med smocksyning foroven. Jeg ved, at den klæder mig rigtig godt, for selv min storebror – som ellers er en rigtig drillepind – synes, at min kjole er fin. På fødderne har jeg
stribede ankelsokker og ny sandaler. Mor har sat mit lyse, krøllede hår i slangekrøller –
når jeg hopper, kan jeg mærke, at krøllerne hopper med.
Det er søndag, himlen er helt blå, solen skinner – jeg er ude at gå tur med min morbror.
Han har taget mig med ned til søerne i København, hvor vi bor, og vi er gået ned ad
trapperne ved Dr. Louises Bro. Sporvognene og den øvrige trafik høres ikke meget her,
men mågerne flyver rundt og skriger, og solen blinker i vandet. Når vi kommer hjem,
venter der kaffe med Richs til de voksne, og en jordbærispind til min storebror og mig.
Livet er herligt!
Det er over 60 år siden – men den dag i dag føler jeg stadig en dyb glæde og har en fornemmelse af sol og søndag, når jeg hører mågernes hæse skrig, f.eks. mens jeg går tur
ved Brabrand Sø.

»Jeg er pensionist, boende i
Hans Broges Parken og medlem af afdelingsbestyrelsen i
boligforeningens afdeling 1.
Jeg er mor til 2, en søn og en
datter og mormor til en pige
på 17 år. Min seneste artbejdsplads var et livligt sted,
nemlig i studieadministrationen på Det jyske Musikkonservatorium, hvor jeg var
i 31 år«.

hjælp. Han stiller altid op til møder
med afdelingsbestyrelsen og deltager
så vidt muligt i arrangementer for
beboerne, når afdelingsbestyrelsen
inviterer.
Fritiden bliver brugt på hus, have,
familie og Århus Marineforening, hvor
Kai gennem en længere årrække har
været kasserer og med til at indrette
foreningens nye lokaler.
Der afholdes reception fredag d. 29.
juni kl. 11.00 – 14.00 på administrationens lokaler.

Venlig hilsen - Inger Bloch

Tør du godt det?

Jeg studerer til dagligt på
Danmarks Journalisthøjskole
og er yderst presset og inspireret deraf. Blev handelsstudent fra Viborg Handelsskole
i 2006 hvorefter jeg boede et
halvt år i København og
brugte tiden på at tjene penge
og være mig selv. Er oprindeligt fra Rødkærsbro-egnen,
opvokset på en gård. Jeg har
tre brødre.

FORENINGEN
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K lu m m e r n e

Dét spørgsmål er jeg blevet stillet foruroligende mange gange siden jeg i februar
måned flyttede til Brabrand, nærmere betegnet Skovgårdsparken. Og det er underligt,
for det er et spørgsmål, som jeg aldrig har stillet mig selv. Endsige tænkt over. Om jeg
tør bor klods op af Gellerupparken.
Der er da ting, som irriterer mig her i min nye hjemstavn. Blandt andet står der en
gynge udenfor mit vindue, og den knirker, når børnene begejstret svinger sig i sædet.
Jeg havde også frygtelig meget tø-sne i min køkken i februar. Og bus 12 mod Journalisthøjskolen går helt nede ved Ringvejskrydset.
Men ellers melder jeg alt under kontrol. Intet at bekymre sig over. Faktisk har jeg allerede udviklet ejerfornemmelser over min nye bydel. Lidt på samme måde som rige
direktører og fine fruer forsvarer deres strandvejsvilla mod socialt boligbyggeri eller et
højhus, som skygger for deres søudsigt. Ja, så tager jeg nu patent på »Mit Gellerup«.
Her er alt, hvad mit hjerte begærer af indkøbsmuligheder, busser mod centrum og
natur lige uden for mit vindue.

KONTOR LUKKET
Torsdag d. 21. juni 2007 er Brabrand Boligforenings administration p Gudrunsvej 10 A lukket p
grund af kursus.
Med venlig hilsen
Brabrand Boligforening

Anne Bjerregaard Kristensen
Det er ikke fordi, jeg vil virke skræmmende naiv. Jeg ved godt, at der er problemer i
Gellerup. Og at ‘Parken’ ikke kan tåle sammenligning med en rolig villavej i Viby. Men
jeg forstår stadig ikke, at så mange udelukker at bo i Brabrand. Mennesker skal mødes
med åbenhed uden stereotyper og fordomme. Hvis den mellemmenneskelige mentalitet ændres, så er det første skridt på vejen mod at Gellerup og Brabrand bliver et mere
populært sted at bo. Jeg er stolt over at bo i Gellerup. Og det skal mange flere arbejde
på at mene. Så svaret er ja, det tør jeg godt. Og det er ikke noget jeg tænker videre
over. Sådan er det bare.
24
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Kig også ind på

www.bbbo.dk
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AFDELINGERNE

2 - Søvangen

1 - Hans Broges Parken

GRIB I EGEN BARM

EN OM´ER - »KAPISE«!

BESKYT VASKEMASKINEN OG PUT BØJLEN I EN POSE

EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE OM RENOVERING AF BADEVÆRELSER I »SØVANGEN«
VAR IKKE LOVMEDHOLDELIG

af Inger Bloch
af Peter Kjellerup Hansen

På bestyrelsesmødet d. 7. maj i afd.1
talte vi bl.a. om, at en vaskemaskine i
blok C var blevet repareret, fordi en
bh-bøjle var smuttet ud i maskinen og
havde forårsaget en skade; og det er
altså temmelig dyrt at få foretaget
sådan en reparation!
Derfor kære medsøster: Grib i din egen
barm og spørg, om DU kunne finde på
at putte en bh med bøjle eller stivere i
vaskemaskinen, uden at den først er
anbragt i en vaskepose (som der står i
vores reglement, at den skal). Hvis
svaret er JA – så il straks til City Vest:
Føtex har vaskeposer til 20 kr. – de kan
bruges mange gange – og det er billigt
i forhold til, hvad det koster at reparere
en vaskemaskine!

Grøn rundgang
Torsdag d. 10. maj foretog vi den årlige
grønne rundgang i afdelingen. En lille
flok, bestående af inspektør, vicevært,
gårdmænd og afdelingsbestyrelsen
vandrede med betydningsfulde miner
og notesblok omkring i området. Vi
lagde bl.a. mærke til visne grene og
træer, selvsåede træer på legepladsen,
en flisegang, der skulle renses, løse fliser og kiggede på skråningerne på
Udsigten, og vi bed mærke i, hvordan
skraldebilen ødelægger brandvejene,
når den kører helt op til skraldebøtterne (hvad den faktisk ikke må).
Af store ting kan jeg nævne: Maling af
brøstninger på altaner i midterblokkene, reparation eller udskiftning af vin-

duer på Udsigten og en plan for renovering af Hans Broges Vej med bedre
parkeringsmuligheder.
Og så var vi da også enige om, at vi
bor i et dejligt område, som netop nu
tager sig charmerende ud med grønne
plæner og blomstrende træer og
buske.

2 - Søvangen

SANKT HANS-FEST
LØRDAG, DEN 23. JUNI 2007
Afdelingen afholder Sankt Hans-bål på bålpladsen ved Louisevej.
Bålet tændes ca. kl. 20.00, og vi synger midsommervisen.
Når bålet er brændt ned, kan børnene riste snobrød over gløderne.
Husk pind til snobrødene.
Børnene får dej til snobrød – pølser og en sodavand.
Der vil igen i år blive mulighed for at grille.

GRILLEN VIL VÆRE KLAR KL. 18.30.
Afdelingsbestyrelsen vil sørge for pølser og kartoffelsalat – andet kød
kan medbringes til eget forbrug.
De voksne kan købe øl og sodavand.
Med venlig hilsen
Afdeling II, Søvangen
afdelingsbestyrelsen

26
SKRÆPPEBLADET JUNI 2007

Det lignede en farce
Forventningerne var høje hos beboerne til det ekstraordinære afdelingsmøde, som afdeling 2.s bestyrelse havde
indkaldt til med eneste dagsordenspunkt: »Renovering af badeværelserne«. Det var onsdag aften, den 9. maj
2007, og mødestedet den store »Radisson«-sal i Scandinavia Hotel, Margrethepladsen inde i Århus. Da tidspunktet nærmede sig klokken 19 var der
ikke en ledig stol i salen. De 334 fremmødte beboere sad ivrigt ventende.
Forud var nemlig indkaldt til samme
beboermøde med dato 29. marts 2007,
og mødested i Skovgårdsparkens selskabslokale. Men mod alle forventninger hos afdelingsbestyrelsen mødte
interesserede beboere så talstærkt op,
at det store selskabslokale ikke kunne
rumme de mange fremmødte, hvorefter man, umiddelbart efter mødets
start, besluttede at udskyde det med
henblik på at finde et større lokale. Det
blev så inde i Århus. Afdelingsbestyrelsen havde sørget for bustransport
tur/retur til »Radisson«, og velanbragt i
den store sal sad de mange fremmødte
nu spændt ventende på, om renoveringen skulle ske efter de rammer som
var opstillet i grundpakken, eller om
det skulle være grundpakken + tilvalg.
Tavsheden kunne høres. Den blev lammende, da dirigenten Kjeld Albrechtsen gik på podiet, og da han indledte
med, at de stillede forslag til renovering af badeværelserne ikke kunne
sættes til afstemning ifølge lejeloven,
og følgelig deraf heller ikke vedtages,
blev der liv i lokalet. 334 interesserede
beboere var blevet indkaldt til et møde
om noget så væsentligt som forbedring
af badeværelserne, og så kunne de
fortsætte med at snakke om det, uden
at have lovhjemmel til at beslutte det
endeligt. Det måtte være lig en farce,
for den der har humoristisk sans.

Renovering eller forbedring
Da det ikke var forsvarligt og
medholdeligt juridisk at vedtage noget
som helst om de planlagte renoveringer, foreslog Kjeld Albrechtsen, at de
fremmødte enten kunne blive og debattere eller drage hjem igen. Det rejste straks nogle spørgsmål fra salen om
det juridiske aspekt i sagen. En beboer
spurgte, om det da ikke kunne betragtes som lovmedholdelig at renovere på
noget, som er nedslidt, uden det skal
betragtes som en forbedring. Hertil
svarede Kjeld Albrechtsen, at det kunne man da lade give en prøve i Byretten. Der kunne være mulighed for at
vinde en sådan sag. En anden rejste
forslag om, at sende stemmesedler
under dække af forbedringer ud til
folk. Det blev klart afvist. Forbedringerne skal nok blive gennemført, men
efter reglerne, var svaret, og fra Boligforeningens side, vil der blive gjort alt
for at få problemet løst. På spørgsmålet, »Hvem vil det her ramme. Hvem
vil ikke være dækket ind under forbedringerne?« Blev der svaret: »Det bliver
husene, som ikke kommer ind under
forbedringsplanerne, etagelejlighederne får dem« Det fik straks én til at ytre
sig om forskelsbehandling, og at det
var et problem, at beboerne i husene
skal betale for noget, de ikke får glæde
af. Svaret hertil var, at renovering var
noget, vi alle i fællesskab skulle betale
til, mens forbedringer var individuelt
for den, som fik forbedringerne.
Der kan ikke træffes
beslutning
Med oplysning fra Kjeld Albrechtsen
om, at der vil blive indkaldt til et nyt
beboermøde, hvor den rejste problemstilling vil være fuldt dækket ind juridisk, rejste spørgsmålet sig fra salen,
om det ikke var lidt af en »hovsaløsning« afdelingsbestyrelsen havde
27
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foretaget sig med indkaldelse til dette
møde, da man umiddelbart før mødets
afholdelse skynder sig at sætte en juridisk undersøgelse igang, fordi en
enkelt beboer gør indsigelse over for
de stillede renoveringsforslag, og, viser
det sig efterfølgende, får lovmedhold i
sin indsigelse, hvortil Kjeld Albrechtraen svarede lidt spagt, at en uddybende
redegørelse som svar vil ikke ændre på
situationen. Oprevet over det svar og
over hele situationen udbrød Birthe
Sørensen nede fra salen: »Gå tilbage
til administrationen og få hjemmearbejdet i orden!«. Kjeld Albrechtsen
lovede, at ville vende tilbage under et
nyt beboermøde, hvorunder også det
historiske forløb for hele problematikken vil komme frem, og inden da ville
han se på indholdet i projektet, få
udarbejdet et lovligt projekt og foranledige et nyt møde indkaldt, og det i
overensstemmelse med lovgivningen;
thi som tingene står nu »kan der ikke
træffes beslutning«.
Mødet sluttede med divergerende
spørgsmål om nedslidte tage, asociale
holdninger lejerne imellem, anvendelse af henlagte midler, og Landsbyggefondens rolle, for at summe ud ved
lækkerier, som kun »Radissons« buffet
kunne traktere med.
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23 - Skovhøj

10 - Rødlundparken

UDVIDELSE AF MANDSKAB OG NYT MASKINHUS

FORÅRSTUR TIL TYSKLAND 21. APRIL 2007

RØDLUNDPARKEN UDVIDER MANDSKABET TIL GLÆDE FOR BEBOERNE

TAK FOR EN DELJLIG TUR

Tekst og foto af Kurt Døssing

af Inge Rasmussen, formand

»Nu har vi haft meget arbejde her i
vinteren pga. sneen, ellers er det små
reparationer, fliselægning, og holde de
grønne områder, syn af boliger, ved
fra- og tilflytning.«
Olav Jensen fortæller, at det var nødvendigt at opsætte p-zone skilte, da
der trods mange henstillinger, om at
bruge de dertil indrettede p-pladser,
ikke lykkedes. Så nu kommer Århus
kommunes p-vagter på besøg ind
imellem med den risiko, at man får en
bøde på kr. 510. »Det er smalle veje,
tænk på hvis der kommer rednings
køretøjer, så kan de ikke komme igennem.«
Sommeren er på vej, det bliver dejligt her i vores pæne omgivelser.

Rødlundparken har fået ny gårdmand,
den 1. marts, som herefter består af:
• Varmemester Olav Jensen
• Gårdmand Axel Jensen
• Og den nye gårdmand Peder Lodberg Bune
Samt hjælp af varmemester Axel Iversen dog kun 11⁄2 dag pr. uge. Resten af
tiden er han varmemester i Sonnesgade.
Som Olav Jensen siger: »Nu står vi
godt rustet, til at servicerer de 233 boliger i Rødlundparken, samt yderlig 2
afdelinger: Lyngby med 4 boliger, og
Borum med 6 boliger. Med den udvi-

gelse, af mandskabet, kan man næsten
undgå hjælp udefra., og så kommer vi
hurtigt frem til beboerne, når der er
brug for hjælp.«
I sommeren stod det nye maskinhus
færdig, med et halvt års forsinkelse, så
nu kan alle maskiner og redskaber
komme under lås og slå.
Der er mange ting, der skal laves i
hverdagen, som starter kl. 7 til 15.30
og fredag til kl. 12.00.

Så er vi igen en lille busfuld forventningsfulde beboere i afd 23 på vej
til Tyskland.
Vejret var fint, morgenkaffen indtog vi
på rastepladsen ved Ejer Baunehøj.

Efter indkøb ved grænsen gik turen op
til Haderslev fjord. På Restaurent
Danevang bestod middagen af æggekage på salatbund. altsammen smagte
herligt.

Efter middagen kørte den uundværlige
chauffør fra Todbjerg Busser Henrik
Thomsen os en tur til stranden, hvor vi
nød det smukke vejr og den fine
udsigt.
Derfra gik turen til Skovhøj, hvor der
blev sagt farvel og tak for denne
gang.

»Ved affaldsøerne, er der stadigvæk
problemer med at sorterer skidtet, det
er værst når folk fraflytter, så kigger de
ind i skuret, og finder ud af, at det har
stået der, siden de flyttede ind, og så er
det ud i en stor pærevælling.«
Olav Jensen opfordrer forældre til at
holde øje med deres børn/unge mennesker, da der bliver lavet graffiti samt
smadret lamper i området, men bortset
fra det, siger Olav Jensen, at det er
nogle flinke beboer og tålmodige mennesker, der bor her.
Vi byder den nye gårdmand velkommen.

4 - Gellerupparken

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

www.gellerupparken.dk
fra h. Grethe Poulsen, Henrik Thomsen, Svend Erik Poulsen og Villy Mortensen.
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LIVSVÆRKSTEDERNE

FRITIDSFORENINGENS UDFLUGTER AUGUST MÅNED 07

CAFÉ VITA I JUNI

3 MULIGHEDER FOR SOMMERUDFLUGTER FOR ÆLDRE OG UNGE
Voksne og pensionister
I år går turen til Gl. Estrup, hvor vi bl.a. kan opleve landmandsliv i halvtredserne,
historisk dyrskue og høstdag.
Voksen- og pensionist-udflugten afholdes Søndag d. 05/08-07
Pris pr. person 200 kr. inkl. kaffe på turen ud, middag og eftermiddagskaffe.

Fredage i juni
Fredag d. 1. juni, kl. 12.00:
Karbonader m. grøntsager
Fredag d. 8. juni, kl. 12.00:
Kylling m. salat & brød (halal)

Billetsalg: Gellerup bibliotek Torsdag d. 12/08-07 kl.10–14

Fredag d. 15. juni, kl. 12.00:
Røget skinke m. grøntsager

Tilmeldingsblanket kommer i Skræppebladets julinummer.

Fredag d. 22. juni, kl. 12.00:
Krydderbøffer, ovnstegte kartofler &
salat (halal)
Fredag d. 29. juni, kl. 12.00:
Koteletter m. grøntsager
Mandage i juni
Mandag den 4. juni, kl. 17.00:
Brændende kærlighed m. kartoffelmos
Mandag den 11. juni, kl. 17.00:
Hakkebøf m. bløde løg & kartofler
(halal)
Mandag den 18. juni, kl. 17.00:
Koteletter i fad m. løse ris
Mandag den 25. juni, kl. 17.00
Helstegt kalkun m. grøntsager (halal)

AKTIVITETER
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AKTIVITETER

Madklub i Café Vita
Hver torsdag, fra kl. 16.30 til kl. 20.00,
har vi madklub i caféen, hvor vi laver
spændende mad efter deltagernes
ønsker.
Sidder du alene og har lyst til at lave
mad i fællesskab med andre, og samles
og hyggesnakke over middagen, er du
meget velkommen til at kontakte Køkkenleder Michael Andersen på tlf.: 86
25 95 99.
Caféen er lukket mens vi har madklub.
Vi forventer at du som deltager, er med
til at lave maden.
Pris pr. gang er 28,- kr.

SOMMERUDFLUGTEN 18/08-07 GÅR I ÅR TIL FØLGENDE STEDER:
Banko i Café Vita
Torsdage i lige uger er der banko i Café
Vita i Livsværkstederne i City Vest, fra
kl. 13 til kl. 15.
Det koster 8 kr. pr. plade,
Kom og vær med i hyggeligt samvær,
med spændende præmier.
Hjemmeside
Livsværkstedernes hjemmeside
kommet til live igen.
Log ind og se den, adressen er:

er

http://www.livsvaerkstederneigellerup.dk/

Djurs Sommerland
4 nye forrygende forlystelser for store
og små, Karlos Flyveskole, Karolines
Helikopter
Texas Town – Western
Legeland, The Wave o.m.a.
Pris 80 kr pr person fra 2 år.

Pris 60 kr pr person fra 2 år.
Legoland.
Med masser af nyheder bl.a Dyk ned
til Atlantis, Ta’ på rumrejse i LEGOLAND, Byg en robot og bliv dagens
helt!, o.m.a.
Pris 100 kr pr person fra 2 år

LADEN SØGER:
HAR DU LYST TIL AT LAVE MAD I LADEN EN GANG I MELLEM?
Måske 1 gang hver eller hver anden uge.
Vi er typisk mellem 15 og 20 mennesker til spisning, og vi spiser;
etnisk mad, dansk mad, gryderetter, supper, ovnretter
eller hvad du kan finde på.

RING ELLER KIG FORBI LADEN, SÅ VI KAN SNAKKE OM DET.
Mange hilsner fra Lonnie/Husmand 8625 9158
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Skadinavisk Dyrepark
På 450.000 kvadratmeter ægte djurslandsk natur får du en glad dyreoplevelse, når du ser vores mere end 20
nordiske arter boltre sig i store parker
og reservater.
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Billetsalg: 1-3 august på Gellerup bibliotek fra kl 10 – 16 alle dage.
Tilmeldingsblanket kommer i Skræppebladets julinummer.

Ladens folkekøkken
Madplan for juni 2007

HAR DU IDÉERNE,
HAR VI LOKALERNE
Frivilligt Socialt Arbejde
Vil du vide, hvad det er?
HAR DU LYST TIL AT VÆRE FRIVILLIG?
Ku´ du tænke dig at give en
HJÆLPENDE HÅND?

Kender du nogen som har brug for hjælp?
Kontakt FRIBØRSEN
Foreningskonsulent
Jabbar Yazdani
jy@friboersen.dk
50 51 86 19
Mobile kontor i Vestbyen
Det sker på Gellerup Bibliotek i et samarbejde
med Folkeinformation.
Hver anden onsdag i ulige uger. Træffetider skiftevis formiddag og eftermiddag – kontakt Jabbar
for nærmere information.

starte sangkor,
Går du og tænker på at lave teater,
måske hjælpe
lave husflid eller lignende kan vi
med lokaler.
mangler øveloVi kan også hjælpe hvis i står og
jekter.
kaler til allerede igangværende pro
.
Kom og få en snak med husmanden
Beboerhuset Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6B
8220 Brabrand

Fredag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

1
4
5
6
7
8

Farseret peberfrugt
Citronmarinerede koteletter
Grundlovsdag - LUKKET
Lasagne
Gammeldags grydekylling
Biksemad

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

11
12
13
14
15

Ovnret med blomkål
Chili con carne
Svensk pølseret
Fiskefrikadeller
Kalkun surprice

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

18
19
20
21
22

Italienske hakkebøffer
Stegt Flæsk
Kalkungryde med ananas
Brændende kærlighed
Koteletter i fad

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

5
26
27
28
29

Frikadeller m. kartoffelsalat
Spaghetti á la Per Pallesen
Farsbrød med boullionkartofler
Kylling
Karbonader med ovnstegte
kartofler

Ret til ændringer forbeholdes

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

Brabrand Boligforenings Fritidsforening
har nedlagt materialeforvaltningen pr. 1.04.2007.
Borde og stole kan lejes ved henvendelse til
Arthur Sletting
tlf. 24845175
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AKTIVITETER

GELLERUP BADET
DIN LOKALE SVØMMEHAL

Åbningstider:

Mandag, onsdag og fredag
Onsdag tillige
Onsdag - Kvindesvømning
Torsdag
Festlig familie fredag
Lørdag og søndag
Lørdag - Kvindesvømning

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

Priser:

Voksne
Rabatkort voksne 12 bade
Børn og pensionister
Rabatkort børn og pens. 12 bade
Festlig familie fredag børn/voksne
Nøglepolet

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i februar var
»SANGAFTEN«

kr. 31,00
kr. 310,00
kr. 17,00
kr. 170,00
kr. 5,00/10,00
kr. 20,00

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

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

MAGNUS HOLM
c/o Jonna Holm, Udsigten 1
8220 Brabrand

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

AYAH ABAI HUSSEIN
Gudrunsvej 2, 4. th..
8220 Brabrand

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

ALLA MOHAMMAD
Gudrunsvej 4, 4. th..
8220 Brabrand

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

Bemærk at gavekortene
gælder til G.E.C. GADs boghandel

Hjemmeside:
www.svommeanlag.dk

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:
Indsendt af:

NAVN:
ADRESSE:

Løsningen sendes til SKRÆPPEBLADET, GUDRUNSVEJ 2, KLD., 8220 BRABRAND, så vi har den senest torsdag den 14. juni kl. 19
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Aktiviteter i juni
Fredag 8.

:

Gang i Gellerup

indstik

Fredag 15

:

»Idé-kiosk« åbner

side 6

Lørdag 23.

18.30: Sankt Hans, Søvangen

AFDELINGSFORMÆND

side 26

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

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

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

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

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

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

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

Beboerrådgivningen
Gudrunsvej 16,1.th.,
Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag 15-18
Tlf. 86 25 21 26, 86 25 21 50 & 86 25 21 46

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

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Benny Pedersen, tlf. 86 24 27 50
bb.uldjyden@it.dk

Beboerrådgivning Toveshøj
Maryam Fereidania træffes i Tousgårdsladen
tirsdag 10-12 / torsdag 15-17

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

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Claus Bech, tlf. 22 34 98 19 /clausbech@yahoo.dk

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

FORENINGSBESTYRELSEN

Antenneservice
Stofa Antenneservice tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag: kl. 08.00-20.00
Lørdag: kl. 10.00-14.00
Dog med undtagelse af helligdage.
uden for vores alm. åbningstid: telefon 88 13 18 18.

Afdeling 7/15
Hasselhøj/Hasselengen:
Erik L. Andersen, tlf. 26 25 90 72 / eran@stofanet.dk
Afdeling 8, Drejergården:
Karsten Sørensen, tlf. 22 47 58 01
Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen
roedlund@stofanet.dk
Afdeling 11, Odinsgård:
Karina Linnar
Afdeling 12, Thorsbjerg:
Esben Trige, tlf. 86 24 51 67 / afdelingtolv@stofanet.dk
Afdeling 14, Borumtoften:
Kim Mørch (kontakt), tlf. 40 85 78 11
Afdeling 16, Voldbækhave:
Søren Erichsen, tlf. 86 26 26 36
Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen / hojriis@stofanet.dk
Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen

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

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

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

Totalservice
Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.
Nærpoliti
Tlf. 86 25 14 48 / aarhus-brabrand@politi.dk
Mandag-fredag kl. 12.00-14.00
torsdag desuden kl. 16.00-17.30
Naboskaberne / Fælleshuset Yggdrasil
Tlf. 86 25 10 16 / naboskaberne@stofanet.dk
Lægevagten Tlf. 86 20 10 22
Tousgårdsladen
Tlf. 86 25 91 58
Ladens Folkekøkken
tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12
Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08
Underhuset
Ingasvej 66 / Torsdag kl. 19-22, søndag kl. 10-12
Formand: Freddy Pedersen, Sigridsvej 49

