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Alligevel er der politik i det kommende nummer af Skræppebladet, som beboerne kan finde i deres postkasse omkring
1. november. Bladet indeholder interviews med politisk aktive personer med interesse og udtalelser omkring beboernes nærområder, bl.a. Gellerup. Disse artikler er produceret
lang tid før udskrivelse af folketingsvalget og vedrører ikke
folketings-politik.
Vedtægter og internet
I vedtægterne står der ikke noget om internet og heller ikke
noget om Skræppebladets blog, der stadig kører som et forsøg. Alligevel vil vi på bloggen respektere intensionerne bag
§7 og ikke bringe eksterne politiske indlæg i forbindelse med
folketingsvalget.
Overordnede betragtninger om valget kan du dog finde på
bloggen. Vi er heller ikke bleg for at skrive, at der i bestyrelsen for hele Brabrand Boligforening findes et folketingsmedlem som genopstiller - han hedder René, og kun få meter fra
Brabrand Boligforenings administration bor der en ny folketingskandidat, der hedder Lars. Rådmanden, der senest har
sagt en masse om Nordgårdskolen, stiller også op, og han
hedder Bünyamin.
Kommentarer kan blive tilbageholdt
Du er altid velkommen til at kommentere på vores blog.
Men vi forbeholder os ret til først at publicere den efter folketingsvalget den 13. november. Uanset til hvilket indlæg,
der skrives kommentarer. Hvis de overtræder beskrivelsen
i nævnte paragraf.
Andre beboerblade er åbne
De to lokale beboerblade i Brabrand Boligforening har ikke
valg-mundkurv og bringer således det stof, som redaktionen
udvælger. Dette gælder Hasselnyt i Hasselager og Ny Sofus
på Holmstrup Mark i Brabrand Nord.
Fra Ny Sofus udsendes der ovenikøbet følgende “Vær venligst opmærksom på, at Ny Sofus ikke har en politisk spærretid i forbindelse med valg. ”
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Kreative piger i Yggdrasil
Fælleshuset summede af pigesnak, mens der blev filtet og lavet smykker
af Ulrik Ricco Hansen
Foto: Morten Lidegaard

det nystartede Projekt Hava med Parvin Ghochany i spidsen.
Alle projektdeltagerne fra Hava har
været med – først til at forberede projektet i ugen før efterårsferien og så i
selve efterårsferien. Der er i gennemsnit omkring otte voksne til at hjælpe
og snakke med de 30-40 piger, som
hver dag deltager i aktiviteterne.

Diana havde hænderne fulde med at hjælpe med smykkerne
Foran et af vinduerne hænger to store
blå tæpper med indfiltede mønstre af
bl.a. hænder. Det ligner næsten gardiner. På et stort bord foran ligger store
stykker bobleplast. De er stadig våde,
for de er lige blevet brugt til at filte
blåfarvet uld og udklippede mønstre
sammen.
Det summer i rummet ved siden af.
Omkring et stort bord sidder 10-12 piger og nogle voksne. Det rasler i kassen med perler, og der er hurtige, små
fingre som bukker og snor tråd i stål
og kobber. Der snakkes om alt andet
end smykkerne, og pigerne ser glade
ud.
Der er ”Fed Ferie” i Gellerup, og
Skræppebladet har stukket snuden
ind i Fælleshuset Yggdrasil midt i Gellerupparken. Her er huset forbeholdt
piger og kvinder, for i efterårsferien er
der kreativt værksted for piger i alderen 8-15 år.
Flere projekter bag
Ann Katrin Dybdahl, der er ansat i
Naboskaberne, byder velkommen.
”Ja, undskyld, jeg har en våd filtehånd,” siger hun og griner. Imens
 - skræppebladet november 2007

kommer der hele tiden nogle ind
og ud af dørene i de aktivitetsfyldte
rum.
Naboskaberne gennemfører efterårsak
tiviteten med hjælp fra GlobusTextil
ledet af modelsyerske Amira Amin og

Samværet er vigtigst
Pigerne laver både noget til sig selv,
f.eks. et armbånd og så er de med i et
stort, fælles projekt. Der bliver fremstillet et stort filttæppe, som skal hænges op i Globus1. På den måde har alle
deltagere bogstaveligt sat et fingeraftryk på noget fælles. Alle børn har
nemlig tegnet deres ene hånd over på
et stykke filt og klippet den ud. Både
pigerne i Yggdrasil og drengene i
Globus1. I Yggdrasil bliver hænder
og andre mønstre filtet sammen til et
stort tæppe.
”Hyggen og samværet er vigtig. Langt
vigtigere end at lave et armbånd, men
smykkerne kan være det, der får pigerne til at blive interesserede i første

Smykket bliver efterbehandlet ved at blive trukket gennem en træplade med forskellig
størrelse huller

omgang,” siger Ann Katrin og fortsætter:
”Vi laver mad hver dag, og næste
gang skal maden have en endnu større plads i aktiviteterne. Man bliver
alligevel sulten, så det er vigtig med
sund og lækker mad. For det styrker
samværet, at spise sammen.”
Piger her – drenge der
”Kommer der drenge, som gerne vil
være med i Yggdrasil, bliver de sendt

for mig,” smiler hun, mens hun pakker noget legetøj sammen i en kasse.
Projekt Havas aktiviteter i Yggdrasil
har allerede skaffet to nye deltagere til
projektet, og der er stadig plads til flere.
Masser af aktivitet
Ann Katrin byder en kop kaffe og
sætter sig på bænken uden for fælleshuset. Hun fortæller om, hvordan
hun i Globus1 sidste år i efterårsferien
fik idéen til aktiviteten.

Flere aktiviteter for piger
To piger kommer tilbage fra Skattejagt i City Vest med en bærepose fyldt
med bl.a. slik og legetøj: Nye venskaber opstår. For to dage siden kendte
de ikke hinanden, i dag er de gode
venner.
”I City Vest er de også begyndt at
kalde deres børneaktivitet for ’Fed Ferie’. Det synes jeg er herligt,” fortæller
Ann Katrin.
Indenfor er der to runde borde. Ved

Der arbejdes med filt til det store tæppe som skal hænges op i Globus1
over i Globus1 – og omvendt bliver
piger i Globus1 opfordret til at tage
over i Yggdrasil, hvis de ikke har den
store lyst til at spille bold,” forklarer
Ann Katrin.
Det kan lyde lidt firkantet, men sådan
er det. I hvert fald i efterårsferien. Det
er vigtigt, at der er en aktivitet, som
kun er for piger og ledet af kvinder.
Hvis der også var drenge, var der
nogle af pigerne, som ikke kunne få
lov af deres forældre til at deltage.
En frustreret mor kommer ind med en
dreng i hånden. Hun har taget en veninde med som tolk, for hun kan ikke
forstå, hvorfor hun tidligere på dagen
blev afvist, og igen må Ann Katrin
forklare, at dette er en pigeaktivitet.
Moderen er lidt oprørt, og mens hun
bliver nærmere orienteret, fortæller
en af kvinderne fra Projekt Hava:
”Jeg vil gerne være pædagogmedhjælper og arbejde med børn. Denne
uge er en god oplevelse, og lige noget

”Jeg talte med en pige, som ikke havde den store interesse i at spille bold.
Så jeg viste hende tekstilværkstedet –
men det er mest for voksne. Min snak
med hende plantede idéen om et kreativt sted for piger, og første gang det
blev gennemført, var i vinterferien.”
Mens Ann Katrin fortæller kommer
en flok piger og en mor forbi. Den
ældste er tilfældigvis den pige, som
Ann Katrin lige har fortalt om. De får
en sludder, og flere af pigerne fortæller, at de gerne vil komme og deltage
de kommende dage.
Amira Amin stikker lige hovedet ud
for at få at vide, hvor der er flere låse
til at færdiggøre armbånd med, og så
kommer der en mor med tre piger,
som Ann Katrin også vil lokke til at
deltage. Moderen vil dog have lidt
mere at vide og får stukket en flyer
i hånden. Så smiler både hun og pigerne, som også lover at komme igen
dagen efter.

hvert af dem sidder to-tre piger, der
spiller og leger.
”Det er jo ikke alle, der har lyst til at
lave smykker hele dagen,” forklarer
Ann Katrin.
Hun har dog ingen tvivl om, at der
mangler et sted for piger. Derfor har
Naboskaberne planer om at skabe en
ugentlig aktivitet - et kreativt værksted - i Yggdrasil kun for piger.
”Jeg håber, at et sådant projekt kan
støttes af puljen ’kunst for alle’ fra Det
Boligsociale Fællessekretariat,” siger
hun og forklarer, at der skal ansættes
en leder/underviser. En som kan tage
imod hver uge og styre aktiviteterne,
der forhåbentlig kan starte efter jul.
En ting er i hvert fald sikker: Også de
kommende vinter- og efterårsferier er
der kreative aktiviteter for piger i Yggdrasil.
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Lidt af Gellerups ånd er forsvundet
Trine Blicher Folmer har sammen med sin campingvogn taget foreløbig
afsked med Gellerup. Med sig har hun taget lidt af ånden i Gellerupparken.
En ånd hun vil bruge de næste tre måneder på at analysere.
Tekst og foto af Kim Clausen

Kommunen eller Boligforeningen.”
Trine var derfor nødt
til at udskifte en række
plakater, så det tydeligt
fremgik, at hun var her
i privat øjemed. Det viser dog, at beboerne har
stort behov for information, mener Trine.

I løbet af måneden har Trine talt med
et bredt udsnit af Gellerupparkens beboere og har kun mødt venlighed og
imødekommenhed.
”Jeg skal nu hjem og bearbejde alle
mine indtryk og alle de interviews, jeg
har fået taget. Det vil tage et stykke
tid,” smiler Trine. ”Så må vi se, hvad
det munder ud i.”
- Hvad er dine foreløbige konklusioner.
Hvordan er stemningen i Gellerupparken?
Trine er ikke dog meget for at konkludere noget om stemningen på nuværende tidspunkt. Hun skal først have
bearbejdet sine sanseindtryk og mange interviews, før hun kan sige noget
mere konkret.
”Men jeg kan sige, at der er mange, der er urolige over, hvad der skal
ske i Parken. Der går mange forskellige rygter bl.a. om, at huse skal rives
ned,” fortæller Trine og tilføjer:
”Jeg måtte i starten bruge en del
tid for at fortælle folk, at jeg ikke
vidste noget; at jeg hverken kom fra
 - skræppebladet november 2007

Ingen grund til at bevæge sig
rundt
Trine vil helst ikke udtale sig om Gellerupplanen som sådant eller om den
nye såkaldte helhedsplan for området.
”Jeg har naturligvis sat mig ind i
det, men jeg er mere interesseret i at
tage udgangspunkt i de mennesker,
der bor her; deres idéer og behov – og
den stemning der hviler over området. Stedets ånd for at bruge et lidt
flyvsk udtryk,” pointerer Trine.
Gået lidt på klingen om hun dog
ikke har nogen idéer til arkitektoniske
forbedringer i Gellerupparken, siger
Trine, at en af de ting der kendetegner stedet er, at beboerne ingen grund
har til at bevæge sig rundt i området;
for eksempel har hun talt med en
kvinde, der har boet 33 år i Gellerupparken, men kun har været i Bazaren
en gang.
”Folk har en tendens til at blive i
det område, de kender og er vant til.
Det kan der måske gøre noget ved,
men det er vigtigt at initiativerne og
forandringerne også kommer indefra,
fra beboerne selv, fastslår Trine.

Glad for aktiviteter
Det er Trines indtryk, at
beboerne er meget glade for de aktiviteter, der
finder sted i Gellerupparken. Mange
børn er ”helt vildt glade for sommerferierne”, for så bliver der arrangeret
emnedage, afrikauge og andre aktiviteter. Et andet eksempel er eid-festen,
som bliver holdt på fællesarealerne.
Det er også et hit blandt beboerne, siger hun.
Trine ved endnu ikke, hvad hendes
projekt skal munde ud i, men kunne
godt forestille sig at åbne mere permanent informationsbod i Gelleupparken, hvor beboerne kan komme og
få en snak og få information om, hvad
der sker, og hvad der vil ske i Parken.
”Efter Berlinmurens fald blev der
oprettet et informationshus i Berlin,
hvor folk kunne få kendskab til de
mange nye projekter, der var planlagt. Det blev et kæmpe tilløbsstykke.
Måske kunne man gøre det samme i
Gellerupparken,” foreslår Trine smilende.
”Eller måske vil jeg
udvælge tre af de idéer,
der er udsprunget af
mine mange samtaler
med beboerne og lade
folk stemme om dem,”
siger Trine og fortsætter:
”Det kunne være et
rap- eller hip-hop-hus
til de unge, en informationskiosk, en skate- Dana på 12 år venter utålmodigt på, at interviewet et
boardbane eller forslag slut, så hun kan få en snak med Trine

Trine taler en sidste gang med et par af beboerne,
før hun drager af sted.
”Idéen med mit projekt er fange stemningen i Gellerupparken,” siger arkitektstuderende Trine Blicher Folmer.
I forbindelse med sit afgangsprojekt
har Trine boet i en måned midt i Gellerup i en campingvogn, som mange
af beboerne efterhånden har vænnet
sig til. Specielt børn og unge kigger
jævnligt forbi for at få en snak.

til, hvad den måske snart nedlagte
skole kan bruges til. Beboerne er kommet med mange idéer.”
Efter en kort tænkepause tilføjer
Trine: ”Men det er meget tænkeligt, at
projektet ikke tager så fysisk en form;
men en mere teoretisk eller kunstnerisk.”

Et anderledes politisk landskab
På bjørnbakkernes tid var betingelserne anderledes.
af Jens Skriver

I slutningen af 1800-tallet var de politiske spilleregler anderledes, end
dem vi kender i dag. Valgene til folketinget foregik i enkeltmandskredse,
og afstemningerne var offentlige. De
valgte rigsdagsmænd fik ingen løn
Valgene skete egentlig ikke efter ideologi, men efter om kandidaten kom fra
by eller land. Byboerne og de fåtallige
godsejere stemte på højre. Alle på landet stemte på venstre, der repræsenterede alle landboere fra velhavende
gårdmænd til den yderste venstrefløj,
så der kunne naturligvis
være flere venstrefolk
fra de forskellige fraktioner, der kæmpede om
kredsene på landet. Venstre daterer sin fødsel til
1870, men det var som
en sammenslutning af
rigsdagsmænd. Landsorganisation fik partiet
først langt senere. Socialdemokraterne gik den
modsatte vej og startede
foreningen Internationale, der på en og samme
tid var partorganisation
og fagforening, adskillige år inden de kom i
folketinget.
Venstrefløjen
Egentlig tegnede den
gamle ultraliberale tidligere
krigsminister
Tscherning yderste venstrefløj i folketinget,
hvor han rasede mod
offentlige udgifter ikke
mindst til kulturen, men
skolelæreren i Viby, Lars Bjørnbak
(1824-78) kom start til at stå som leder
af venstrefløjen, selv om det aldrig
lykkedes ham at komme i folketinget. Ved stiftelsen i 1871 meldte han
sig ind i Århusafdelingen af Internationale, men meldte sig ud igen efter
Slaget på Fælleden. Han var trods alt
mere bondeven og liberal end socialist. Til gengæld virkede det som en

rød klud på ham, at der blev oprettet
en grundtvigiansk højskole i Testrup,
og han oprettede sin højskole i Viby,
hvor der skulle læres noget og indførtes eksamen. Og han idéer bredte sig
hurtigt. Gymnastik var bandlyst på
de bjørnbakske højskoler. Det kunne
give lyst til militæret. Bjørnbakkerne
var glødende antimilitarister.
Bjørnbaks land
Lars Bjørnbak stod også for Aarhus
Amtstidende, men det var andre, som

han tog lærereeksamen. I 1873 udgav
han en bog om ”Arbejdersagen”. Han
var egentlig lærer i Åbo og formand
for sognerådet i Ormslev-Kolt, inden
han i 1875 blev lærer og kirkesanger
i Dyngby. Aftenskole med oplæring
i praktiske fag arbejdede han meget
med. Bl.a. levede han af at undervise i
læsning af latinske bogstaver, der blev
obligatoriske på den tid. Selv har jeg
fået penge for fornøjelsen at undervise bl.a. hans oldebarn i læsning af de
gotiske bogstaver. Niels Jensen kunne
også tale til en forsamling
på flere tusinder uden
mikrofon vel at mærke.
Hvordan, det var muligt
kan vække undren i dag.
Til gengæld blev den type
politikere ikke gamle. Da
Niels Jensen i 1878 gik
over til de dele af Venstre,
der ville forsøge at samarbejde med Højre, kunne
han ikke længere vælges.
Men han har gødet jorden
for andre. I 1890 blev Harald Jensen valgt i Skjoldelevkredsen ikke alene
som den første socialdemokrat i en landskreds,
men også som den første
socialdemokrat uden for
København. Det er hævet over en hver tvivl, at
traditionen fra Bjørnbak
kom til at leve videre i
Det radikale Venstre og
Socialdemokratiet.

talte hans sag på tinge. Til tider var
bjørnbakkerne med i Venstre gruppe
til tider udenfor. Det blev sagt, at
egnen mellem Århus og Viborg var
hans, men så stod han til gengæld
ikke stærkt andre steder. I Skjoldelevkredsen, som bl.a. Brabrand hørte til,
valgtes Bjørnbaks nære allierede Niels
Jensen (1833-83), der var uddannet
både som møller og skrædder, inden
skræppebladet oktober 2007 - 

Spillet om Nordgårdskolen
Byrådet vi lukke skolen, men der er mange protester.
Endelig afgørelse sker i byrådet i november
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Den store folkeskole midt i Gellerupparken skal lukkes når skoleåret er
forbi. Det mener 28 af de 31 århusianske byrådsmedlemmer. Men mange
århusianere, bl.a. forældre og lærere
er af en helt anden opfattelse. Senest
har en meningsmåling fra Rambøll
vist, at 42 % af århusianerne er imod
lukning af Nordgårdskolen og Frydenlundskolen.
Den 12. oktober var sidste chance for
at indsende høringssvar, og der var
mange protester.

JP: Fatal skolelukning
På Skræppebladets blog har vi fulgt
de mange meninger og tiltag, som
har fundet vej til dagblade, internet
og andre medier. Især har Jyllandsposten beskæftiget sig med emnet, og
avisens holdning er klar. ”Fatal skolelukning” var overskriften på lederen
den 13. oktober:
”Vi forstår heller ikke, at heldagsskolen aldrig fik en chance på Nordgårdskolen. […] De politikere, der havde
bakket skoleleder Rani Hørlyck og
hendes kamp for at vende udviklingen på Nordgårdskolen op, gik pludselig ind for en lukning. Hvis skolelederen i dag føler, at hun ikke fik en
chance med hverken heldagsskolen
eller udskiftningen af personalet, forstår man hende.
Der må være en anden grund til, at
Nordgårdskolen skal lukkes,” skriver Jyllandsposten og slutter sin leder
med følgende bemærkning: “Det er
trist, at Nordgårdskolen har fået en
sådan skæbne på et tidspunkt, da den
 - skræppebladet november 2007

trods alt er inde i en positiv udvikling.
Nu kan vi blot vente på, at der oprettes to store privatskoler i Brabrand: En
kristen og en muslimsk. Hvem sagde
integration?”
Lukning vil give privatskoler
Ansatte på Jyllandsposten er ikke alene med idéen om privatskoler. På naboskolen Engdalskolen er der mange
bekymringer. Hvis Nordgårdskolen
lukker, bliver op til 200 elever sendt
ned på skolen på Hovedgaden Brabrand. Men da 20 % af de nuværende
elever har en anden etnisk baggrund
end dansk, balancerer Engdalskolen
allerede nu på den tosprogede smertegrænse, advarer forældrekomitéen i
sit høringssvar. Her er der bl.a. også
følgende fremskrivninger:
Engdalskolen vil få et skoledistrikt,
der vil gå fra de nuværende 5% andel
til en andel på 27% fra 3. lande. Og
så vil Engdalskolen vil blive en skole
med godt 30% børn fra 3. lande (fra
19,1 til 30%)
”De seneste 1½ års uro omkring sko-

lerne i Vestbyen har trukket så store
veksler på alle skolernes interessenter, at der må sikres arbejdsro i en lang
periode fremover for at genskabe tilliden til folkeskolen, som det naturlige
skolevalg i Vestbyen for både elever,

forældre og ansatte,” fremgår det af
høringssvarets konklusion.
Hellere en skole-udvidelse
På Nordgårdskolen er forældre og ansatte også meget imod skolelukning.
”Endvidere forstærkes vores bekymring med den ny Helhedsplan for Gellerup. Med fremtidsvisionen om ’et
nyt, åbent og levende kvarter for alle
århusianere – både de der bor der nu
og forhåbentlig mange andre’– er det
for os utænkeligt, at et sådant område
ikke skal have sin egen lokale folkeskole,” har skolen meddelt i høringssvar først på sommeren.
Skolen erkender at det er svært at løf
te opgaven, selvom det går den rigtige vej. I Skolens sidste høringssvar
anbefaler skolen, at Nordgårdskolen
udvides med en helt ny skole for 0.
– 6. klasse for de mange børn, som
ikke er undervisningsparate. Der skal
bl.a. være familieklasser og et større
samarbejde med forældre. Desuden
skal der indgå samarbejde med andre
skoler og først udslusning på 7. klas-

setrin.
Forældre sent på banen
Den 8. september sendte TV2 Østjylland direkte fra Nordgårdhallens borgermøde om Nordgårdskolens tru-

ende lukning. 50 forældre var mødt
frem, men mange vidste ikke, at skolen skulle lukke.
“Det er paradoksalt, at vi ikke tidligere hørt fra forældrene,” sagde fungerende børn- og ungerådmand Bünyamin Simsek og tilføjede ”Vi politikere
kan godt flyttes med. Men der skal
gode, saglige og konstruktive argumenter til.”
Efter borgermødet gik forældrene i

”Jeg er tryg ved at pege på, at Nordgårdskolen skolen skal lukkes. En
skole som jeg selv har gået på i fem
år, men det er ikke den skole, jeg kan
genkende i dag.
Alene lukning af skolen vil være med
til at sikre, at børnene, der kommer til
at gå på andre skoler, vil blive bedre
integreret og præget af det samfund,
de lever i.
Bare alene af hensyn til børnenes tarv,

en anden skole. Både den nye folkehøjskole i Gellerup, Teknisk Skole og
Social- og Sundhedsskolen er klar
med tilbud, og vil gerne rykke ind i
skolens lokaler.
Social- og sundhedskolen håber på
den måde at kunne tiltrække flere
indvandrerkvinder:
”Vi vil meget gerne være med til at
gøre skolen synlig i forhold til lokalområdet, og vi synes, det kunne være

gang med at indsamle underskrifter
mod lukningen. Bl.a. i Bazar Vest og
ved moskeen. Mange af forældrene
var heller ikke klar over, at de gerne
må klage over politikernes beslutning.
“Problemet er, at forældrene ikke følger med i, hvad der sker på skolen.
Når der kommer et brev hjem til forældrene, så forstår de ikke, hvad det
handler om,” forklarer Abdallah Ismail, der er medlem af skolebestyrelsen på Nordgårdskolen.

mener jeg, det vil være den rigtige
løsning.”

spændende, hvis det kunne blive på
Nordgårdsskolen,” siger skoleleder
Leo Hansen.
I byrådets og Brabrand Boligforenings
oplæg til helhedsplan er det nævnt, at
skolens bygningerne kan anvendes til
plejeboliger eller daginstitutioner.

Debat for lukning
I sidste nr. af Skræppebladet skrev
Helle Hansen i en kommentar, at skolelukningen lugter. Den blev gengivet
i Århus Stiftstidende og Jyllandsposten med efterfølgende debat og reaktioner. Fungerende skolerådmand
Bünyamin Simsek deltog i debatten
på Skræppebladets blog og skrev
bl.a.:

Pia Bjerre Christensen fra Gellerup
undrede sig over byrådsbeslutningen:
”Lad nu være med at sende ressourcerne ud af området. Se i stedet på de
resultater, Nordgårdskolen har opnået
på bare to år, og giv heldagsskolen en
chance i stedet for at eksperimentere
yderligere med vores børn.
Her er alle de nævnte forudsætninger til stede for at skabe landets måske bedste fødeskole for tosprogede
børn fra 0 – 6. kl. Og så kan man jo
passende oprette venskabsklasser på
fordelsskolerne og forvente et reelt
samarbejde,” skrev hun på Skræppebladets blog og dagen efter i Århus
Stiftstidende.
Andre skoler på spring
Hvis Nordgårdskolen lukker til sommer, bliver den sikkert overtaget af

Følg med
Den endelige afgørelse om evt. skolelukninger sker på byrådsmøde sidst i
november. Punktet diskuteres den 7.
november med evt. efterfølgende udvalgsbehandling. Skolelukning skal
være vedtaget inden 1. december for
at kunne gælde for det efterfølgende
skoleår.
Du kan følge med på Skræppebladets
blog: http://blog.skraeppebladet.dk
og på hjemmesiden for Nordgårdskolen: http://nordgaardskolen.dk.
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Flere læser nyheder på Skræppens blog
Seneste nyt fra beboernes nærområder får flere til at klikke sig ind på Skræppebladet
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Vi fortsætter forsøget med at samle op
på helt dugfriske nyheder fra beboernes nærområder på Skræppebladets
blog, som er en særlig del af beboerbladets hjemmeside.
På Skræppebladets blog er der korte
input om det, der rører sig lige nu og
henvisninger til, hvor du kan læse
mere. I den seneste måned er der tilføjet over 100 nye indlæg
Nordgårdskolen og
helhedsplan
Den enkeltsag, som har fyldt mest på
bloggen den seneste tid, er byrådets
beslutning om at lukke Nordgårdskolen og Frydenlundskolen. Det har
bølget frem og tilbage med holdning
og meninger og arrangementer. Læs
et særligt uddrag af disse indlæg et
andet sted i bladet.
Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj-området berører mange forhold,
så der er mange og vidt forskellige
indlæg, som alle har en tilknytning til
helhedsplanen.

domsklub efter at have læst Skræppebladets blog.

Ringvej og så har kommunen udgivet
en kreativ film for børn og unge.

Dyrt kabel-tv
Beboermødernes massive diskussion
omkring prisen på kabel-tv har også
smittet af på bloggen, hvor indlæg og
kommentarer om kabel-tv er meget
set, og DR P4 Østjylland henvendte
sig til Skræppebladet efter at have
læst om beboerreaktioner.

Aktiviteter og arrangementer
Cirkus Tværs giver månedlige forestillinger, Urban-programmet er i
gang med at lukke ned, der er mange

Resumé
Dette resume dækker indlæg på
Skræppebladets blog fra midt i september til midt i oktober. Det er en
periode, hvor over 1.800 ”unikke brugere” har set over 6.000 sider ifølge
Google, som følger besøgstallet på
Skræppebladets blog. Du får her en
oversigt over de fleste af nyhederne
inddelt efter emne.

Overvågning og social ulighed
Den seneste måned har været præget
af nye tiltag for videoovervågning
forskellige steder – især for at undgå
kriminalitet, og så har der været flere
sager omkring social ulighed. Ulig-

heden trækker overskrifter, når folk
bliver så fattige, at de ikke kan betale
huslejen, børnenes plads i fritidsklubben, ungdomsklubben eller ikke formår at få de små børn tjekket af lægen
til sundhedsundersøgelser. Dagbladet Arbejderen borede i forholdene
omkring priser for betaling af ung10 - skræppebladet november 2007

Skole og uddannelse
Foruden de mange indlæg om lukning af Nordgårdskolen, er der også
opgørelsen, der viser at gennemsnittet for skolens afgangselever er det
laveste i kommunen – under 6. Der
er indlæg om gymnasiet i Tilst, som
vil hyre et busselskab til at køre eleverne hjem, eftersom linje 74 kun
kører en gang om dagen hver vej.
I øvrigt er der store ruteændringer for bl.a. linje 14 pga. vejarbejde
i midtbyen frem til midt i januar.
Der er blevet lys i tunnellen under Åby

dræbersnegle, og så bliver fældet piletræer ved Hasle Bakker.
I Hasselager har Petangue-klubben
Hasselgrisen mistet sit klubhus, men
et nyt er bygget op, og det blev indviet
ved sommerfesten. DR-programmet
”Genbrugsguld” har hjulpet klubben
med indretningen.
Der var mange tilbud i efterårsferien,
bl.a. ”Fed Ferie” i Gellerup, mejeribesøg hos Brabrand Mejeri, bagedag,
Eid-fest og dinosaurer i City Vest.
Desuden har der været koncert for
sygehusbørn, Kulturnat hvor Urbanprogrammet uddelte en bog om projektet til få heldige, der kom forbi med
et nattegn. Der har været foredrag om
aids, Frankrig, eventyr og udstilling
om livet i Irak. Der var messe for mad
og den nye festugechef kiggede positivt tilbage på festugen.
Bygninger og institutioner
Århusianere til sammen har betalt
over en halv milliard for meget for
fjernvarme. Kommunen vil gerne
have fingrene i pengene, så der ikke
tilbagebetales 5.600 til hver forbruger
over de næste fire år. Bl.a. Direktør i
Brabrand Boligforening Torben Overgaard har bidraget til protesterne over
planerne om de mange millioner.

Et nyt, gigantisk kompleks for Århus
og Verden er på vej i ”Global City”:
25.000 m2 er på tegnebrættet ved Åhavevej, hvor motorvejen ender.
Og så er der selvfølgelig den gamle
historie om at Landsbyggefonden bliver lænset for penge. Igen. Mindst en
halv milliard. Det er flertallet bag finansloven, som mener, at de frit kan
hapse af lejernes penge.
Økonomi
Sonnesgården er den afdeling, som
nu har de dyreste priser for vand og
varme. Mange familier sendes på gaden i bl.a. Århus fordi de ikke har råd
til huslejen, kommunen bruger stadig voldsomt hårde metoder over for
kontanthjælpsmodtagere, som ikke

overvågning af skoler, fritidshjem,
busskure og gangtunnel.
Der er møde om araberes overfald
på somaliere, Falck foreslå at uromagere sendes på kursus, og så har SSP
og PET et pilotprojekt i Århus, hvor
skoleelevernes holdninger overvåges
og indberettes, hvis de er alt for radikale (eller systemkritiske kunne man
fristes til at tænke).
Der har været overfald, trusler, ballade, dødsfald, brand og sten imod
bybus og æg imod brandfolk og politi. Der indsættes nu mere politi i Gellerup.
En varslet demonstration i Gellerup aflyst. Der var ellers frygt for
optøjer når den indvandrerfjendske
forening ”Stop Islamiseringen Af
Danmark” igen ville demonstrere.
Skræppebladets omtale af, at Gellerup-kriminalitet er rykket til Holmstrup er gengivet i mange andre medier, især dagbladene.
Medier
En ny gratisavis, ”Al Khabar”, lanceres på arabisk. Det bliver en søsterudgave til ”Haber” som udgives hver
måned på tyrkisk. Sadi Tekelioglu fra
Haber fortæller til Skræppebladet, at

arbejder 300 timer om året, og så er
der mange forældre som ikke har råd
til at betale for ungdoms- eller fritidsklub i bl.a. Gellerup og på Holmstrup
Mark.
Der er stadig ikke penge til at sætte
den omfattende renovering af Skovgårdsparken i gang, og den kan risikere at blive slum, siger boligforeningens direktør.
Byrådet har bevilget masser af penge
til Gellerupområdet: familier kan få en
check på 8.256 kr. for at fraflytte Gellerup. Der er også penge til bl.a. familierådgivning, idrætsprojekt i Hasle
Bakker, bustransport væk fra Nordgårdskolen og til en mentorordning
for skoleelever. Og så vil kommunen
bruge halvanden million på at undersøge forskellen på rige og fattige.
Kriminalitet og politi
Der skal måske være overvågning
i boligforeningens afdeling Thorsbjerg, hvilket Århus Stiftstidende
skrev om efter at have læst i Skræppebladet. Men der er også indlæg om

både Haber og Al Khabar hver bliver
uddelt fra Bazar Vest i 5-600 eksemplarer. Dog er Al Khabar et forsøg,
som kun kører året ud.
Den kommende vestbyportal har
mødt projektets protektor, Borgmester Nicolai Vammen, og så har regio-

Gå på opdagelse og skriv
kommentarer og indlæg i
Skræppebladets blog:

nalradioen påpeget, hvor svært det
kan være at slippe af med Stofa, når
man først er blevet abonnent.
Århus Stiftstidende har fået nyt format på den trykte udgave, hvilket
har lagt deres elektroniske arkiv ned
og givet mange fejl på deres hjemmeside. Links på Skræppebladets blog
til tidligere artikler i dagbladet virker
ikke længere. Men forhåbentlig får de
teknikken til at køre igen.
Politik og debat
Der er læserbrev, der støtter protesterne mod byggeri i Hans Broges Bakker,
Lars Bro venter på at blive opstillet til
Folketinget, og studenterrådets formand overvejer om helhedsplanen
kan gøre Vestbyen til et studentermekka.
En livlig blog-debat har blandet betragtninger om overfald på bøsser i
Mindeparken med den indsats, der
ydes i boligområder som Gellerup.
Den nye socialminister Karen Jespersen er også minister for Almene boliger. Nybyggeriet af almene boliger er
gået helt i stå, og der er stort set ingen,
som vil købe en lejlighed i den almene
sektor.
Livet i boligforeningen
Byrådet har vedtaget nye udlejningsregler i Gellerup/Toveshøj og i de
omkringliggende afdelinger. I Gellerup/Toveshøj gælder nu den såkaldte
kombinerede udlejning, hvor personer, der har været på overførselsindkomst i mere end seks måneder,
helt afvises. I Hans Broges Parken,
Søvangen, Skovgårdsparken, Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård kan
du komme foran i køen, hvis du har
arbejde. Reglerne er dog lidt mere
indviklede end her skitseret.
I Holmstrup blev et legehus brændt
af og erstattet med en ny og mindre
brandfarlig model. Det er blevet muligt at sende e-mail til varmemesteren, og så er alle officielle referater
fra beboermøderne tilgængelige på
internettet.
Høringsfasen omkring Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj-området
er forbi, og der er kommet 61 vidt
forskellige indlæg og forslag.
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GYS OG GÆK
Om Novembers traditioner: Halloween, Alle helgen og Mortens Aften
tekst og tegning af Peter Kjellerup Hansen

November er måneden for fejring af
to helligholdelser med vidt forskellig
baggrund og indhold. “Halloween”
som i nutidig form er med amerikanske traditioner, og “Mortens aften”
som har historiske rødder i social
samvær efterfulgt af en kirkelig festdag. I deres oprindelse har de fælles
ligheder i begrebet tro.
Dæmonernes nat
I Rougsø Herred på Søndre Djurs, tæt
op ad Randers Fjord, rejser en granbevokset bakke “Svends Høj” sig op
fra det omliggende hedelandskab.
Ved foden af bakken kiler en smal sti
sig ind og danner en mindre kløft i
landskabet. Her herskede i århundreder frygt for overtro og overfald. Man
sagde, at landevejsrøvere huserede og
spøgelser viste sig som uheldsvarsler.
Om det kunne en overlærer fra Fausing berette i 1910: “Det var den 31.
oktober, nær midnat. Jeg var på vej
hjem på min cykel. Natten var kold
og - uhyggesvanger - stille, som ladet
med isnende elektricitet. Da jeg nærmede mig “Svends Høj”, fyldtes mit
sind med en fornemmelse af noget
udefinerbart, ulykkesvangert, som jeg
ikke kan forklare. Det spøgelsesagtige
månelys blandet med min cykellygtes kastede sære skygger, der syntes
at trække lange kroppe efter sig. Jeg
rystede et par gange på hovedet, for
at overbevise mig selv om, at der intet
overnaturligt var ved “Svends Høj”.
Det var bare sagn og folkesnak, og
alligevel kunne jeg ikke finde nogen
naturlig forklaring på en kold følelse
som greb mig, følelsen af noget truende ondt. Måske var der alligevel
noget om snakken. Pludselig, som jeg
næsten var forbi “Svends Høj”, hørte
jeg et langtrukkent s-s-s-s-s-s-s, og ud
fra højens skygge, formede en tågelysende skikkelse sig. Hvad i alverden
er det?. Skikkelsen nærmede sig mig,
svævende som båret af vinden. Jeg
var som låst fast til stedet. Da skikkelsen var få meter fra mig, så jeg det var
en menneskekrop uden hoved. Hove12 - skræppebladet november 2007

det bar det i hænderne, og det hoved
viste et blodigt ansigt så gennemsyret
af ondskab, at jeg aldrig vil kunne fortrænge det. Øjnene var åbne, rullende
i de forvrængede ansigtstræk, og jeg
genkendte fra min tidlige ungdom
Ole Berggren, karlen på Holbækgård,
som blev dømt for et meningsløst jalousimord og halshugget og begravet
netop på “Svends Høj” 9. marts 1859.
Da den grusomme skikkelse var næ-

sten henne ved mig, opløstes den, og
luften genvandt den kølige ro, som var
før jeg nåede højen. Dybt rystet nåede
jeg mit hjem, og fik skiftet mit svedige
tøj. Men Ole Berggrens fortrukne ansigt kan jeg ikke slippe af med, og i al
fremtid vil jeg hellere køre en omvej,
end igen passere forbi “Svends Høj”.
Ugedagen efter var overlæreren ude
for et trafikuheld, som nær havde kostet ham livet.

Bøde for gravfredsforestyrrelse
Natten til 1. november - en nat overlæreren fra Fausing aldrig skulle glemme
- er oprindelig natten for okkulte tilbedelser, påkaldelse af hekse, underjordiske skabninger og fremmaning af
Djævelen til at fjerne de onde ånder,
som kan forhindre, at efterårets sidste
høst kan komme sikkert i hus. Det er
også den nat i året, hvor påkaldelse
og møder med de forlængst afdøde er
størst, som man kunne læse det i BT
24. november 1972 under overskriften
“Fik bøde for at fremmane spøgelse”
Historien foregår i England, natten til
1. november. En politisergent Ernest
Bergenthal er på patrulje i Konkhen
Hadley, da han oplever noget højst
sælsomt, Ved indgangen til kirkegården ser han en barfodet mand i en gul
kappe stå på en gravsten i en kreds
af levende lys. Upåvirket af nattekulden og de uhyggelige omgivelser peger han med en trækniv mod hjertet
af en ung kvinde, klædt helt i sort.
Bergenthal afventer i dybeste stilhed
det videre forløb indtil kirkeuret slår
tolv, og den kappeklædte mand ved
det sidste klokkeslag, hæver kniven.
Så griber han ind. Han arresterer parret, som viser sig at være formanden
for det britiske okkulte selskab David
Farrent og Victoria Jerving. De havde,
forklarede de senere i Retten, forsøgt at fremmane genfærdet af en for
længst afdød sørøver, som ifølge det
lokale sagn skulle vise sig på netop
den nat og ved juletid. For den særegne forklaring idømte Retten i Barnet
parret hver en bøde på 160 kr. plus et
tilsvarende beløb i sagsomkostninger
for at forstyrre gravfreden. Nu foregik
dette i England. Det kunne lige såvel
være hændt i Skotland eller Irland,
hvor det i århundreder har været skik
at bruge natten op til 1. november til
okkulte excesser.
Halloween
I Skotland fejrede kelterne omkr. Kristi fødsel Nytårsaften den 31. oktober
og 1. november som første dag i vinterhalvåret med bålafbrændinger for
at jage mørkets magter væk, beskytte
markens kvæg og får fra vinterdæmonernes kræfter og afgrødernes sikre
transport i hus. Det navn vi bruger
i dag “Halloween” - ( “All-HallowsEve” = “Alle Helgens Aften”) - oprindelig fejret som et soningsritual

sammen med “Beltanedyrkelsen”,
stammer fra Skotland. Med tiden gik
det okkulte over i det mere frivole. I
Middelalderen tog almuen både i
England og i Skotland “Halloween”
– varsler om fremtiden, ægteskaber,
held, helbred og død. Unge par samledes til forskellige lege for at finde
frem til, hvem af dem, der ville blive
gift i løbet af året, og i hvilken rækkefølge, og det endte gerne i en slags
gemmeleg i en lade, hvor de ved magiske formularer, som “Hampefrø
jeg sår, hvem vil blive min mand, lad
ham komme og høste” skulle møde
en åndelig genspejling af deres fremtidige ægtefælle, og da skete det, at
den, som kom og “høstede” var mere
dødelig end den formularen skulle
trylle frem. En anden munterhed var,
at den som med sine læber uden tændernes hjælp kunne fiske et æble og
en sixpence op ad en balje vand, eller spidde et æble med en gaffel uden
hænders hjælp var bestemt til et heldigt år. Disse lege, som oprindelig var
af åndelig og symbolsk betydning, er
i dag overtaget af de børnelege med
konkurerende udklædninger og sange, som vi kender dem i dag
Samain
Næsten tilsvarende i Skotland fejrede
irerne i hele den førkristne tid vinterhalvårets komme. Man festede fordi
høsten var kommet i hus, nu hvor de
mørke tider tog over i naturen, og man
sagde farvel til sommeren “Summers
End” = “Samain”. Men man frygtede
også, som overtroiske mennesker,
at de underjordiske og genfærdene
ville dukke op. Derfor indsamlede
man, som noget af det sidste arbejde
på markerne, alle de roer man kunne
bære. Dem bragte man skyndsomst
hjem og udhulede, for at sætte levende lys i dem. Det skulle både give varmen og lyse op til skræk for de onde
magter. Da kristendommen trængte
frem i Irland omkr. år 430, erstattedes
“Samain”-festen af den katolske “Alle
Helgen”, og “Alle Helgensaften”
blev nu en fest for de afdøde venner
og familiemedlemmer. Det okkulte
fra “Samain”-festen blev fortrængt,
ja man kan sige “landsforvist, for da
irerne i midten af 1600-årene begyndte en immigrationsbølge vestpå til
USA tog de “Samain”-kulturen med
sig. Ovre i staterne blev den modtaget

som med så meget andet nyt, overvældende. Der var bare lige det ved
det, at nu var det ikke roer man havde
så mange af derovre til “oplyst” tryghed. Man måtte prøve med græskar.
De var store, flotte og runde og lette
at udhule, og disse græskarhoveder
blev hurtigt populære som “Jack-OLantern”.
Jack-o-lantern
Det var dog ikke irerne og skotterne
som står alene med æren for “Halloween”, sådan som vi kender den
idag. Det er faktisk englænderne som
startede disse mange skikke og traditioner uden de dog er forbundet med
mørk overtro. I det nordlige England
er 31. oktober en slags “ulykkesnat”,
og på denne nat fortæller et sagn, at
en nattevægter ved navn Jack havde
fået forbindelse til Fanden, og under
et ophold hos ham i Helvede havde
han narret ham i spil. Dette havde
gjort den onde så rasende, - “dårlig
taber” - at Jack fik sparket og totalforbud mod at vise sig i Helvede igen
efter sin død, og Fanden havde oveni
bortvisningen kastet en ildglød fra
Helvede efter ham. Men det bekymrede ikke Jack. Han fandt en roe, som
han udhulede og satte ildgløden i til
at lyse for sig, og med den er han som
hvileløs sjæl forbandet til at vandre
rundt uden ophold til evig tid. At Jack
er medvider til den meget tant og fjas,
som udfoldes på den sidste aften i oktober, er der mange englændere, som
er overbeviste om. De mange løjer,
som udspillede sig tidligere på den
aften er med tiden blevet grovere. Nu
kan man opleve, at de unge mænd
forgriber sig på andres ejendele,
smadrer skure og udhuse og knuser
ruder, hvor de kommer forbi, mens
børnene - mere og mindre under opsyn drager rundt fra hus til hus med
“tiggerformularen”: “Vi vil ha´slik eller I får ballade”. Men balladen bliver
yderst sjældent udført.
Den skandinaviske forbindelse
Den mørke overtro bag kelternes fejring af Halloween optræder også i
Skandinavien. I Finland festede man
allerede langt tilbage i tiden for de
døde. Man modtog de afdødes usynlige sjæle med stor højtidelighed. Husværten iførte sig sit fineste stadstøj
for dem, lukkede husets døre op, og
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Danmark blev det for meget med de
mange helgener der blev til flere, og
det besluttedes ved Reformationens
indførelse i 1536 at begrænse festligholdelsen af disse helgener, og gøre
datoen 1. november til højtidsdag
og det til minde for Reformationens
indførelse. Det varede til 1770, hvor
daværende statsminister Struensee
ved sine saneringsreformer sammenføjede “Alle Helgens Dag” med “Alle
Sjæles Dag”, som er 2. november – de
er jo også to ud af et fedt – og sådan
har det været siden. Det danske kirkesamfund er ikke blevet forringet ved
det. Men svenskerne og finnerne fejrer stadig “Allehelgensdag” og “Allesjælesdag” separat.

stod andægtigt med blottet hoved,
mens genfærdene drog ind. I stuen
var bordet dækket med det allerfineste stel, og alle de levende fjernede sig
for at de afdøde kunne spise i ro, og
senere vaske sig i badstuen. Når det
var afsluttet førte værten dem igen
ud med stor ærbødighed og tog afsked med dem med et drikoffer. Det
forekom også i Danmark helt frem
til 16. århundrede. Hvor genfærdene
var ved at fortrænge, så varede varslinger ved langt længere fremme i
tiden. Her forekom specielt varsling
om vinterens strenghed, og det foregik således: Man gik ud i skoven “Allehelgensdag” og huggede en spån af
et bøgetræ. Var spånen tør blev vinteren mild, og var den fugtig blev det
streng vinter. Men hvor traditionerne
med udhulede græskar, udklædninger og fortællen spøgelseshistorier er
langt fremme i USA, stærkt styrket af
den britiske forbindelse, så er skandinaverne også ved at være godt med,
og mere og mere bærer Halloween
præg af det vi så godt kender i løjerne
til Nytår og Fastelavn. En markant
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afstand til det væsentlige på netop
denne aften, “Allehelgenfejringen”.
Allegelgens dag
I Allerede i den kristne oldtid indstiftedes i Antiochia en “Alle Martyrers
dag”, hvor ingen der havde lidt for
Jesus´skyld blev glemt. Den blev sat
til at afholdes første søndag efter Pinse, og skulle vare til alle martyrerne
var mindet. I 607 sammenførte pave
Bonifacius 4. alle martyrernes festligholdelse til en dag 13 maj i forbindelse
med indvielsen af Pantheon i Rom
til ære for den velsignede Jomfru og
alle martyrerne. Senere blev datoen
af pave Gregor 3. flyttet i forbindelse
med indvielsen af et æreskapel for
alle helgener i Sct. Peters i Rom, og i
år 800 blev datoen for alle helgeners
samlede fest fastsat til 1. november.
En dato som vinder indpas i England
knapt 100 år senere, under navnet
“Alle Helgens Dag”. Det var tanken,
at denne dag skulle være en fejring af
alle de helgener, som ikke havde egen
helgendag, og havde intet at gøre med
afdøde sjæle eller okkulte ritueller. I

Den hellige Martin
11. november er Sct. Martins dag,
en helligdag, der fejres i Danmark
som “Morten Bisp”. Sct. Martin eller
biskop Martin af Tours i Gallien er
Frankrigs skytshelgen og han er især
helliggjort på grund af sin uselviske
gavmildhed. Han blev født i en fattig, hedensk familie i år 315, gjorde en
kort tid militærtjeneste som romersk
soldat, indtil 334, da han blev afskediget på grund af hans omvendelse
til kristendommen og efterfølgende
dåb. Forklaringen herpå skulle i følge
legenden være, at han på patrulje en
vinterdag så en halvnøgen frysende
tigger sidde ved vejkanten. Spontant
tog han sin kappe af, delte den i to
med sit sværd, og gav tiggeren den
ene halvdel. Den efterfølgende nat
drømte han, at han så en lysstrålende skikkelse sidde på en trone med
en halv kappe over sig. Skikkelsen
præsenterede sig som Jesus. Kappen
han bar havde han fået af ham. Derfor skulle han være i hans følge. - fra
denne legende ser vi oprindelsen til
ordet “kapel” (“cappa”), idet man i
netop en lille tilbygning til katedralen i Tours havde indrettet et særligt
rum, hvor Martins halve kappe blev
opbevaret. - Efter sin omvendelse til
Kristendommen færdedes Martin
rundt i Dalmatien og Italien, indtil biskop Hilarius i 360 kaldte ham hjem
til Frankrig til byen Poitiers, hvor han
grundlagde det første kloster i Gallien, “Ligugé”-klosteret. Det på et
tidspunkt, hvor Frankrig langtfra var
overgået til Kristendommen.

Forrådt af gæs
Under Martins ophold i Poitiers blev
der gjort store foranstaltninger for at
gøre ham til biskop. Men Martin var
på det bestemteste ikke interesseret,
som det beskedne menneske han var.
Munkene i det nærliggende Tours
gjorde mange forsøg, og en dag de
virkelig var ude efter ham, gemte han
sig, før de fik øje på ham, i en gåsesti.
Det var ikke smart; for gæssene kendte ikke til hans fromhed og andre dyder. De gækkede så højlydt over den
uventede og besynderlige indtrængen, at munkene opdagede hans gemmested. I året 375 blev Martin gjort
til biskop af Tours meget mod sin
vilje. Legenden om de forræderiske
gæs og efterfølgende Martins befaling
om at gæs hvert år den 11. november
skulle slagtes og spises til hans minde
er uhistorisk. Der findes ingen dokumentariske oplysninger omkring
hans bispevalg, og der findes heller
intet om, hvordan hans helliggørelse
er blevet udbredt til Danmark. Der er
teorier om, at man her - men det har
været i tidlig middelalder - har erstattet en hedensk, germansk efterårsofring med slagtning af fjerkræ for at
gøre den hedenske skik mere spiselig.
I Frankrig forbinder man ikke Martin
af Tours med gåsesteg, men med en
virkelig person, der missionerede og
også efter forlydender udførte undere, der gav ham ry som hellig mand.
Af den grund blev biskop Martin af
Tours efter sin død år 400 helgenkåret.
»Så bovner flæsket«
I dagens Danmark forbinder vi unægtelig Mortensaften traditionelt med
gåsesteg og familiehygge. Det har intet at gøre med at straffe gæs for stikkeri, men snarere at man helt tilbage
i 1500-årenes bondesamfund i begyndelsen af november hentede gæssene
ind fra de frodige marker og lukkede
dem inde i gåsestierne. Det var så en
anledning – nu behøvede man ikke
jage dem – til at indfange en enkelt
og prøvesmage den for at bestemme
slagtetilstanden. Når man så festede
til Sct. Martins ære, så blev der drukket most til, og som biskop og frihedskæmper Henrik Gerner (1629-1700) i
1670 skriver: “Hvem nu ej får en Mortensgås, han ved ej tidens nåde”. Det
var også ifølge ham, at det havde en

vis betydning, at man var opmærksom på den høje kam på gåsens brystben. Den varslede nemlig om den
kommende vinters frost, kulde og sne.
Selvom rationelle biskop Gerner ikke
var overtroisk eller accepterede almuepraksis´ forhastede varsler, så var
han dog ikke helt fri for tvivl omkring
overtroen. Som han overlagt minder
husmoderen om, at skal man slagte i
november, da skal det være, når månen er i tiltagende “så bovner flæsket
ud så fint”. Men er månen i aftagende
ved slagtningen, da “krympes flæsket”. Ulykkeligvis kom biskop Gerner af dage ved at et stykke gåseben
satte sig fast i hans luftrør.

ler “Mortensaften. “Halloween” med
rødder i det okkulte, “Mortensaften”
med rødder i en historisk person, hvis
navn genlyder i reformatoren Martin
Luthers og i det berømte orkesters
“St Martins-In-The-Field”. Men om
hvilke “Mortensgåsen” har rødder i
en offerskik med oprindelse i de gotogermanske folk.

Og kongen bød
I Norden fik Mortens aften en helt
særlig betydning allerede tilbage fra
før Reformationen 1536. Den katolske
kirke fejrede Sct. Martin med særlig
“præmesse” en “Vigilie” dvs. “vågegudstjeneste”, hvor man mediterede
og læste højt for hinanden fra Biblen
aftenen før Sct. Martins dag, og både
høj som lav sparede lidt på kirkegangen og holdt socialt selskabelige
sammenkomster hos hinanden. Skolebørnene opvartede med sang, og
tog på “rundetur” som ved juletid
fra dør til dør, og lod sig låne for en
klatskilling til en hel aften. Et af de
ældste beviser, vi har på det, er fra en
udgiftspost i Kong Hans´ Dronning
Christines regnskabsbog fra årene
1505-06: “8 skillinge finge korspeblinge i København for de sang Mortens
aften for min frues nåde. Kong Frederik 2 (1559-88) havde et helt anderledes, utraditionelt forhold til sådanne
skikke. Den dameglade konge holdt
som ganske ung Mortensfest i 1560.
Han inviterede ca. 50 adelsfruer med
døtre, og dertil kun 4 ægtemænd til
gåsesteg på Øm kloster. Nu har Øm
Kloster aldrig været et nonnekloster,
men den “Mortensaften” varede i
flere dage. Forinden da havde kongen
beordret adskillige gæs opfedet til lejligheden, da det var sådan “han helst
foretrak det”.

Anvendt litteratur:

Når alt kommer til alt, hvor forskellig
i vores tro vi er på og omkring overtro
og helgeners liv og virke, så står dog
et fast. Enhver tro, enhver legende,
har sit ophav i en fjern, fjern fortid.
Det gælder om det er “Halloween” el-
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Stolt over at bo i Gellerup
Interview med en aktiv figur i afdeling 4
tekst og foto Kim Clausen

det muligt at få både uddannelse og
arbejde i Danmark.
”Mange af de unge Gelleruppark
en har ikke noget at tage sig til i fritiden. Ungdomsklubberne er for dyre,
der mangler andre aktiviteter, og når
de unge keder sig, laver de måske ballade, som ender i småkriminalitet,”
forklarer Mohammed, som dog kan
glæde sig over, at han i sin tid som rollemodel har været med til at give en
del unge øget selvtillid og fået nogle
ud af kriminalitet.

Mohammed fortryder ikke, at han flyttede til Gellerup for tre år siden.

”Goddag, jeg hedder Mohammed. Jeg
kommer fra Gellerup,” siger 23-årige
Mohammed Hawa med stolthed i
stemmen, når han skal præsentere sig
for nogen første gang.
Mohammed er for nylig blevet valgt
bestyrelsen i en yderligere to-årig periode i Brabrand Boligforening Afdeling 4, Gellerupparken.
Mange føler sig lidt flove over at sige,
de bor i Gellerup, mener Mohammed.
Men det skal de slet ikke være.
”Da jeg flyttede hertil for tre år siden, var det et aktivt og bevidst valg,
fortæller han.
”Jeg kendte stedet i forvejen, fordi
jeg havde en masse venner og bekendte der. Der sker noget herude.
Det er ikke kedeligt, og der er gang
i den. Specielt de sidste tre år er der
sket rigtig meget, pointerer Mohammed og fortsætter:
”Mange frivillige gør et stort stykke arbejde for at aktivere de unge, og
der sker virkelig meget i øjeblikket.”
Brænder for de unge
Det er specielt de unge, Mohammed
brænder for. Han var med til at starte
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bladet Point of View for tre år siden.
Det var et blad for unge i Gellerup,
skrevet af unge i Gellerup.
”Det var virkelig spændende at arbejde med de unge på den måde,” siger Mohammed begejstret og glæder
sig over, at mange af de unge, der deltog i projektet, er blevet inspireret til
at arbejde videre med medier; blandt
andet går to af dem nu på journalisthøjskolen.
Mohammed har også arbejdet som
træner for et ungdomshold i fodbold
i Gellerup og har i den forbindelse taget nogle trænerkurser.
”Jeg har desværre ikke tid til alt
det, jeg gerne vil,” siger han og tilføjer:
”Jeg arbejder som grafisk designer
i blandt andet Holstebro og har kone
og to små børn. Men selvom jeg har
travlt, jeg vil meget gerne være med
til at gøre noget for de unge i Gellerup.”
Mohammed er med i et korps af
rollemodeller, som blandt andet tager
ud på skoler for at fortælle de unge,
at de ikke må give op, men at det er

Fremtiden lys for Gellerup
De mange nye tiltag fra Kommune
og Boligforeningen gør Mohammed
temmelig fortrøstningsfuld for fremtiden.
”Gellerup er et dejligt sted at bo.
Der er masser af liv og grønne områder, og selv om der bor mange
forskellige nationaliteter, kommer
folk generelt godt ud af det med hinanden. Jeg tror, Gellerup vil blive en
mere og mere attraktiv del af Århus
Kommune i fremtiden,” slutter Mohammed Hawa.

Et sikkert tegn på efterår
Syvstjernen ses på efterårshimmelen
af Jens Skriver
Astronomiklub Capella

Har man en gang lært Syvstjernen at
kende, vil man altid kunne finde den
igen, bortset fra at der mange steder er
så meget lysforuring, at den bliver ret
uklar. Nu befinder den sig om aftenen
på himmelen i nordøst. Syvstjernen
er i virkeligheden en åben stjernehob,
der i det hele indeholder omkring 500
stjerner. Med det blotte øje ses seks til
ni stjerner. I en håndkikkert danner
de figur af et pibehoved. I en stjernehob er stjernerne knyttet sammen ved
hjælp af deres tyngdekraft. Måske
kunne det siges, at de udgør en kæmpestor dobbeltstjerne. Syvstjernen ligger 410 lysår borte og dækker et areal,
der er fire gange så stort som fuldmånens skive.

bestemt mønster. Variable stjerner er
typisk røde kæmper, der slipper stof
ud. Aldebaran befinder sig tæt på Dyrekredsen, derfor blev den i det gamle
Mesopotamien opfattet som en af de
fire kongestjerner.
Stjernebilledet Tyren opfattes som regel som en halv tyr, der stiger op ad
havet. Tyren siges at have front mod

øst og vende hornene nedad mod
Orion, der mere end noget er et stjernebillede, som er karakteristisk for
vinterhimmelen.
Ifølge mange myter opfattes Syvstjernen som syv søstre eller syv jomfruer, der som beskyttelse er havnet på
himmelen. I Oldtiden var en tyr især
knyttet til frugtbarhedsdyrkelse.

Tyren
Syvstjernen, der også kaldes Pleiaderne, indgår i stjernebilledet Tyren
på Dyrekredsen sammen med en anden åben stjernehob, der hedder Hyaderne. Stjerne heri ses meget spredt,
fordi de kun er 150 lysår borte. Hyaderne siges at udgøre Tyrens hoved.
Til venstre tæt ved findes den klareste
stjerne i Tyren, der hedder Aldebaran,
som betyder ”Følgesvenden”, fordi
den følger Hyaderne og Syvstjernen.
Den opfattes som Tyrens røde øje.
Det er en rød-orange kæmpe, som
kun er 68 lysår væk. Det er en såkaldt
”irregulær variabel stjerne”, da dens
lysstyrke varierer, men ikke efter et

RETTELSER TIL INDSTIK
Vi skal meddele alle foreninger og deres brugere, at alle henvendelser
angående indstik, for eftertiden skal sendes til:
Brabrand Boligforening
att. Marianne Steenberg - mast@bbbo.dk
Foreløbigt kan indstikket downloades på vores hjemmeside, hvor du kan
tjekke korrekte eller fejlagtige informationer og give besked, inden det
trykkes med bladet - formodentlig sammen med næste nummer
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den nye borgerportal
Bliv præsenteret på den nye borgerportal i Århus Vest
og få arrangementer ind i kalenderen
af Birger Agergaard
projektleder, bydele.dk

Til skoler, foreninger, institutioner,
biblioteker med tilknytning til Århus
Vest
Som I muligvis ved, får Århus Vest
(endelig) sin borgerportal her i efteråret. I den forbindelse får vi brug for
jer – ligesom I sikkert også får brug
for os.
Portalen henvender sig til alle i postnumrene 8220 og det meste af 8210 (afgrænses mod øst af Finnebyen). Der er
et beboertal på ca. 30.000 århusianere,
der vil få et samlingspunkt, og som
samtidig efterspørger en viden om de
tilbud, som I har til borgerne.
Portalen åbner 25. oktober på adressen
www.aarhusvest.dk (indtil da findes
kun en midlertidig forside på denne
adresse!) Vi lægger ud med nyheder,
portrætter og arrangementer i hele
Århus Vest, og I får herved mulighed
for at få jeres arrangementer bredt ud
til virkelig mange mennesker.
Send allerede nu – eller løbende – en
liste med jeres arrangementer efter
datoen 25. oktober (Hvad, Hvornår,
Hvor – Arrangør m. link til jeres hjemmeside) til: redaktion@aarhusvest.dk
I er også velkomne til at skrive to-tre
linjer om arrangementet. Vi linker naturligvis til jeres hjemmeside, hvor
der yderligere info.

På et senere tidspunkt håber vi at
kunne automatisere kalenderen, så I
selv kan lægge jeres arrangementer
ind.
Men portalen skal være meget mere
end nyheder og arrangementer. Borgerne i bydelen efterspørger viden
om foreninger, aktivitetspersoner og
så videre, og derfor ønsker vi at bygge en stor database op, hvor I alle kan
blive præsenteret.
Det er en overkommelig opgave: Skriv
en kort præsentation af jeres forening,
institution mv. (eller send link til et
sted, hvor præsentationen ligger).
Dernæst ønsker vi en oversigt over de
aktive mennesker hos jer (bestyrelse
og ledelse o.l.). Skriv navne, mailadresser, telefonnumre og link til hjemmeside. Samt adresse og postnummer
på jeres forening, institution mv.
Fotos: Vi vil meget gerne modtage
nogle få digitale fotos fra jeres aktiviteter + fotos af de aktive hos jer. Hvis
I ikke har fotos liggende, må I gerne
springe over dette i første omgang.
Det vigtigste er, at vi får præsenteret
jer på hjemmesiden snarest.
Til sidst en ganske kort præsentation
af borgerportalen, så I ved, hvem der
står som afsender af denne mail:

De fire fællesråd i vestbyen har taget
initiativet og har sammen med de
århusianske boligforeningers fællessekretariat ansvaret for portalen i de
kommende godt tre år. Et vigtigt led
i projektet er at uddanne frivillige fra
vestbyen til at blive ”borgerjournalister”, så det bliver bydelens egne borgere, der får ansvaret for den daglige
drift af portalen. Uddannelsen startede i september med mig som projektleder, og den fortsætter til midten
af december, hvorefter en stab af faste
borgerjournalister udgør rygraden i
www.aarhusvest.dk
Projektet indebærer også, at der oprettes tilsvarende bydelsportaler og
uddannelser af borgerjournalister i
andre bydele af Århus inden for projektperioden – bundet sammen af Boligforeningernes fælles hjemmeside,
www.bydele.dk
Projektet er finansieret af Boligforeningerne, Integrationsministeriet og
Urbanprogrammet.
Ønsker I yderligere oplysninger, så
kontakt mig gerne!
Med venlig hilsen
Birger Agergaard
projektleder, bydele.dk
Fjældevænget 46, kld., 8210 Århus V
Tel. +45 6130 8699
Mail: birger@bydele.dk

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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Mindst fire til fem nyheder om ugen
Den nye borgerportal for Århus Vest er gået i luften
af Jens Skriver

Den 25 oktober åbnede den nye borgerportal for Århus Vest www.aarhusvest.dk. Den bringer originale
nyheder, portrætter og interviews og

Det står allerede nu klart, at der vil
blive oprettet links til alle foreninger
og institutioner i området.

Bag ligger et stort forarbejde, der har
stået på hele efteråret. To aftener om
ugen er bliver der afholdt kursus i
et EDB-lokale på Fjældevænget. Formidling på nettet er et kapitel for sig.
Projektleder er journalist Birger Agergaard, der også bliver ansvarshavende redaktør af portalen. Sammen med
studentermedhjælperne Jeppe Børsting og Søren Nielsen har han vejledet borgerjournalisterne i den særlige
form for journalistik, der bruges på
nettet og instrueret i praktisk håndtering af portalen.
Efter jul starter Birger Agergaard
oprettelsen af en borgerportal for et
andet område, men fortsætter som
ansvarshavende redaktør for ÅrhusVestportalen. Tanken er, at der skal
opbygges portaler i alle udsatte boligområder i Århus.
Du finder os på www.aarhusvest.dk

skal være områdets vindue til verden,
så nyheder kan komme meget hurtigt
frem. Ambitionen er at lægge mindst
fire til fem nyheder på portalen om
ugen
Bag projektet står fællesrådene i området og boligforeningerne.
Ti borgerjournalister står klar til at
eftersøge nyheder og tage mod henvendelser fra beboerne.
Det er en meget bredt sammensat gruppe borgerjournalister fra
Brabrand, Gellerup, Hasle og Herredsvang. Gruppen præsenterer naturligvis sig selv på portalen. I fællesskab vil den videreudvikle strategien
for borgerportalen og skabe indholdet.
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Pynt og puder - lys og lue - snor og sko
På Holmstrup Mark vokser dunhammer, som kan bruges til mange formål
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Først på efteråret er nye, flotte dunhammere klar (August, Grimhøj Sø)

Langs søerne på Holmstrup Mark er
der en høj bevoksning med siv og rør.
Dette er let at opleve for beboerne i
afdeling Toveshøj, Bronzealdervænget, Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård, for der er kun få skridt fra hver
afdelingen til naturområdet, der ligger som et grønt bælte mellem Edwin
Rahrsvej og Jernaldervej.
Dekorative kolber
Der er ikke kun siv og tagrør i den
såkaldte rør-sump langs søerne. En af
de markante planter er dunhammer,
der bliver op til to meter høj. Den er
så speciel, at den har sin egen plantefamilie.
Den lange brune kolbe i toppen af
planten, er det bedste kendetegn. Her
om efteråret kan du plukke nogle
stængler med hjem: Tag en saks eller
kniv med, for det er meget seje stængler. Og husk at have gummistøvler
på.
Dunhammer kan stå og tørre i en stor
vase, og er flotte at pynte med i stuen.
Hvis du vil gøre dine tørrede dunhammere mere holdbare, kan du give
dem en gang hårlak.
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Han øverst, hun nederst
Midt på sommeren har dunhammeren
en todelt kolbe. Lille og lys for oven
og mørkebrun for neden. Den øverste
lyse del forsvinder i løbet af sommeren. Det er nemlig han-blomsterne,
som sidder her og drysser pollen ned
på hun-blomsterne i de brune kolber.
Hanblomsterne falder af, så der senere kun er en tynd stilk tilbage.
Plukker du dunhammer om vinteren
eller foråret, er kolberne mere skrøbelige og kan pludselig forvandle sig
til en stor tot ”uld”, som let flyver af
sted. Det kaldes ”fnok” eller frøuld,
og består i virkeligheden af tusindvis
af bittesmå frø, der hver er forsynet
med frøhår, så de kan flyve af sted i
vinden.
Fyldt med fnok
Fnok fra dunhammer har tidligere
haft stor anvendelse. Det blev brugt
som fyld i puder og dyner, selvom de
ikke holder så længe, før de er mast
flade. Men det var billigt.
Under Anden Verdenskrig, hvor der
var mangel på mange materialer, blev
det også blevet brugt som fyld i redningsveste, selvom det ikke er helt så

vandafvisende, som fnok fra det tropiske træ kapok, der ellers blev brugt.
Til lys og ild
De brune kolber har man også brugt
til at lave lys og fakler af. Den tørrede
kolbe blev rullet i smeltet dyrefedt
– også kaldet tælle – og dette er en af
måderne til at lave et ”tællelys”. Man
kan også dyppe den tørre kolbe i tjære
og på den måde lave en fakkel.
Ligesom tørret fyrsvamp er flækkede kolber dyppet i salpetervand og
derefter tørret blevet brugt som optændingsmateriale – det som med et
gammelt ord hedder ”tønder”. Med
en flintesten og en jern-fil kan man
let slå gnister, og de kan fanges, så
der bliver ild i optændingsmaterialet.
Men man kan også bruge tønder til let
at få gang i et bål, selvom man bruger
lighter eller tændstikker.
Spis en dunhammer
Er du spejder eller kan lide vildmarksliv, kan du jo prøve nogle af de gamle
metoder med brug af dunhammer.
Og er du på overlevelsestur eller havnet et sted uden for al civilisation, kan
dunhammeren også give dig mad.

Maden findes ikke i toppen, men derimod nede i rødderne. Det er tykke og
kraftfulde stængler, som vokser vandret. Det er her planterne oplagrer næring, så de har noget at gå i gang med
næste forår. Men ligesom hos f.eks.
gulerod og kartoffel kan vi mennesker jo også bruge den underjordiske
næring. Stænglerne tages op – og det
er det sværeste, for de sidder ofte godt
fast. Herefter skal de koges.
Der er mange trævler i roden, så hvis
det ikke skal være alt for fiberrig kost,
flækkes rodstykket, og du skraber
langs stænglen med en ske. På den
måde kan du få kartoffelmos-lignende mad ud af roden.

Grimhøj Markdam er tørret meget ud denne
sommer, så det er let at se dunhammers rodstængel og spirende skud. (Oktober)

Den brede
Der findes flere slags dunhammer. På
Holmstrup Mark findes kun den, der
hedder bredbladet dunhammer. Som
navnet siger, er bladene brede; en til
to cm og ofte blågrønne. Det første år
starter alle bladene nede ved roden,
så planten næsten ligner en vifte for
neden.
Hvis du skærer et blad over med en
skarp kniv, kan du se at bladene er
hule og fyldt med mange små luftkanaler. Brug evt. en lup, for det er lidt
småt.

er smalbladet dunhammer. Den har
meget lange og smalle blade, der tidligere er blevet brugt til at flette kurve,
sivsko, gulvmåtter, stolesæder mv. af.
Man har også lavet snor (bast) ved at
sno flere blade sammen.
Og fordi bladene er så stærke, er de
også blevet brugt til at bundte halm
med – bundterne kaldes ”neg”. Selv
musene kan ikke bide ”snoren” – altså bladet – over, så landmændene var
sikker på at have styr på negene på
loftet, selvom de lå der flere år i træk.
Bladene fra dunhammer kan også
anvendes til at lave papir af, og det
skulle være fint at male på.

Den smalle
En anden type dunhammer, som findes mange andre steder i Danmark,

Kraftigt voksende
Dunhammer er en kraftigt voksende
plante, så du kan bare plukke løs. Den

De fleste blade på bredbladet dunhammer starter ved roden. Det ligner næsten en vifte for
neden. (Oktober, Grimhøj Markdam)

vokser faktisk så godt, at den hurtigt
kan dække en hel sø, og derfor bliver
der en gang imellem ryddet op langs
søbredderne, så vi igen kan se vandet
og fuglene kan svømme rundt.
Har du en lille havedam med bredbladet dunhammer, skal du være på vagt
og huske at ”luge” ved at fjerne nogle
af stænglerne en gang imellem. Alternativt kan du på en planteskole købe
den såkaldte dværg-dunhammer, som
er lille og langsomt voksende og derfor god til netop havedamme.

Først på sommeren sender alle dunhammere massevis af frø ud i verden. Det er sidste
års mørkebrune kolber som er fnokket. (Juni, Grimhøj Sø med Grimhøj i baggrunden.)
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Gellerup kan bidrage med meget
til det øvrige samfund
En snak med Rabih Azad-Ahmad, der ved siden af meget andet
er blevet medlem af byrådet
af Jens Skriver
Foto: Morten Lidegaard

Rabih blev i sin tid landskendt som
formand for Multikulturel Forening.
Det er han stadig, selv om der ikke er
så meget tid til den, som der har været, men foreningen afholder fortsat
aktiviteter. Foruden byrådsarbejdet
har han faktisk også fuldtidsarbejde
ved Retshjælpen i Gellerup og som juridisk rådgiver for Folkeinformation.
Desuden sidder han i afdelingsbestyrelsen for Gellerupparken Den 31-årige Rabih kom til Danmark i 1989 og
har i mange år boet med sin familie på
Gudrunsvej.
Jeg besøger ham midt i Ramadanen,
men bliver alligevel budt kaffe eller
the. Selv om man faster, må man gerne byde andre, forklarer han.
Byrådet
Først spørger jeg, hvorfor han sidder
i byrådet. ”Jeg sidder i byrådet, fordi
jeg ligesom mange andre har visioner
for byen og gerne vil præge området.
Det er vigtigt at arbejde i forhold til
skolerne og arbejdsmarkedet, så der
kan skaffes flere arbejdspladser, men
jeg brænder også for kultur og integration”.
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Mangler i Gellerup
”Hvad kan der gøres for Gellerup”?
spørger jeg dernæst. ”Der kan gøres
meget”, lyder svaret. ”Gellerup er
flot og ligger centralt og attraktivt,
ikke langt fra byen, med gode busforbindelser, mange forretninger og
meget af det, man har brug for, men
samtidig er stedet meget længe blevet forsømt af politikerne, og her er
for mange socialt svage familier. Ved
at vende om på udviklingen og tiltrække ildsjæle og ressourcer, kan det
gøres mere attraktivt. Helhedsplanen
er et stort skridt på vejen. I budgetforliget har vi afsat 62 millioner kr., men
vi mangler flere midler. Skolerne er
en stor udfordring fagligt og socialt.
Gellerup har godt af at åbne sig for
omverdenen. Det sker med helhedsplanen, hvor der åbnes på forskellige
områder. Det grønne skal plejes. Også
boligforeningen og afdelingsbestyrelsen skal arbejde med”.
Gellerups bidrag
”Omvendt. Hvad kan Gellerup bidrage med til det øvrige samfund”?
Her er Rabih heller ikke i tvivl: ”Gellerup kan bidrage med mange ting.

Udfordringerne kan vendes til noget
positivt. Ved at vise, hvordan sociale
problemer kan løses, kan vi bidrage
til meget i velfærdssamfundet. Børnene kan blive til vigtig arbejdskraft,
og vi kan bidrage kulturelt og socialt.
Mange vil noget godt, men mangler
et skub fremad. Det vil gavne Århus.
Når kontanthjælpsmodtagere kommer til at arbejde og betale skat, vil
det gavne os alle.
Min vision for Gellerup er, at det er
vigtigt med langsigtede planer. Området skal have en helt anden struktur. Arkitekturen er udmærket, men
der skal åbnes for omverdenen og
skabes mere åbenhed. Folk skal blive
glade for området. Affaldsproblemet
kan bruges til at skabe aktiviteter. Vi
har førertrøjen for frivilligt arbejde.
Det skal dyrkers mere, så der bliver
endnu mere positivt. I New York har
jeg set, at kunstnere er flyttet til lukkede områder, som derved er blevet
mere åbne. Kunstnere ville kunne
medvirke til at åbne området. Gellerup er et isoleret område, men på det
lange sigt skal det åbne sig mod omverdenen. Det kræver hjælp til selvhjælp. Mange familier har brug for
hjælp især til børnene. Alle forældre
vil deres børn det bedste, men nogle
ikke, hvad det bedste er. Tingene skal
vendes til noget godt”.
Andre om Gellerup
”Hvad vil det øvrige byråd med Gellerup”? ”Byrådet skal se på det positive
og ikke kun fokusere på det negative.
Her er mange frivillige, som knokler
for at få tingene til at fungere, og mange er meget hjælpsomme. Kritikerne
er med til at gøre tingene værre. Det
vil hjælpe med flere ressourcestærke
beboere, men iagttagerne skal ikke altid tænke på det negative og ikke omtale folk i negative toner. Det negative
skal bekæmpes, og sociale problemer
skal løses bedre. Her skal kommunen

være med. De sociale problemer er en
sag for hele Århus”.
Multikulturelt samfund
På spørgsmålet om Danmark bliver
et multikulturelt samfund svarer han:
”Danmark er multikulturelt og multietnisk. Det er meget mangfoldigt og
har meget længe været multikulturelt.
Vi skal betragte det som noget positivt, at vi er præget af Pakistan, Italien
osv. Fra forskellige kulturer kan man
vælge til og fra, så vi bliver mangfoldige mennesker, der har tænkt, overvejet og valgt”.
Moskeen
Jeg beder også om en kommentar til
debatten om placeringen af en moske

i Århus. ”Debatten har været meget
unuanceret. Det er en byggesag. Det
kan ikke dokumenteres, at indvandrere vælger bolig efter, hvor der ligger en moske. Det er ikke det, folk
vælger bolig efter. Det er uværdigt at
bruge fabrikker og kældre til moske.
En moske skal være et værdigt sted. I
Mellemøsten har jeg set kirker og moskeer ved siden af hinanden. En moske kan tiltrække mennesker, der søger viden og oplevelse. Det her svarer
til debatten om indretningen af Bazar
Vest i sin tid”.
Gellerup om 30 år
Til sidst spørger jeg om, hvordan der
ser ud i Gellerup om 30 år. ”Vi skal fortsat tænke langsigtet, som helhedspla-

nen lægger op til. Med flere ressourcer kan Gellerup blive et af de meget
attraktive områder. Der er ved at blive
vendt om på tingene. Helhedsplanen
vil gøre Gellerup til et attraktivt sted.
Vi skal ikke længere lade beboerne
løse problemerne. Kommunen skal
engagere sig mere. Det er uholdbart
med de forholdsvis få tilbud til børn.
Vi får en anden skolestruktur med
øget fokus på fagligheden. Byrådet
har besluttet at nedlægge Nordgårdsskolen og Frydenlundskolen, men
eleverne herfra får forret til andre
skoler. Mange af områdets børn klare
sig dårligt i skolen i dag, men det er
noget, vi skal gøre noget ved”, slutter
Rabih.

Julehjælp
Nyt fra beboerrådgivning
af Jens Høgh og Abelone Asingh
Beboerrådgivere

Bladene falder, mørket tager til – vinteren står for døren. Med vinterens
kommen nærmer også julen sig og
ikke for alle familier er denne højtid
og tiden op til den kun præget glæde
og forventning.
I Beboerrådgivningen har vi mulighed for at give julehjælp gennem vores samarbejde med Egmont Fonden.
Her har enlige mødre/fædre med
børn mulighed for at få en mindre
økonomisk håndsrækning til afholdelse af jul.
Kravene for at komme
i betragtning er:
- at man holder jul
- at man er enlig med børn
- at familiens rådighedsbeløb ikke
overstiger kr. 3.000 excl. børneydelserne
Du skal henvende dig i Beboerrådgivningen og sammen med os udfylde
et ansøgningsskema. Du skal derfor
medbringe dokumentation for indtægter og udgifter. Sidste frist er den
10. november.

Hvis du ikke ønsker at benytte dig
af ovenstående, så er der også andre
muligheder for julehjælp.
Børnenes Kontor: Her skal du udfylde et ansøgningsskema, der skal
underskrives af sagbehandler eller
af beboerrådgiveren og som herefter
indsendes. Vi vil sørge for, at få fat i
nogle ansøgningsskemaer, som du vil
kunne afhente i Beboerrådgivningen
i starten af november. Ansøgningen
skal indsendes senest i slutningen af
november.
Frelsens Hær: Hos Frelsens hær skal
man selv afhente ansøgningsskema
på en bestemt dag og på et bestemt
tidspunkt i Århus centrum. Du skal
holde øje med Århus Onsdag, da dato
og klokkeslæt annonceres heri.
Herudover er der mulighed for at
søge ved din lokale kirke. Det er forskelligt fra kirke til kirke, så kontakt
dem for at hører nærmere.

skræppebladet oktober 2007 - 23

Ungdomspolitiker fra »det ydre Gellerup«
Sikkerhedsvagt, it-studerende, hjemmeværnsmand
og politisk aktiv efter fem år i Danmark
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Senan Ali er født i det nordlige
Irak, hvor turkmenerne udgør
cirka 12 % af befolkningen. Et
mindretal, der blev forfulgt af
Saddam Hussein, da Senan
sammen med familien flygtede til Danmark som 16-årig.
Det er fem et halvt år siden, og
Senan har levet efter sin egen
strategi om at lære mest muligt på kortest mulig tid.
I dag bor han i Viby, men han
er ofte i Gellerup, ikke mindst
i Bazar Vest, hvor han tidligere
har været ansat i den store restauration ved indgangen til
grønt-afdelingen. Det er også
her Skræppebladets udsendte
møder ham til en snak om livet i Danmark, om Gellerup
og om holdninger.

Max glad for højskole
Senan boede de første tre år
i Danmark i Skive i Nordjylland. Siden er han og familien
flyttet til det sydlige Århus,
som han selv betegner som
”det ydre Gellerup”.
Han kender til hverdagen i
en dansk folkeskole og på en
”dansk” folkehøjskole. I 2005
deltog han på et internationalt
forløb på Rønshoved Højskole
i Flensborg.
”Jeg lærte meget dansk, engelsk og tysk, for det var et
hold med mange forskellige
nationaliteter fra forskellige
lande,” siger Senan, der ikke
skjuler sin begejstring for højskoler.
”Jeg har foreslået højskoleophold og efterskoleophold til
flere unge. Så jeg er max glad
for planerne om en højskole i
Gellerup. Jeg har også været
med til at arrangere et møde
med repræsentanter fra Højskolernes Hus, Rabih og en
integrationskonsulent,” siger
han og får nævnt, at han kender Rabih Azad-Ahmad gennem sit politiske arbejde.
Senan er medlem af Radikal
Ungdom, og kender på den
måde byrådsmedlemmet fra
Det Radikale Venstre.

Ressourcer og tilbud
”Gellerup er et interessant
område med utrolig mange
ressourcer, dejlige mennesker
og interessante kulturelle værdier. Dette burde i langt højere grad udnyttes positivt,”
siger Senan og uddyber: ”Der ”Jeg vil gerne flytte til Gellerup som rollemodel. Men
er f.eks. mange nationaliteter, der skal være mindre kriminalitet, mere tryghed og flere
som har bragt mange erfarin- grønne områder,” siger 21-åige Senan Hussain Ali, der
ger med fra hjemlandet. Det er it-studerende og medlem af Radikal Ungdom.
bliver ikke rigtig i dag anvendt
i dag, hvor f.eks. akademikere
fortæller om de mange avisudklip,
kører taxa.”
Senan ser et stort problem for unge han har samlet ind om emner, der opi Gellerup-området: ”Der mangler tager ham.
Aktiv fritid
tilbud til de unge i Gellerup. Det er ”Dialog er bedre end hårde metoder. Det er ikke i kun lokalpolitisk Senan
et problem, at der ikke er noget, der Unge bliver frustrerede, og mange er aktiv. Han er med i den Irakiske
har åbent om aftenen. I det hele taget tror at integration er lig med assimila- Turkmenske Forening, og ikke bleg
mangler der aktiviteter i Gellerup. tion,” siger han.
for at holde tale, når der i Århus deDet resulterer i, at kriminalitet bliver Assimilation betyder tilpasning, ind- monstreres for det turkmenske minbrugt som udtryk,” siger han og ry- lemmelse, fuldstændig optagelse, og dretal og imod den nye irakiske forfor personer med anden etnisk bag- fatning.
ster lidt på hovedet.
grund kan det altså betyde ”at blive Han har også været gæst hos Go’Aften
præcis ligesom danskerne er i forve- Danmark, der i Århus Festuge sendte
Kulturel splittelse
Efter hans opfattelse er unge splittede jen”.
fra Århus. Sammen med Rabih talte
mellem to kulturer; den danske og ”Det kan de naturligvis ikke leve op han om terrorsagen fra Vollsmose og
til, så nogle opgiver og havner i for- den holdning, der møder alle musliden, forældrene har rod i.
”Det er også et problem, når der er kerte grupper. Nogle bliver fanatiske. mer på baggrund af en sådan sag.
ressourcesvage forældre og politi, der Og her er de unges forældre meget, Senan er uddannet vagtfunktionær,
sviner de unge til, som bl.a. Nyheds- meget vigtige,” siger han.
og arbejder som sikkerhedsvagt ved
avisen har skrevet om,” siger han og
AGF-kampe på NRGi-Park. Han hol24 - skræppebladet november 2007

der sig i form med svømning på Tovshøjskolen. Og så er han aktiv i hjemmeværnet:
”Det er sjove aktiviteter og fysisk træning. Det kan jeg kun anbefale andre
unge,” siger han med et stort smil.
Involveret borger
Når der er borgermøder i Gellerup
møder Senan op. Senest var med til
mødet i august om helhedsplanen for
Gellerup/Toveshøj-området.
”Rabih ringede mig op og fortalte
om mødet, der typisk for kommunen
var annonceret med alt for kort frist.
Det lød spændende, og derfor var jeg
med,” fortæller Senan og fortsætter.
”På borgermødet i marts deltog der
mange, som var interesserede i bl.a.
tolerance. Der kom rigtig mange gode
ideer frem i det gruppearbejde, der
indgik.”
Senan mener, at der bør arrangeres
flere møder:
”Det er vigtigt, at beboere mødes og
tager del af ansvaret som borger her i
samfundet.”

På spørgsmålet om ikke han påtager
sig ekstra meget ansvar svarer Senan:
”Der er ikke så mange andre,” siger
han og griner.
”Så vi er nogen, som er nødt til at tage
mere ansvar. Især mangler der unge.
På borgermødet om helhedsplanen
var der meget få unge, men mange
unge dengang TV2 arrangerede møde
i City Vest.”
Luk Nordgårdskolen
Senan er positiv over for lukning af
Nordgårdskolen, selvom han aldrig
har gået der. Især støtter han idéen
om at lave skolen om til en højskole.
Han er her i efteråret startet i lære hos
it-firmaet SHG og har forinden gået
på Teknisk Skole.
”De fleste i klassen fra Gellerup faldt
fra,” siger han og mener, at det kan
skyldes, at Nordgårdskolen ikke havde rustet dem godt nok til et videre
forløb i det danske skolesystem.
Ifølge byrådets planer om skolelukning vil eleverne sendes ud på andre
skoler i kommunen.

”At eleverne skal fragtes med busser
ud på andre skoler er godt. De bliver
bedre til dansk, de får en anden type
konflikter at udvikle sig over, og bliver bedre rent fagligt,” siger han og
fortsætter:
”Vi er nødt til at give anerkendelse og
respekt. Da jeg var på højskole, opfattede jeg mig som en del af højskolen.
Sådan var det ikke i folkeskolen, hvor
jeg nærmest mistede lysten.”
Nordgårdskolen bør efter Senans opfattelse ikke fortsætte som folkeskole:
”Om det bliver højskole, efterskole eller hjemmeværnscenter er underordnet. Det vigtigste er at det sker i samarbejde med forældrene.”

Læs mere på Senans hjemmeside:
http://sinan.k-nettet.dk
Se Senan og Rabih i Go’Aften
Danmark om terrorsagen fra
Vollsmose onsdag den 5. september
på TV2 Sputnik: http://goaften.
tv2.dk/

Fed ferie i Globus1
Sjove efterårsaktiviteter med samvær og idræt
af Ulrik Ricco Hansen
foto: Morten Lidegaard

“Fed Ferie” var overskriften på en
lang række tilbud til børn og unge i
efterårsferien. Det var fede aktiviteter,
som man kunne blive alt andet end
fed af, og de foregik flere forskellige
steder i og omkring Gellerupparken.
I GLOBUS1 var der sjove aktiviteter
med idræt, fællesskab og bevægelse
de fem hverdage i efterårsferien.

Rådmand Flemming Knudsen er
glad for det store program med tilbud til både de unge og de familier,
som gerne vil lave noget sammen.
“Fed Ferie har i år lagt vægten på en
introduktion til etablerede idrætsgrene er ligeledes i tråd med vores
overordnede planer om at introducere og fastholde flere fra Vestbyen
i foreningslivet. Med
dette er Kultur og Borgerservice med til at
understøtte den indledende kontakt mellem
forening og medlem,”
udtaler rådmanden.

Stolte vindere af Lilleput

Finte
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Nye i redaktionen – plads til flere
Skriv til andre beboere om det, der interesserer dig. Bliv frivillig
af Ulrik Ricco Hansen,
Skræppebladets redaktion

Velkommen til nye folk i Skræppebladets redaktion. Det er dejligt at se
opbakningen til forenings- og beboerbladet. Forhåbentlig får både nye
og gamle redaktionsmedlemmer et
frugtbart udbytte, ligesom alle læsere
og beboere sikkert vil sætte pris på de
nye kræfter.
Men der er stadig plads til flere i redaktionen. Du kan blive tilknyttet redaktionen, eller du kan blive frivilligt
redaktionsmedlem, hvor du indkaldes til redaktionsmøder og inviteres
til at deltage i de fleste opgaver på
bladet.
Skriv en klumme
De seneste måneder har Skræppebladet bragt klummer, der er korte tekster om stort og småt – med skæve
vinkler og personlige indfald. Dem, vi
hidtil har modtaget, er rigtig gode, og
der er også spalteplads til dig. Du forpligtes ikke til at skrive et bestemt antal klummer, men hvis du jævnligt vil
skrive, er vi mange, der bliver glade.
Den første gang du skriver en klumme, skal du også skrive et par linjer
om dig selv. Til klummen kan du
medsende foto eller lade Skræppebladets fotograf eller tegner illustrere, og
har du særlige forslag i den retning så
send også et par linjer.
Fortæl om din interesse
Er der et emne, der optager dig så meget, at du ved en masse om det? Det
vil vi gerne høre mere om – gerne i
en serie, hvor du fortæller lidt i flere
numre af bladet.
Læser du bøger, går op i film, musik,
teater eller besøger museer? Har du
fingeren på pulsen omkring tøjmode,
indretning, tendenser eller aktiviteter? Er det dig, dine venner spørger
om madopskrifter, håndarbejde, gørdet-selv, stueplanter eller børneopdragelse? Ved du bare en masse om
et bestemt land/område, religion, et
folkefærd eller en subkultur? Eller har
du en hobby eller fritidsinteresse, som
du har lyst til at fortælle om?
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Eneste krav er, at du er beboer i Brabrand
Boligforening og har lyst til at skrive.
Har du lyst til at fortælle, men ikke
lyst til at skrive artikler, så kontakt redaktionen. Vi vil sikkert gerne lave et
interview med dig.

kan deltage forventes det, at du melder afbud. Til gengæld har adgang til
de samme faciliteter som den øvrige
redaktion, f.eks. redaktionslokaler
med computere, printere, telefon, internet mv.

Bliv frivillig
Det er let at blive frivillig i Skræppebladets redaktion. Du skal bare melde
dig og have lyst til at skrive. Ligesom
de øvrige redaktionsmedlemmer arbejder du ulønnet, men du har ikke
forpligtet dig til at være med i redaktionen for at repræsentere en bestemt
afdeling i boligforeningen et år eller
to.
Vi forventer, at du har lyst til at deltage i redaktionsmøderne og andre
redaktionelle aktiviteter. Hvis du ikke

Få hjælp til at skrive
Hvis du har lysten til at skrive, kan
du få hjælp til resten. Det er ikke en
hindring, hvis det kniber med retstavningen. Er du ny i journalistik kan du
også få hjælp og gode råd fra de andre i redaktionen. Ja, faktisk kan alle
få gode råd, for i redaktionen hjælper
vi hinanden. Det er ikke ualmindeligt
at vi sender artikler til hinanden og
kommenterer inden, de afleveres ved
deadline.

Tusindvis til Eid-fest i Gellerup
Muslimsk fasteperiode afsluttet med fest og samvær
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Massevis af muslimer fejrede at ramadanen var overstået. Mandag
den 15. oktober var der fest og tivoli
i Gellerup, hvor over 1.300 børn fik
udleveret slik og saft og masser af
voksne hyggede sig og spiste sammen i Nordgårdhallen. Der var snak,
latter , boldspil og hoppeborge. På
festpladsen var der tivoli, hvor pariserhjulet og andre forlystelser snurrede til sent om aftenen. Det er muligt at se et lille videoklip fra festlighederne på Skræppebladets blog.
Ramadanen er den muslimske fasteperiode, hvor de fleste muslimer ikke
spiser eller drikker fra solopgang til
solnedgang. Den sluttede i år den 12.
oktober med fællesbøn i en overfyldt
Globus1. Her mødte der så mange op,
at 400 var henvist til udendørs bøn.
Der var kø ved de populære børneaktiviteter.

Mange mødre og børn deltog ved Eid-fest i Nordgårdhallen

I Nordgårdhallen uddelte kvinderne mad
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Urskoven
naturens egen orden i Gellerup
tekst og foto af Bo Sigismund

Mellem Gudrunsvej, Edwin Rahrs
Vej, Åby Ringvej, Silkeborgvej og
Gretesvej ligger et stykke jord med
muligheder. Siden Globus1 åbnede er
lidt af det blevet synligt. For bare 8 år
siden var det helt synligt, men i dag
er det så tilgroet af både krat og store
træer, at ikke en gang hundelufterne
ovre fra Åbyhøj kommer
der mere.
En dag var jeg på en inspireret tur gennem det,
som jeg kunne se ud over
fra mine vinduer i 26 år.
Det var ikke nemt, men
der er mere at se, end
man tror.
Nordfra ligger der et forladt og ubeboeligt hus,
der oprindelig var fodermesterbolig for Tousgården, senere ungdomsklub, men nu har stået
som nedrivningsmodent
i mere end 10 år. Det, og
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den nordligste tredjedel af grunden
tilhører Brabrand Boligforening. Den
sydlige del er en del af Gellerupparkens matrikel og hører altså til afdeling IV.
Herinde står der et par lastbiler og
man ser resterne af en tilgroet fodboldbane og noget af, hvad klubben

har brugt. Jeg mindedes en lille sø og
masede mig ind i den tætte skov. Man
kan ikke se, at man er 100 meter fra
en 8-etages boligblok, og hvis det ikke
var for støjen fra Åby Ringvej, kunne
man være langt fra civilisationen. Her
hersker naturens kræfters frie spil.
Men jo sandelig, søen er der endnu.
Den har hverken tilløb eller afløb, så det
må være naturligt
grundvand, ikke underligt når man ved at
undergrunden er massivt moræneler. Der er
også en lille bådebro,
men nogen båd var
ikke at finde. Og ikke
en levende sjæl – endnu – og nogen tegn på
dyr så jeg heller ikke.
Tidligere var der harer,
mårer, rovfugle og undertiden ræve, men til-

groningen har ændret miljøet for meget.
Bevoksningen skifter mellem el, birk,
røn og ind imellem endda et nåletræ.
Alt er selvsået. Her var engang totalt
bart. Mange troede der ikke kunne
gro træer i Gellerupparken. I dag kan
man ikke se blokkene, når man kører
ad Gudrunsvej og man kan kun nyde
udsigten fra de øverste etager.
Langs volden er der naturligvis sumpet, så måske kunne man finde den
sti, der engang gik over volden fra nr.
30 og til 12-erens stoppested? Håbløst,
men pludselig er der en lille bakke
midt i det hele. Her var også engang
en højspændingsmast. Så er vi ved
bagsiden af Globus1, og her har naturen vundet en sejr over kulturen:
En bjørneklo og et mindre træ vokser
gennem hjulet på en efterladt cykel !
Nu er der hul igennem til Åby Ringvej. Her var engang indkørsel til en
ejendom længere nede ad bakken.
Egentlig burde der være en ordentlig
sti ud til lyskrydset, så man også nemt
kan komme til linie 12 og linie 10. I
dag lader indkørslen kun til at blive
brugt til affald. Der er mere længere
inde. To knallerter må have ligget her
længe. Hernede bliver grunden bredere og træerne bliver større. Der er
endda nogle af dem, der er savet ned,
hvem der så har fornøjet sig med det,
for elletræ er ikke noget værd som
brændsel, det duer kun til at ryge fisk
med.
Så vidt jeg kunne huske, stod her
dengang en gammel DSB-godsvogn,
som blev brugt som skur. Den står her
minsandten endnu, forfalden og overgroet. Den har godt nok holdt længe.
Der er vist ikke nogen, der har ført
meget tilsyn med det her. Vi må være
cirka ud for nummer 50 og begiver os
nu op på et plateau. Her vokser der
mange flotte tjørn, og der er også gode
planter til at lave snaps af – rejnfan,
røllike og den slags. Her stod en barak, der blev brugt af den internationale kvindeforening, indtil taget blev
råddent og den måtte rives ned. Der
var også en gang klub her, ja der var
endda en gangbro over Gudrunsvej
her i svinget. Her er rester af et hegn,
et bålsted, bænke og boldplads. Derimod ikke noget videre affald, men en
sti fører mod syd, så siden beboerne
i parcelhuskvarteret spærrede stien

bagom transformatorstationen har linie 16’s brugere fundet andre veje.
Men tilsyneladende fører en anden
sti ind mellem træer og krat, og her er
da vist en hidtil ukendt beboelse! Det
lader ikke til at der er nogen hjemme,
og der bliver sikkert heller ikke betalt
husleje for det her – mon ikke afdeling IV’s folk burde se nærmere på
den ”bolig” ?
Lidt efter når jeg den sydlige grænse
og får kontakt dels med et råddent og
frønnet hegn, dels med den venlige
dame, der bor på den anden side og

afdeling IV var vi til et par møder omkring 1990. Foreningen havde planer
med det nordlige hjørne, men tilkørselsforholdene var dårlige og så købte
man Grimhøjvej 5 i stedet. Nu forlyder det at der atter er planer. ER der
virkelig ingen beboere, der vil være
med her, og er det kun en sag for administrationen og kommunen? Det er
da beboernes udsigt og afdeling IV’s
jord!
Men faktisk er her muligheder for
en rekreativ naturpark, bare der var
nogen der ville holde det ved lige.

spørger hvad jeg er ved?
Jeg svarer, at jeg prøver at finde ud og
det lader til at være svært at komme
igennem træerne her. Så får jeg lov at
gå gennem haven, Sikken kontrast.
Husene hernede er fra først i 50-erne
og haverne i meget forskellig stand,
men denne her er nydelig og velholdt.
Via Edithsvej når jeg ned til Silkeborgvej og er igen på civiliseret jord.
For 30 år siden kæmpede beboerne
i Åbyhøjgården, Gellerupparken og
Toveshøj mod en motorvej øst om
Brabrand Sø. Man kunne dengang
læse i aviserne, at den var ubetinget
nødvendig for fortsat vækst og trivsel for (erhvervs)livet i Århus, ja i
hele Jylland. Historien er vel næsten
glemt i dag. Senere nærede Århus
kommune planer om en natursti helt
nede fra Åbyhøjgården og nordpå til
Brendstrup og nordvest til True. Fra

Så ville der være fritidsområder så
det battede, samtidig med at Globus
1 også kunne få udendørs aktiviteter. Der er også plads til at flytte de
sammenklemte midlertidige børneinstitutioner ved blok 6 og 7. Læserne
kan sikkert få flere ideer. Der ligger en
opgave her i at få et glemt stykke jord
i brug til glæde for de mange.
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Oktoberstemning
af Inger Bloch

Jeg står på altanen. Himlen er blå, træernes farver er ved at skifte fra grønne
til gyldenbrune nuancer.
2 store piger cykler hjem fra skole, deres lyse hår flagrer i vinden.
Børnehavebørnene kommer fra legepladsen med deres pædagoger – de
går parvis og holder hinanden i hånden; jeg lytter til de klare børnestemmers hyggelige pludren.
Et blad hvirvler gennem luften – men
hov – det er ikke et blad, men en brun
og rød sommerfugl; den sætter sig til
hvile et øjeblik i en gul mælkebøtte,
der lyser op i den endnu knaldgrønne græsplæne – en farvesymfoni - et
usædvanligt syn i oktober!
I sådan en stund forekommer verdens
kiv, strid og larm at være langt borte,
og jeg snuser til det røde æble, jeg har
i hånden.
Mit yndlingsæble lige nu er Gråstenæblet – det både dufter og smager
skønt. Ingrid Marie- og Coxorangeæblerne er også ved at dukke op rundt
omkring i butikkerne; men ingen
af dem kan måle sig med erindringen om min barndoms blanke, røde
Skovfogedæbler og Ananasæblerne!
De skulle spises hurtigt, men sikke
en smag! Min mor anbragte altid en
frugtkniv ved æblerne, så vi kunne
selv kunne skære pletter og orm væk.
Den stående vittighed i vores familie var at ”hvis man bed i et æble og
så en orm, var det ikke nær så slemt,
som hvis man kun så ½ orm, når man
havde taget en bid” – velbekomme bvadr!

30 - skræppebladet november 2007

At føre en samtale og betragte
Når andre nu æder af livsgrundlaget og ødelægger det så skal vi vel også, eller…
af Herman Nielsen

Vi har efterhånden 60 m2 boligareal
per person i landet, så boligproblemet
må siges at være løst. Ser vi yderligere på boligens omkostninger og vurderer, at op mod halvdelen af vores
energiforbrug er knyttet til boligen,
og at vores energi langt overvejende
stammer fra fossile brændstoffer, så er
det ikke oplagt at bygge flere boliger.
I 1987 var der 40 m2 boligareal per
person i landet, og niveauet blev vurderet som verdens højeste både i areal
og kvalitet. Sverige havde 35 m2,
Tyskland 30 m2 og Frankrig 20 m2.
Som sagt har vi 60 m2 nu.
Når vi sammen med næsten alle andre lande har forpligtet os på bæredygtighed som forudsætning for den
videre samfundsudvikling, så er der
grobund for en god samtale.
Bæredygtighed
Bæredygtighed er nok til alle nu uden
at ødelægge tilsvarende muligheder
for kommende generationer. Bæredygtighed stammer som begreb fra
skovvæsenet, hvor situationen er bæredygtig, når der maksimalt hugges
træ svarende til den omhandlede periodes tilvækst. Årligt svarer det globale energiforbrug for nærværende til
det, der blev oplagret på en mio. år i
kultiden. Det hedder ikke-bæredygtighed, så det klodser…
Det her er så vigtigt for netop os i de
rige lande, fordi det er os relativt få,
der ødsler så hæmningsløst med naturens goder, og der er milliarder af
fattige, som er på vej til vores livsstil.
Det er en absolut katastrofe, som vi
stadig er midt i.
I 1992, hvor der var miljøtopmøde i
Rio under mottoet ”sidste chance for
kloden”, blev der fastlagt et mål for os
rige på omkring 1/10 af det daværende energi- og materialeforbrug, netop

fordi de fattige skulle ha plads til deres nødvendigheder, og kloden ikke
skulle ødelægges. Vores politikere
skrev selvfølgelig under på sådanne
banaliteter, og så fortsætter det hele
ellers endnu vildere – på boligområdet fra 40 til 60 m2 til eksempel for
bare at nævne ét område..
En almen bolig i dagens Danmark koster i øvrigt det samme om året, som
der ved ligelig fordeling af de samlede globale indtægter er til rådighed
for hver af jordens 6,5 mia. mennesker
– omkring de 50.000 kr.
Min forståelse
Når man ikke vil samtale om eller reflektere og meditere over de almene
livsvilkår, må man nok kaste sig fremad i et stadigt forsøg på at tæmme sin
indre uro med hyperaktivitet og så
jævnligt berolige sig med konsum for
de penge, som den aktive deltagelse
i ødelæggelserne udløser. Det er ikke
en skrue uden ende, for både det personlige liv stopper som bekendt og
det fælles ruineres i disse år af ressourcemangel. Det kan enhver forsikre sig om ved at registrere de globale miljøændringer og rode lidt med
termodynamikkens love. Altså ikke
uden ende men undervejs for os uden
anstændighed i forhold til verdens
fattige og uden værdighed i forhold
til os selv.

tænker selv og stopper snak om havnebyggeri). Andre handler på samme
måde, og så har vi verdenssituationen
i en nøddeskal, når vi mødes – og vi
skal i hvert fald ikke blive de sidste.
Altså prøver vi igen at komme til at
bygge på havnen, og denne gang lavt
efter at vores tidligere projekt på 100
m´s højde blev overgået og dermed
vundet af ét på 150 m!
Der er i år givet tilladelse til seks familieboliger på landsplan. Så lidt bygges
der med hele håndværkermangelen,
det høje byggeindeks og det nærmest
umulige i at ende på en husleje, som
folk som os kan betale. De, der kan
betale, vil som bekendt bo i ejerbolig.
Var der så en gud at tro på, så man
ved at være blandt de sidste kunne
komme blandt de første! Nu skal man
blot være blandt de sidste af personlige anstændighedsgrunde – kristen
eller ej.
.

Her kunne samtale føres
Sådan hedder en digtsamling, som
Jørgen Gustava Brandt udsendte for
mange år siden, og som præcist udtrykker også min erfaringsmæssigt
helt falske forventning. Kunne, burde
kunne men kan ikke. Forstanden og
talegaverne bruges ikke fornuftigt
men instrumentelt til den fortsatte
berigelse i egen gruppe og på andres
bekostning (det gir penge at bygge og
nok kommunal modvilje i forhold til
gellerupområdets helhedsplan, hvis vi
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At være dansk
Hvad vil det sige at føle sig dansk?
af Vagn Krarup Holst

Jeg tror aldrig, jeg har følt mig så
dansk, som i det halve år (1965/1966),
jeg var FN-soldat i Nicosia på Cypern
– hundredvis af kilometer hjemmefra,
og ofte omgivet af udlændinge, som
ikke kunne tale dansk (tyrkere til den
ene og grækere til den anden side –
m.a.o.: som min situation i dag, dog
er grækerne udskiftet med arabere!) -,
og ved hjemkomsten derfra.
Vi dyrkede det danske. Vort danske
flag fik en ny og langt større betydning. Danske skikke blev fulgt som
aldrig før – julen, f.eks.
Hjemkommet med Hercules transportfly til Værløse Flyvestation, bus

get overrasket over, at jeg kunne blive
så påvirket af nogle grønne træer og
af det danske forår.
Men hele stemningen har utvivlsomt
været påvirket af glæden over, at nu
var jeg snart hjemme hos min familie
og venner efter et halvt år under fremmede himmelstrøg. Hvor havde jeg
meget at fortælle til dem derhjemme.
Om Cypern, orlovsturene til Famagusta på Cypern, Damascus i Syrien og
Jerusalem i Jordan (det var før 6-dages-krigen) og om at bade i Det døde
Hav (26% salt).
Og naturligvis var jeg tillige påvirket af, at jeg netop havde sagt farvel

heldig at blive FN-soldat på Cypern i
en relativt rolig periode. Ganske vist
var der bomber, der eksploderede, og
skudsalver fra geværer, maskinpistoler og maskingeværer – men aldrig
hvor jeg var! Vi måtte kun skyde i
selvforsvar i h.t. FN-mandatet. Så mit
gevær blev kun affyret på englændernes skydebane i Dhekelia.
Vort vigtigste og mest effektive våben
var ordet - forhandlingen.

til Københavns Hovedbanegård, tog
til Århus. Sov en del undervejs, vågnede meget tidligt et sted nord for
Fredericia.
Vågnede op til synet af den nyudsprungne bøgeskov (medio maj 1966).
Skyndte mig at rulle vinduet ned og
at stikke hovedet ud – dels for også
at få duftoplevelsen med og dels for
at blive helt vågen. En usigelig fryd!
Følte mig næsten salig – det var lige
før tårerne begyndte at trille. Var me-

til nogle meget gode soldaterkammerater, som næsten var ens familie
i de seks måneder. Jeg havde virkelig
lyst til at aftjene endnu et halvt år på
solskinsøen Cypern (340 solskinsdage
pr. år, læste jeg et sted) – men fornuften sagde mig, at jeg skulle hjem for at
videreuddanne mig.
Glæden over, at alt var gået godt – jeg
havde hverken mistet liv eller lemmer, jeg havde ikke oplevet krigen
og al dens uvæsen. Jeg havde været

(soldater)kammeraterne/ens ”egne”
og desto mere dansk føler man sig.
Og:
-    Jo større tryk udefra, desto stærkere sammenhold indadtil.
Måske vil nogle af mine med-beboere
i Brabrand Boligforening kunne nikke
genkendende til disse psykologiske
mekanismer? Måske er disse mekanismer en god del af forklaringen på,
hvorfor nydanskere finder sammen i
såkaldte ”ghettoer”?
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Min konklusion må vist være:
-    Jo længere væk hjemmefra og jo
mere fremmedartede omgivelserne
er, desto stærkere sammenhold med

Snakken med Gitte Sørensen om Odinsgård
af Herman Nielsen

Først er der grund til at glæde sig over,
at der i Odinsgård omkring Gitte Sørensen som formand nu er dannet en
aktiv afdelingsbestyrelse, der sammen
med andre interesserede beboere kan
tage afdelingens problemer op. Det er
en god model, som desværre ikke har
været for hånden i Odinsgård i en del
år.
Men afdelingen er ikke ”længe blevet
syltet”. Ændringen af varmesystemet
har godt nok varet urimeligt længe,
men det er ikke administrations og
bestyrelses skyld. I årevis er der herfra peget på, at forsøget (det var et
forsøg!) ikke duede, og at beboerne
både manglede varme og betalte alt
for meget grundet supplerende el.
Men når beboerne ikke vil betale en
dyr og nødvendig ændring af varmesystemet (selvfølgelig ikke!), så er
det en foreningsopgave at (prøve at)
skaffe penge – og det har taget den
megen tid, og er altså også lykkedes!
Til det sidste var der kræfter i Århus
Kommune, som ville have, at foreningen skulle bære hele udgiften og ikke

kun 1/4 som kommunen. Nu har beboerpenge via Landsbyggefonden og
boligforeningen måtte betale 3/4 af
udgiften i et statsligt initieret forsøg
(90´ernes etagebyggeri), som var mislykket på varmesiden. Jeg finder det
urimeligt og kortsigtet; men den barske realitet i dagens virkelighed.
Den store misforståelse
”Der ligger en rapport, som viser at
byggeriet er byggesjusk –” siger Gitte
Sørensen. Beklager, men det er ganske
modsat: Rapporten (SBi 2006:05) viser, at et parallelbyggeri til Odinsgård
netop ikke er byggesjusk, men at en
hel anden slags byggeri er byggesjusk
– og så sammenlignes der.
Træ fra Odinsgårds (og Thorsbjergs)
byggeperiode er kendt for at være
dårligt. Det er ingen undskyldning
for vinduer, der falder ud – risikoen er
netop kendt. Sagen er nu håndteret så
kontant, som det er nødvendigt, når
ingen skal have et vindue over sig!
Og igen står vi med økonomien: Når
ikke beboerne skal stå med regningen, så må foreningssiden (prøve at)

betale den. Gitte Sørensen kan godt
som os andre lægfolk kalde sagen en
byggeskade, men de, der arbejder for
at skaffe økonomisk hjælp, vil måske ved brug af denne tilgang netop
afskære sig fra bestemte støttekilder
– og senere blive skældt ud af Gitte
Sørensen (og os andre), hvis beboerne
dermed får hele regningen! At sætte
ord (og børn!) i verden har konsekvenser…
Det tætte samarbejde, som Gitte Sørensen vil have / har med driftens leder, Vagn Jensen, skal nok munde ud
i tilstrækkeligt gode løsninger.

Husk også at kigge ind på

www.gellerupparken.dk
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Foran i køen
Nye udlejningsregler
af Marianne Stenberg
journalist Brabrand Boligforening

Bestemte ansøgere får nu fortrin til boliger i afdelingerne Hans Brogesparken, Søvangen, Skovgårdsparken,
Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård.
Du kan i listen herunder se, om du
passer ind i en af kategorierne.
Ansøgere med fortrin kommer foran
ansøgere fra den almindelige venteliste; men bagefter ansøgere, der søger
internt i en afdeling.
Vil du gerne søge gennem fleksibel
udlejning, så kontakt udlejningen i
Brabrand Boligforening tlf. 89 31 71
71. Du kan ikke søge via www.aarhusbolig.dk; men skal henvende dig
direkte til udlejningen i Brabrand Boligforening.
Hans Brogesparken
1. Personer i afdelingen ved skilsmisse eller samlivsophør
2. Tilflyttere, der har fået arbejde i Århus
3. Studerende
4. Personer over 55 år uden hjemmeboende børn
5. Personer, der flytter fra ejer- eller
andelsbolig til lejebolig
6. Personer, der indenfor de sidste 3 år
har haft en overvægt af tilknytning til
det ordinære arbejdsmarked
7. Personer, der har boet i afdelingen
og flytter tilbage indenfor 4 år
Derudover sidestilles par med børnefamilier til 3-,4- og 5-rums boligerne,
og enlige med børnefamilier til 3rums boligerne.

Søvangen
1. Tilflyttere, der har fået arbejde
2. Personer, der flytter fra ejer- eller
andelsbolig til lejebolig
3. Personer, der indenfor de sidste 3 år
har haft en overvægt af tilknytning til
det ordinære arbejdsmarked
4. Personer i afdelingen ved skilsmisse eller samlivsophør
5. Personer over 55 år uden hjemmeboende børn
6. Studerende
7. Studerende, der bor sammen, til 3rums boligerne
8. Personer, der har boet i afdelingen
og flytter tilbage indenfor 4 år
Derudover sidestilles enlige med børnefamilier til 3-rums boliger, og par
med børnefamilier til 3- og 4-rums
boliger
Skovgårdsparken
1. Studerende
2. Studerende, der bor sammen, til 4rums boligerne
3. Personer i afdelingen ved skilsmisse eller samlivsophør
4. Tilflyttere, der har fået arbejde i Århus
5. Personer over 55 år uden hjemmeboende børn
6. Personer, der har boet i afdelingen
og flytter tilbage indenfor 4 år
7. Personer, der indenfor de sidste 3 år
har haft en overvægt af tilknytning til
det ordinære arbejdsmarked

8. Personer, der kan dokumentere
længerevarende frivilligt arbejde (socialt, miljø, idræt)
9. Personer, med en sundhedsfaglig
eller miljømæssig uddannelse
10. Personer med lokal tilknytning
Derudover sidestilles par med børnefamilier til 4-rums boligerne
Holmstrup, Odinsgård
og Thorsbjerg
1. Personer fra afdelingen ved skilsmisse eller samlivsophør
2. Tilflyttere, der har fået arbejde i Århus
3. Personer, der indenfor de sidste 3
år, har haft en overvægt af tilknytning
til det ordinære arbejdsmarked
4. Nyuddannede fra århusianske læreanstalter
5. Studerende
6. Studerende, der bor sammen, til 4og 5-rumsboligerne
7. Personer, der har boet i afdelingen
og flytter tilbage indenfor 4 år
8. Personer over 55 uden hjemmeboende børn
Derudover sidestilles par med børnefamilier til 3- og 4-rumsboligerne, og
enlige med børnefamilier til 3-rums
boligerne.

Kontoret lukket 2. november
Brabrand Boligforenings administrationskontor på Gudrunsvej holder lukket fredag d. 2. november på grund af
kursus
Hilsen Brabrand Boligforening
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Kombineret udlejning
Der er nu indført kombineret udlejning i Gellerupparken og på Toveshøj
af Marianne Stenberg
journalist Brabrand Boligforening

Kombineret udlejning betyder:
- at boligsøgende, der i mere end
6 sammenhængende måneder, har
modtaget kontanthjælp, starthjælp
eller introduktionsydelse, ikke kan
tildeles en ledigbleven lejlighed, hvis
lejligheden kan udlejes til andre.

Det gælder dog ikke ansøgere, der allerede bor i afdelingen og ønsker at
flytte internt.
Ansøgere, der afvises efter reglerne
om kombineret udlejning, skal af
kommunen tilbydes en passende erstatningsbolig andetsteds.

Kan tomme boliger i Gellerupparken
og Toveshøj ikke udlejes, fordi der
med den kombinerede udlejning vil
vise sig ikke at være ansøgere nok,
skal tomme lejligheder tilbageføres
til ventelisten og derefter igen tildeles
ansøgere, der i første omgang blev afvist.

Kontakt varmemester pr. mail
Udvidet service uden for kontortid
Af Marianne Stenberg
journalist Brabrand Boligforening

Beboere kan nu kontakte varmemesteren pr. e-mail via Brabrand Boligforenings hjemmeside. Dermed er det blevet lettere at få fat på varmemesteren
uden for kontortid.
Klik ind på www.brabrandbolig.dk. På forsiden er der en lille
kuvert med teksten: Kontakt
varmemesteren. Tryk på den,
og så kommer du videre til en
side med en lang liste med afdelinger i venstre side. Vælg din
afdeling, hvorefter der kommer
en form-mail frem med felter,
som du skal udfylde. Tryk send,
og varmemesteren har din besked med det samme.
På varmemesterkontoret bliver
alle e-mails fra beboere læst
hver morgen. Varmemesteren
sender dig et svar som for eksempel: Vi kigger på det hurtigst muligt. Har du markeret,
at varmemesteren ikke selv må
låse sig ind, vil du få en mail fra

varmemesteren om at kontakte
ham for at lave en aftale.
Du skal forvente, at der i visse
tilfælde kan gå et stykke tid fra,
at du har fået svar fra varmemesteren på din mail og til, at sagen bliver løst. Varmemesteren
har på nogle dage mange opgaver og vil være nødt til at prioritere, men alle opgaver bliver
selvfølgelig taget hånd om.
E-mail-funktionen åbner ikke
op for, at beboerne kan sende en
klage. Varmemesteren kan kun
svare dine mails med standardsvar, som er bygget op omkring
de fejl og reparationer, som er
vist i formmailen. Sender du en
klage via denne mail, vil den
altså ikke blive behandlet.
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Ingen tvinges ud af området
Beboere i Gellerup og Toveshøj behøver ikke at frygte helhedsplan
af foreningsbestyrelsen Brabrand Boligforening

Helhedsplan kommer ikke til at tvinge beboere i Gellerupparken og på
Toveshøj væk fra området. Tryghedsgarantien gælder for alle beboere, der
ikke behøver at frygte at skulle flytte
fra Gellerup-området på grund af Århus Kommunes og Brabrand Boligforenings helhedsplan.

vil alle berørte beboere være omfattet
af en tryghedsgaranti.
En tryghedsgaranti betyder, at ingen
beboere vil skulle fraflytte området.
Vil man gerne blive boende i området,
så bliver man tilbudt en tilsvarende
bolig i en anden blok ved eventuel
plan om nedrivning.

Der har i pressen været omtale af planen, så man som beboer kunne få den
opfattelse, at der snart skulle rives
nogle blokke ned. Det har naturligt
skabt frygt hos flere beboere.

Men igen:
Der er i dag og i den nærmeste fremtid ingen planer om at nedrive blokke. Århus Byråd og Brabrand Boligforenings repræsentantskab skal i
december i år tage endelig stilling til
helhedsplan, som har været til høring
hen over sommeren. Herefter skal der
laves en konkret bydelsplan. Dette arbejde er omfattende, og konkrete planer om ændringer af blokke eller nybyggeri kan tidligst gå i gang i 2010,
og det forventes, at det vil tage op til
10 år at gennemføre hele planen.

I bestyrelsen vil vi gerne slå fast:
Der er ikke truffet beslutning om nedrivning af blokke i Gellerupparken
eller på Toveshøj. Brabrand Boligforening er ejere af bygningerne, og vi vil
kun godkende hel eller delvis nedrivning af en blok, hvis dette sker som
en naturlig følge af den helhedsplan,
som skal godkendes af både Århus
Byråd og repræsentantskabet i Brabrand Boligforening.
Hvis nedrivning af en blok skulle blive en realitet, fordi det i sidste ende
ville vise sig at være en fordel for området, så der for eksempel kan laves
en bygade fra Bazar Vest til City Vest,

Nedrivning af en blok vil måske på
sigt blive en mulighed, men kun i det
tilfælde hvor det er en naturlig følge
af helhedsplanens strategi, og hvor
det bringer noget godt eller bedre til
området for beboerne.

Du kan på Brabrand Boligforenings
hjemmeside brabrandbolig.dk hente
helhedsplanen, men vi citerer her i
denne artikel det afsnit i planen, hvor
der peges på at åbne området.
”Gennemførelsen vil kræve tilpasning af enkelte blokke herunder
nedlæggelse eller omdannelse af ek-

Du kan også kigge ind på

www.bbbo.dk
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sisterende lejligheder og eventuelt
nedrivning i situationer, hvor dette
vil være en naturlig følge af planens
strategier. Implementering af planen
forudsætter derfor interne omflytninger, men planen gennemføres med en
tryghedsgaranti for, at ingen beboere
vil skulle fraflytte området, som følge
af gennemførelsen af de fysiske omdannelser.”

Brabrand Boligforening
Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand
Telefon 89 31 71 71
E-mail: Brabrand@bbbo.dk
åbningstider:

Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00

Gellerups Meyere på trapperne
Projektlederen er ansat og snart bliver de første af i alt 22 Meyere ansat i fleksjob.
Der holdes informationsmøde om Meyer-projektet for interesserede ansøgere
af Helle Hansen

Efter næsten tre års forberedelse er
Meyer-projektet skudt i gang. Den
15. september tog nyansatte Theo Van
Driessche som projektinspektør for
Meyerne hul på den store opgave at
få de mange gode ideer og intentioner
med Meyerne gjort til virkelighed.
Med mere end 10 millioner kroner i tilskud fra Landsbyggefonden skal Meyer-projektet gennem de næste tre år
være med til at gøre Gellerup og Tovshøj til renere og pænere steder at bo.
Til at hjælpe med at løse den udfordring skal der efter planen ansættes
22 Meyere i fleksjob.

folk, som løbende vil blive ansat i løbet af vinteren. Ansøgerne skal være
visiteret til fleksjob, og ansættelsen
skal godkendes af Århus Kommune.
Der bliver holdt informationsmøde
i Meyer-jobbene onsdag den 7. november, hvor interesserede kun høre
nærmere om at blive ansat i projektet.
De kan samtidig kunne besøge Meyernes nye hjem, som bliver i bygningen lige ved siden af driftskontoret
til venstre for Bazar Vests hovedindgang.

Løbende ansættelse indtil nytår
Theo Van Driesssche er allerede i
fuld gang med at rekruttere sine nye

En Meyer er en slags gårdmand, som
skal være med til at lære beboerne i
Gellerup og Tovshøj om affaldshånd-

Snak og vejledning

tering. De skal snakke og vejlede beboerne om at behandle affald rigtigt.
Og de skal også være i dialog med
beboerne om, hvordan det er at bo i
en almennyttig boligafdeling og sørge
for at beboere er godt informeret om,
hvad der rører sig i der lokalområdet.
Uddannelse og godt humør
Det nye Meyer-korps, som både
skal bestå af mænd og kvinder,
vil blive uddannet til at håndtere affald, og de vil også få kurser
i konfliktløsning og førstehjælp.
Kravene til en Meyer er mange; have
et godt humør, god til at samarbejde,
god til at formidle, kendskab til dansk
og fleksibilitet i forhold til opgaver

Informationsmøde om Meyer-projektet
Onsdag den 7. november kl. 16.30

på Meyer-kontoret, Edwin Rahrs Vej 32 - lige ved siden af Bazar Vests hovedindgang.
Alle interesserede er meget velkomne til at komme og høre mere om projektet og muligheden for at komme i fleksjob.

Service medarbejder/ Gårdmænd(m/k) til Brabrand Boligforening, Meyer Projekt

22 Service medarbejder/ Gårdmænd(m/k) søges til ledige gårdmandstillinger i Gellerupparken og Toveshøj.
Ansøgere skal være visiteret til fleksjob, og ansættelsesaftalen skal godkendes af kommunen. Stillingen er tidsbegrænset.

Arbejdsopgaver

• Rådgivning om affaldshåndtering til beboerne i form af dialog, uddeling af informationsmateriale og velkomstbesøg.
• Være til stede på affaldsøerne med det formål at vejlede beboerne i sortering af deres affald. Oprydning når det viser sig at
være nødvendig.
• Være behjælpelig med renholdelse af udendørsarealer.
Kvalifikationer
• Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver • Godt humør
• God samarbejdsevne og kunne se løsninger fra flere sider • God informationsformidler og Konfliktløsende.
Vil du vide mere om den ledige stilling, er du velkommen til at ringe til Projektinspektør Theo Van Driessche tlf. 61 55 85 60.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Ansøgningsfrist: Løbende ansættelse indtil den 31.12.2007
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Stigninger i antennebidraget
- eller er smertegrænsen nået?
Fordi der nu igen-igen er varslet stigninger i antennebidraget, denne gang
på kr. 600 for 2008, fremsatte jeg på
budgetmødet i Holmstrup forslag
om, at afdelingsbestyrelsen fremskaffer de oplysninger, der er nødvendige
for, at vi på et senere beboermøde kan
tage stilling til, om vi vil fortsætte
med storpakken. Dette forslag blev
vedtaget.
Afdelingsbestyrelsen var på forhånd
kommet med følgende udmelding i
kommentarerne til budgettet: ’Antennebidraget er ikke en del af afstemningen om budgettet, da prisen
afhænger af den programpakke, som
er valgt i afdelingen.’ Det kom derfor
ikke som den helt store overraskelse,
at afdelingsbestyrelsen ikke var specielt lydhør over for ovennævnte forslag. Overraskende var derimod de
indvendinger, afdelingsbestyrelsen
gjorde brug af. En indvending gik fx
på, at vi kunne risikere sort skærm pr.
1. januar 2008, hvis vi ikke fortsatte
med storpakken. Hertil kan siges flere
ting, bl.a. at Brabrand Boligforening
som ejer af kabelnettet har pligt til at
levere i hvert fald DR og TV2, som
vi betaler licens for. I praksis vil der
dog blive leveret en del mere end det,
idet DR og TV2 indgår sammen med
TVAarhus, Skandinavia, SVT1, SVT2,
TV4 Sverige, NRK1, TV2 Norge, ARD,
ZDF, NDR og RTL i Telias basispakke.
Hvis et beboermøde vælger at opsige
storpakken, vil det derfor ikke være
ingenting, men basispakken, vi vil få
leveret. Basispakken koster iht Telias
prisliste af 1. marts 2007 kr. 584,50 om
året alt inklusive, eller kr. 49,00 om
måneden.
Ud over basispakken vil de husstande, der ønsker det, have mulighed for
at abonnere på storpakken. Sådanne
individuelle abonnementer kunne
dog - iht afdelingsbestyrelsen - nemt
gå hen og blive op til 50% dyrere end
det nuværende storpakkeabonnement, som skulle være særligt favorabelt alene fordi det er kollektivt. Også
dette argument må der stilles spørgsmålstegn ved. I Harlev vedtog afdeling 10 således på deres budgetmøde
at opsige storpakkeabonnementet, og
her har Telia givet tilbud om tilkøb af
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programmerne i storpakken for kr.
173,50 pr. husstand pr. måned (2007priser).
Men det er ikke det eneste uforståelige
ved afdelingsbestyrelsens andet argument. Man må spørge, hvorfor nogen
husstande skal være tvangsindlagte
til at betale op mod kr. 2500 ekstra om
året for noget, de gerne vil være fri for,
for at andre husstande kan slippe for
at betale fx kr. 1000 ekstra om året for
noget, de gerne vil have? Det skal de,
fordi der er tale om en programpakke,
der er vedtaget for mange år siden, og
de har betalt ekstra lige siden, og det
skal de blive ved med for at andre kan
spare penge, er afdelingsbestyrelsens
budskab. Underforstået: hvad der én
gang er vedtaget, skal der aldrig mere
laves om på. Men det er jo præcist
det, der hele tiden sker, idet pakken
i mellemtiden er blevet udvidet med
stadig flere nye og dyre betalingskanaler. De programmer, vi i dag bliver
fodret med, og den pris, vi i dag betaler, svarer ikke til, hvad vi dengang
vedtog. Dermed må grundlaget for
beslutningen efter min bedste overbevisning også være bortfaldet. Hvis
ikke, hvor mange kanaler har vi da
forpligtet os til at modtage? Og hvor
høj en månedlig abonnementpris har
vi forpligtet os til at betale? Kr. 400?
Kr. 800? Og hvor længe? I 10 år? 20
år? Altid?
Endelig kan man spørge, om en boligforening overhovedet kan opkræve et
hvilket som helst beløb hos en beboer,
der ikke ønsker at blive påtvunget
et privat tv-forbrug. Er der ikke en
grænse for, hvad den enkelte beboer
lovligt - og moralsk - kan blive tvunget til at betale mod sit eget ønske?
Sådanne spørgsmål bør ikke affærdiges. De bør afklares.
Jette Bundgaard
Jernaldervej 247, lejl. 6
8210 Århus V

Kære Bo Sigismund
I anledning af din leder-artikel i oktober-nummeret i Skræppebladet angående højskoler i almindelighed og en
kommende i Gellerup i særdeleshed,

så er det meget trist, at du i den forbindelse omdefinerer kristendommen
som svulstig.
Det kan gerne være, at der gennem
tiderne har været flere svulstige gejstlige, men det har de så været for helt
egen regning ñ kristendommen i sig
selv er netop det modsatte heraf.
Den som er den ’fattige i ånden’, og
ønsker at give Gud magten, hans vilje kan ske på Jorden, som den sker i
Himlen, som vi beder i Fadervor, og
således, som den også sker, hver gang
der gøres retfærdighed og bamhjertighed på Jorden.
Det var jo netop Grundtvigs ønske
med højskolerne ñ at sprede lys over
landet, så folket, som han vel forudså
nu ville få magten, kunne udboe denne i gudsfrygt
Med venlig hilsen
Lisb. Jacobsen, Edwin Rahrsvej 14, 2

Kære Lisbeth Jacobsen!
Tak for din reaktion. Min hensigt var
nu ikke at (re)definere kristendommen som sådan eller at lede ind i nogen teologisk diskussion. Svulstigheden lå i datiden og er bl.a. beskrevet
af Aakjær og Nexø.
Det centrale var at holde fast i, at højskoletanken og dens metoder - på
trods af deres oprindelse i en naivtfrom bondekultur og båret af (blandt
andet) en manisk teologs tankegods
- har været i stand til at udvikle og
forny sig og kunne leve i en dialektisk
forbindelse med samfundet. Netop
derfor har højskolen noget at byde på,
også i en tid, et samfund og et kulturmiljø, der er så radikalt forskelligt fra
midt-1800 tallet. Og dertil brugte jeg
så et par eksempler på notoriske succeser for en højskole, der kan have et
andet værdigrundlag end tro. For jeg
har den overbevisning, at Gellerup og
omegn rummer kræfter, der i fællesskab kan udvikle viden, kultur og demokratisk engagement som bidrag til
at vende en negativ social spiral. Spiritualiteten er der rigeligt med andre,
der tager sig af.
Venlig hilsen
Bo Sigismund

1 - Hans Broges Parken

Velkommen til aktiviterne i sidste halvdel af 2007
kom og vær med i Klub Hans Broge
af Gunhild Weisbjerg

Så er den mørke tid over os og det er
tid til at hygge os indendøre.
Sommeren 2007 har nok efterladt et
savn af solskinstimer, men det kan vi
jo ikke gøre så meget ved. Så lad os
koncentrere os om, det der muligt,
nemlig at skabe nogle hyggelige sam
værsstunder resten af året.
Jeg har sammensat en kalender, som
også skulle kunne interessere den
mandlige del af afd 1. Håber mine
bestræbelser lykkes.
Rent praktisk omkring afviklingen af
vore møder, håber vi på at vi kan få
tingene delegeret ud, så der melder
sig deltagere, som på skift vil være
”trivselsansvarlige”. Det vil sige sørge
for indkøb af brød, lave kaffe, dække
bord, vaske op m.m.
Klubbens kasserer Berit og under
tegnede jobber jo stadigt vores høje
alder til trods, så lad os hjælpes ad med
at få vores lille klub til at fungere.
Vi indleder sæsonen med Lilly
Andersen fra Brædstrup.
Onsdag den 3. okt., kl. 19.30
Martha Christensens forfatterskab
med oplæsning.
”Martha Christensens stærke sociale
engagement, dybe medmenneskelige
forståelse og intense nærværende
sprogtone gør hendes personer levende
og deres skæbner vedkommende”
skriver Lilly Andersen.
De af jer, der har oplevet Lilly, ved
jo, at hun kan læse op, så englene
synger.
Onsdag den 31. okt., kl. 19.30
Marselisfamilien og
Århus ved Aage Mikkelsen.
Aage Mikkelsen vil fortælle om, hvil
ket præg den familie har sat på Århus
og omegn.
Aage, som har viet hele sit arbejdsliv
til EDB’en er en rigtig Århus dreng,
med stor veneration for sin fødeby.

En gang kunne du også læse i avisens
spalter om hans resultater på Århus
Cykelbane.
Onsdag den 14. nov., kl.19.30
Ebbe Korsgård Pedersen, Grenå
”Siriuspatruljen”
Hele to år har Ebbe Korsgård
Pedersen tilbragt i ødemarken med
slædehunde. - Spændende og et rigtigt
”Mandeemne”, ik’??
Onsdag den 21. nov., kl. 19.30
- ”Tjekkiet efter første verdenskrig”,
ved Dana Rekler.
Dana kom til DK i 1973, da hun giftede
sig med Benny Rekler, forøvrigt Bra
brand boligforenings revisor gennem
mange år, indtil han meget tragisk
omkom ved en trafikulykke i 2001.
Dana har siden 1990 drevet et tjekkisk
rejsebureau, og har således meget
fingeren på den ”tjekkiske puls”.
Onsdag den 28. nov., kl. 19.30
Anne Lise Kirkegaard fortæller om
børnebogsforfatteren Ole-Lund Kirke
gaard.
”Billeder, børn og bøger. Om lille
Virgil, Orla Frøsnapper, Gummitarzan og alle de andre rødder.
Som kone og dermed vidne til figu
rernes
”skabelsesprocess” har
Anne Lise Kirkegaard de bedste
forudsætninger for at opfriske vores
hukommelse om de bøger vi læste
højt for vores børn.
Lørdag den 8. dec., kl. 18.00
Julefrokost. (Bemærk tidspunktet).
Vi håber på, at rigtig mange fra
afdelingen vil mode op, også jer
der normalt ikke deltager i vores
arrangementer, så det bliver en rigtig
festaften for hele Hans Brogesparken.
Nærmere om traktementet, pris m.m.
senere. Men reserver allerede nu
datoen.

Onsdag den 12. dec., kl. 19.00
Juledekorationer.
(bemærk tidspunktet).
Traditionen tro vil vi ønske hinanden
en god jul medens vi bakser med
juledekorationer. Vores afholdte lo
kale underviser Ann Tind Østrup er
pt. sygemeldt, så vi har endnu ikke
sat underviser på.
Rent praktisk omkring vores
sammenkomster.
Alle er velkomne og møderne foregår
i selskabslokalet Hans Brogesvej 17,
kld..
Medlemspris for deltagelse i fore
dragsaftener
kr. 20, incl. kaffe og brød.
Ikke-medlemmer kr. 40.
Drikkevarer kan købes til høker
priser.
Husk dit medlemsskab af klubben
giver adgang til motionsrummet.
Kontakt Berit for medlemsskab(86 26 53
53), eller mød op på klubaftenerne.
Berits mail: berit.bramm@stofanet.dk
Septemberhilsner
fra formandinde
Gunhild Weisbjerg
(86 26 00 56 / 23 35 55 56)
Gunhilds mail:
gunhild@weisbjerg.dk
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1 - Hans Broges Parken

Hvad sker der i afdeling 1?
Lidt fra afdelingsbestyrelsen
af Inger Bloch

De 5 i afdelingsbestyrelsen og
suppleanten mødtes d. 1. oktober
og konstituerede sig med Asger
som formand og undertegnede som
næstformand.
Der blev som sædvanlig talt om stort
og småt: En ny vaskemaskine er på vej
til Udsigtens vaskeri, og med nogen
forsinkelse er der stillet stillads op
ved blok B, så brystningerne endelig
kan blive malet

Nogle beboere på Udsigten klager
over fugtproblemer og invasion af
bænkebidere.
Den fugtige sommer har bevirket,
at der har været ekstra meget grønt
(f.eks. efeu), så gårdmændene har haft
travlt med at luge, klippe og trimme i
området.
Der er lappet huller i asfalten på
Hans Broges Vej, på Udsigten og i
garagegården.
Det bliver nu forsøgt at ansøge om
midler fra Landsbyggefonden til

større arbejder – spændende om
det kan lykkes at få noget til vores
afdeling!
Til de gratis glæder hører de mange
flotte solnedgange, vi har haft i
oktober.
Der har været nogle fraflytninger fra
afdeling 1, og nye beboere er flyttet
ind. Velkommen til jer – vi håber, at I
får det godt her!

2 - Søvangen
Beboerhuset, Birgittevej 1 A

Novembertilbud i Søvangen

Søndagscafé

Foredrag v/ Børge Nielsen

den 18. nov. kl.14.00 – 16.30

Børge kommer og fortæller os om det gamle Brabrand,

Kaffe / the og kage, 20.00 kr .
Øl og vand kan også købes på stedet.

Det foregår onsdag d. 7. nov. Kl. 19.00

Der er adgang for alle beboere i Søvangen.
Det er tilladt at have gæster med.

Entré: 20.00 kr.
Der kan købes kaffe/the, øl og vand .
Døren åbnes kl.18.30

Fællesspisning

torsdag d. 22. nov. Kl. 18.00
Døren åbnes kl. 17.30.
Menu:
- Ribbenssteg med rødkål, brune og hvide kartofler og sovs
- Ris à la mande, kaffe el. the.

Det var et vellykket arrangement der blev holdt d. 13. oktober
med fodbold på ”storskærm ”. Desværre var kampens resultat
ikke lige så godt. Vi prøver igen en anden gang, der var et rigtigt
godt billede på filmlærredet. Tak for fremmødet, 27 pers. i alt.
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Vi fortsætter med ”onsdagshygge” i november, det er den
14. og 28. november kl. 19.00 til 22.00.
Døren åbnes kl. 18.45.
Vi beklager det ikke er blevet annonceret i folderen, men
det er et nyt forsøg der er ”opstået” efter udgivelsen af
denne.
Første aften var d. 10.okt., der mødte 9 pers. op, de
hyggede sig med nogle spil,, fik kaffe og en god passiar.
Husk at reservere d. 2. dec. til juletræsfesten
og d. 9. dec. til julecaféen med gløgg og æbleskiver

3 - Skovgårdsparken

Nyt fra afdelingen
nye på posterne og meget mere
af Birgit Fuglsang

Som I har kunnet læse i sidste
nummer, er afdelingsbestyrelsen i
afd. III igen fuldtallig, endda med et
redaktionsmedlem i Skræppebladet
og suppleant.
Efter
beboermødet
har
der
været livlig mødeaktivitet for
afdelingsbestyrelsens
medlemmer.
Først et konstituerende møde, siden
møder med medlemmer fra forskellige
dele af administrationen vedrørende
renoveringen
samt
’afdelingens
almindelige tilstand’.
Med hensyn til affaldshåndteringen
– eller måske snarere den manglende

– forsøger vi os i første omgang med
let forståelige piktogrammer ved
affaldsøerne.
Dernæst har vi udfærdiget en ny
‘opsang’ vedrørende overtrædelser
af ordensreglement samt foranlediget
registrering af de hunde, der
jævnligt antræffes i afdelingen. Og
har I ikke allerede fået ovennævnte
papirer omdelt, er de på trapperne. I
bogstaveligste forstand.

Rødlundparken, og ønsker ham held
og lykke i fremtiden.
Og så den gode: Den 1. november kan
vi byde vores nye varmemester Lars
Ravn velkommen, med håb om at han
bliver glad for at arbejde i afd. III.

Til slut først den dårlige nyhed:
Vi har måttet sige farvel til Hans
Christiansen, der er startet i

4 - Gellerupparken

Nyt fra Gellerup Pensionistklub
Fine aktiviteter
af Svend Erik Sørensen

Først skal der lyde en stor tak til
alle, der var med til at gøre vores,
Løvspringstur til Spøttrup, til en
dejlig tur, vi havde det flotteste vejr,
man kan tænke sig.
Vi fik noget rigtig god og veltilberedt
mad god betjening, og så havde vi
en god lokalkendt guide med på en
rundvisning i området.
Efter endt rundtur eftermiddagskaffe
med boller og lagkage gik turen så
tilbage til Gellerup.

Så lidt om vores november program
Onsdag den 14. november
kl. 14.00 Banko spil
husk brød til kaffen.

sjovt, og vi har da også brug for en
hyggelig eftemiddag i gode venners
lag. Og så er det bare så billigt. Kun
20.00 kr. for underholdning, kaffe og
brød..

Onsdag den 28. november
kl. 14.00.
“Mosters Drenge” og underholder
med musik og ? Vi får se. Så gør som
I plejer: mød talstærkt op og husk det
gode humor, så bliver det dobbelt så
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5 - Toveshøj

Juletur til Krusmølle ved Åbenrå
samt mulighed for indkøb ved grænsen den 6. december 2007
Afgang kl.8.00 fra parkeringspladsen
Edwin Rahrs Vej 8.
Første stop er Uldum Kro, hvor vi får
morgenbuffet. Derefter går turen mod
grænsen, hvor der er ca, 2½ times
ophold ved Otto Duborg og Pøedtz,
hvor der er mulighed for at købe
frokost og gøre indkøb.
Efterfølgende afgang mod Krusmølle
ved Åbenrå, hvor vi bliver modtaget
af en fortæller, der beretter om møllens
historie.
Så er der kaffe, kage og æbleskiver,
efterfulgt af mulighed for at kigge på
Møllens juleudsmykning.
Derefter går turen atter til Uldum,
hvor vi får aftensmad bestående
af flæskesteg med tilbehør, ris à la
mande samt 1 øl/vand.

Hjemkomst til Brabrand
omkring kl. 20.00.
Tilmelding med betaling hver
onsdag i november til
Inga Beck i Tousgårdsladen
mellem 16-17.30.
Evt. på tlf; 8625 0579
HUSK PAS

23 - Skovhøj

Afdelingsmøde Skovhøj
fredeligt møde med kampvalg
af Hans Nikolajsen

Mødet indledes med en kort
præsentation af de fremmødte, Bo
Sigismund blev valgt som ordstyrer,
og startede mødet med at oplæse
dagsordnen. Derefter skulle der
fremlægges beretning fra bestyrelsen.
Den fremlæggelse stod formanden
Benny Pedersen for. Beretningen
blev fremlagt, og der blev påpeget et
enkelt problem, som der var meget
debat om, men ingen endegyldig
løsning, men ellers blev beretningen
godt modtaget, og der var ikke flere
kommentar.
Så er vi nået til forening beretning, hvor
Bent Mortensen fra Boligforeningen
redegjort for foreningens kommende
projekter, det gik meget på projektet
omkring Gellerupplanerne. Vi er nu
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nået til fremlæggelsen af afdelingens
regnskab, hvor der var varslet en
mindre huslejestigning på 1,66% i
2008. Dette vil sandsynligvis skabe
en del debat, men det endte med, at
budgettet blev vedtaget efter en del
debat og spørgsmål.
Efter en kort pause, for at folk kunne få
strukket benene og få noget luft, skal
vi til punktet forslag, der er stillet
et forslag, der går på, at beboerne
selv har pligt til at holde haverne i
underetagen af bebyggelsen. Det blev
naturligvis enstemmigt vedtaget.
Så er vi nået til aftens næstsidste
punkt: valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Gitte og Hans Nikolajsen,
og der blev kampvalg, da der var
to mere, der stillede op, nemlig

Kristen Balle og Helle Ovesen.
Bestyrelsesmedlemmerne blev Kristen
Balle med 23 stemmer og Helle Ovesen
med 22 stemmer, og Gitte Nielsen blev
valgt til 1. Suppleant med 10 stemmer,
og Hans Nikolajsen blev 2. suppleant
med 9 stemmer, dernæst var der valg
til Skræppebladets redaktion, hvor
Hans Nikolajsen blev genvalgt uden
afstemning.
Så er vi nået til eventuelt, der er
åben for en livlig debat om løst og
fast. Mødet blev afsluttet, og folk
begyndte at gå, men der var øl, vand
og sandwich. Der var rigeligt, så der
var sikkert mange i overskud.

NYT FRA LADEN
Folkekøkken 3 gange hver uge
Men meld dig - og hjælp med madlavning

Vi har været så heldige her i Laden, at
Joan og Ellen har tilbudt at lave mad
til os hver tirsdag og torsdag.
Onsdag er det fortsat ”husmoderen”,
der står for madlavningen.
Dvs at vi nu kan tilbyde Folkekøkken
3 gange om ugen fra novembermåned.

Så nu mangler vi kun DIG til at lave
mad om mandagen. Har du tid og lyst
til at lave mad i Laden én gang om
ugen, mandag, vil du glæde mange
mennesker og tillige få nogle timer i
hyggeligt selskab med Ladens brugere. Kig forbi, og lad os få en snak.

HUSK…….
Der er altid kaffe på kanden og en
avis at læse i.
Huset er åbent fra kl. 9-16 og fredag
fra 9-13.

cirkus tværs
I november og december opfører Cirkus Tværs 5 forestillinger i deres Cirkusbygning på Gudrunsvej.
Nærmere information og billetbestilling på www.cirkustvaers.dk eller 29 27 22 90

busters verden
Fra 30. oktober til 16. december
opfører Gellerupscenen
familieforestillingen, Busters verden
Buster er lidt af en enspænder, men når man er søn af en tryllekunstner og barnebarn af en kanonkonge, lader man sig ikke
gå på af bagateller. Han tryller ufortrødent videre, og selv om
klassekammeraterne og skoleinspektøren ikke er et særlig velvilligt publikum, spreder Busters trylleri glæde hos både ved
fru. Larsens sygeseng og hos rigmands-pigen Joanna. Buster er
meget venlig og hjælpsom, ikke mindst, når hans halte søster
Ingeborg bliver drillet af de store, så slår Buster til og hævner
sin søster.
Historien om Buster er historien om en lille dreng og hans evner til at overleve i en ikke altid retfærdig verden.

Billetterne kan som vanligt bestilles
på teatrets telefon 86 25 03 66
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Frivilligt Socialt Arbejde
Vil du vide, hvad det er?

Har du lyst til at være FRIVILLIG?

Idrætsforeningen InterFemina
Vintersæson 2007/2008

Kvindeidrætsforeningen InterFemina tager hul
på den ny sæson.
Efter et år med forsøg med klippekort vender
foreningen tilbage til at tage sæsonkontingent
for at deltage. Sæsonen løber til påsken 2008.
Igen i år er der Anne Lyager, der er instruktør
på gymnastikholdet, hvor hele kroppen bliver
rørt. Afhængig af tilslutningen til holdene er
der mulighed for, at antallet af timer forøges
efter juleferien.
Gymnastik i GLOBUS1
Tirsdag Kl. 17-18
MBL–mave/balle/lår v. Anne Lyager

Ku´ du tænke dig at give en
HJÆLPENDE HÅND?
Kender du nogen som har brug for hjælp?
Kontakt FRIBØRSEN
Foreningskonsulent
Jabbar Yazdani
jy@frivilligcenteraarhus.dk
50 51 86 19
Mobile kontor i Vestbyen
Det sker på Gellerup Bibliotek i et samarbejde med Folkeinformation.
Hver onsdag 10.30-14.30

Sæsonkontingent til påske 2008 - 300 kroner
Sæsonstart tirsdag den 6. november
Yderligere oplysninger
Helle Hansen 4071 8675 / Anne Lyager 2751 5229
NYT CAFÉTILBUD I LADEN

Workshops i kost og sundhed

Inden jul holder InterFemina tre foredrags-og
cafémøder i kost og sundhed i samarbejde med
Ingrid Videbech, Sundhedshuset.
14. og 21. november samt 5. december
kl. 16.00-18.00
- Hvad er sundt og hvad er ikke?
- Hvor meget sukker er der i maden?
- Hvorfor er det vigtigt at spise fibre?
- Hvad skal vores børn spise, og hvordan får vi dem
til det?
Gratis for medlemmer på InterFeminas gymnastikhold
Ikke-medlemmer 50,00 kr. for alle 3 foredrag.

Fra august måned vil der hver torsdag
være café i Laden. Der vil være mulighed
for at købe kaffe, te og måske en lille kage
til små penge.
Du kan komme og snakke, hygge og læse
avis. Måske er der mulighed for et spil kort
eller et parti skak.
Første gang bliver torsdag d. 23/8 fra 10-13
Kom og vær med til nogle hyggelige
formiddage.
forhåbentlig på gensyn
Lonnie Hedegaard/Husmand

ladens folkekøkken

Madplan for november 2007
Torsdag 1.
Tirsdag 6.
Onsdag 7.
Torsdag 8.
		

Brændende kærlighed
Paneret flæsk m. brun sovs
Minestronesuppe med kylling
Stegt sild med persillesovs
eller fiskefrikadeller

Tirsdag 13.
Onsdag 14.
Torsdag 15.

Stuvet hvidkål med frikadeller
Koteletter i fad
Stegt kalvelever

Tirsdag 20.
Onsdag 21.
Torsdag 22.

Gule ærter
Lasagne
Medister med brun sovs

Tirsdag 27.
Onsdag 28.
Torsdag 29.

Boller i karry
Indbagt hakkebøf
Hamburgerryg

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.

Ret til ændringer forbeholdes

Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6 B
Tlf. 86 25 91 58

Ældresagen og Dansk Flygtningehjælp
er gået i samarbejde
Vi undersøger i øjeblikket, om der er et behov for en besøgstjeneste for ældre flygtninge og
indvandrere.
Vi vil gerne specialuddanne disse besøgsvenner, så de kan være til gavn for alle folkeslag.
Vi beder om hjælp. Kontakt os, hvis I har kendskab til nogle ensomme mennesker
Birthe Vixø /Louisevej 36 / 8220 Brabrand / Tlf. 28 29 58 09

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				

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

Sauna er gratis.
Man bliver kaldt op af vandet en halv time før lukketid.
Svømmeaktiviteter:
Seniorsvømning er udvidet til både mandag, onsdag og fredag
formiddag.
AGF:
Tilbyder svømmeundervisning.
Børnehold for begyndere og viderekomne, hold for overvægtige,
undervisning for voksne, aqua-aerobic og nu også babysvømning
Se alt om holdene på www.agf.dk/svømning under Gellerup Badet
Tilkørsel:
Buslinie 5, 15, 16 og 18 lige til døren
Der er P-pladser lige udenfor badet.
Hjemmeside:
www.svommeanlag.dk
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SAD
10-2007

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i oktober var
»rAnders«
Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:
Reem Hamid
Lenesvej 5,7.th.
8220 Brabrand
Lena Fouad Mausour
Dortesvej 1,1.th
8220 Brabrand
Saffa Mohammad
Gudrunsvej 6,4.th.
8220 Brabrand
Bemærk at gavekortene
gælder til G.E.C. GADs boghandel

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

NAVN:
ADRESSE:

Løsningen sendes til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 15. november kl. 16
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Aktiviteter i November
Ons. 7.
16.30: Infomøde om Meyer-projekt				
side 37
Ons. 7.
19.00: Foredrag v. Børge Nielsen i Søvangen			
side 40
Ons. 14.
14.00: Bankospil - Gellerup Pensionistklub			
side 41
Ons. 14.
19.30: Foredrag »Siriuspatruljen« Klub Hans Broge
side 39
Sø. 18.
14.00: Søndagscafé i Søvangen					
side 40
Ons. 21.
19.30: Foredrag »Tjekkiet efter 1. verdenskrig« 		
side 39
To. 22.
18.00: Fællesspisning i Søvangen				
side 40
Ons. 28.
14.00: »Mosters drenge« - Gellerup Pensionistklub
side 41
Ons. 28.
19.30: Foredrag om Ole-Lund Kirkegaard 			
side 39
Busters Verden på Gellerupscenen (start 30. oktober)			
side 43
Vintersæson start i InterFemina (start 30. oktober)			
side 44
Julearrangement i Toveshøj - søndag den 25. november kl.13-16.
Aktiviteter i December
To. 6.
08.00: Juletur til Krusmølle - (Toveshøj)			

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

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Henriette Torbensen, tlf. 22 91 47 17
h_t84@hotmail.com

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

Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Leth (kontakt)

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Conny Jepsen, tlf. 28 81 94 15 / morconny@stofanet.dk

Afdeling 22, Sonnesgården:
Uffe Adelørn, tlf. 98 18 95 27

Afdeling 4, Gellerupparken:
Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
hhmh65@hotmail.com

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

Afdeling 5, Toveshøj:
Hasse Vind, tlf. 50568478 / hvind@stofanet.dk
Afdeling 6, Holmstrup:
Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24/afdeling6@stofanet.dk
Afdeling 7/15
Hasselhøj/Hasselengen:
Erik L. Andersen, tlf. 26 25 90 72 / ehl185@stofanet.dk
Afdeling 8, Drejergården:
Bent Ole Pedersen
Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen
roedlund@stofanet.dk
Afdeling 11, Odinsgård:
Gitte Sørensen
Afdeling 12, Thorsbjerg:
Esben Trige, tlf. 86 24 51 67 / afdelingtolv@stofanet.dk
Afdeling 14, Borumtoften:
Henrik Andersen
Afdeling 16, Voldbækhave:
Søren Erichsen, tlf. 86 26 26 36
voldbaekhave@bestyrelsen.bbbo.dk

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Claus Bech, tlf. 22 34 98 19 /clausbech@yahoo.dk
Foreningsbestyrelsen
Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90 / iec@post8.tele.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
Lars Bro Lundsberg
Gudrunsvej 16, 3. tv, tlf, tlf. 40 52 90 61

Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen / hojriis@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 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen / Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31
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Afdeling 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19 & 22:
Robert Sørensen / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71
Beboerrådgivningen
Gudrunsvej 16,1.th.,
Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag 15-18
Tlf. 86 25 21 26, 86 25 21 50 & 86 25 21 46
Beboerrådgivning Toveshøj
Maryam Fereidania træffes i Tousgårdsladen
tirsdag 10-12 / torsdag 15-17
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.
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

