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Er det bare gas?Af Birger Agergaard

Hvis ikke emnet var så alvorligt, kunne man spøge med, at komikeren Jan Gintberg ikke bare har taget gas på den sjove måde, men også den grimme måde. 
”Hallo Gellerup – synes I ikke også det bliver fedt med kulturbyen? Jeg har lige set kommunens tegninger af den – der er tegnet et krater der, hvor Familieskolen og Gellerupscenen ligger. Så kan I stoppe noget beton ned i hullerne, det er der jo nok af herude. Haha!”

Morsomt? Næ. Men er det rigtigt? Ja.Her i Gellerup og Toveshøj er der tusinder af mennesker, der dagligt kæmper for at gøre det til et godt levested. Samtidig er der politikere, der formulerer de fineste tanker om fremtidens Gellerup, og de nikker begejstret til nogle mageløse fata morgana-billeder af, hvordan bydelen kommer til at se ud. ’Nu satser vi på Gellerup - Yes!’Er det de samme politikere, som nu siger ’Jamen, vi har ingen penge’ og nu vedtager besparelser og lukning af Familieskolen og Gellerupscenen, som gør gabet mellem Gellerup og resten af byen endnu større? Besparelser, som vil cementere Gellerup som landets fattigste sogn?  Ja, det er de samme politikere. Eller er det bare gas det hele?

En pæn del af redaktionen på gellerup.nu: (fra v.) Sandra Nielsen 

Saabye, Jytte Lund Larsen, , Helle Hansen, Lene Christensen, 

Birger Agergaard, Hans Esmann Eriksen (repræsentant for 

Skræppebladet), Sine Neuch Thomsen, Lene B. Jørgensen.

indhold
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Der er mest skidt og lidt godt i det spa-
reforlig, som 28 ud af 31 politikere har 
vedtaget, og som nu kommer i offentlig 
høring. 
Forliget betyder, at både Gellerupscenen 
og Familieskolen i Gellerup lukker. Til 
gengæld er den halve husmandsstilling 
i Tousgårdsladen reddet, og der kom-
mer nogle nye støttekroner til kultur.
Gellerupscenen vil ikke blive red-
det af det politiske flertal. Enheds-
listen og Dansk Folkeparti er ikke 
med i forliget, og i spørgsmålet om 
teatret tager De Radikale forbehold.  
 
Lukker og åbner
Mens forligspartierne med den ene 
hånd lukker teatret, afsætter de i 2012 
1,1 mio. kr. stigende til 1,6 mio. kr. i 
2013 og efterfølgende år til nye kul-
turtilbud i Gellerup. En halv million af 
disse går forlods til Opgang 2 og hus-
mandsordningen i Tousgårdsladen.
 
I teksten hedder det: 
”Forligspartierne lægger i den forbin-
delse vægt på, at midlerne går til kul-
turformål og til kulturinstitutioner, der 
gennemfører aktiviteter i området og på 
sigt aktiviteter, der bl.a. kan foregå i det 
nye medborgerhus …  Aarhus Kommune 

vil i den forbindelse arbejde for, at Gelle-
rup Bibliotek flyttes til medborgerhuset. 
Udover at fungere som bibliotek med 
borgerservicefunktioner, vil et bibliotek 
i medborgerhuset også kunne rumme 
en alsidig række af kulturaktiviteter og 
fungere som et bredt kulturtilbud i om-
rådet.”
I teksten kommer det således frem, at 
kommunen helst ser en flytning af Gel-
lerup Bibliotek, fordi bygningen er utids-
svarende og nedslidt. 
 
Kun Tilst bevarer familieskole
Familieskolerne i Gellerup og Søn-
dervangen reddes ikke, med mindre po-
litikerne bliver bevist om det modsatte i 
høringsfasen. 

Skolen i Tilst 
videreføres dog for 3 
mio. kr. om året. Ifølge forliget be-
tyder det, at Tilst vil kunne optage flere 
vestby-familier. 
Både ansatte og mødre på Familieskolen 
i Gellerup har kæmpet for overlevelsen – 
og de har slået på, at skolens pædagogik 
faktisk virker. 

En af mødrene, Amne Jamal, fortæl-
ler, at skolen har gjort en kæmpe for-
skel. Var det fortsat som før, er Amne 
bange for, at datteren ikke ville have 
bestået 9. klasses afgangseksamen og 
ville have haft svært ved at klare sig i 
fremtiden. Forløbet på Familieskolen 
har ganske enkelt givet et skub fremad. 

Læs mødrenes og personalets 
beretninger på www.gellerup.nu

Amne Jamal står frem og forsvarer de re-
sultater, som Familieskolen skaber. Uden 
Familieskolen havde hendes datter ikke de 
store muligheder for at bestå 9. klasse.

Gellerup.nu har talt med tre mødre, der 
beretter, hvordan børnene og de selv lærer 

af forløbet i dagbehandlingstilbudet.

Forlig: Familieskole og Gellerupscenen lukker
Tekst: Birger Agergaard og Lene Christensen. Foto: Lene Christensen
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Bliv lektiehjælper
Har du lyst til at være frivillig lektiehjælper i beboerhuset Laden?

Familienetværk har en, der underviser i matematik og engelsk, men har brug for en hjælper mere 

- og gerne en, der kan hjælpe med dansk. Alternativt kan vi bruge en hjælper til at holde styr på flokken!

Kontakt Anja Raithel, Tousgårdsladen, tlf. 86259158

Dialogmøde med psykologer
Alle interesserede - dvs. både fagpersoner og forældre - kan deltage i et dialogmøde med psykologerne Inge Loua og Basim 
Osman. Der er oplæg og dialog derefter.
Mødet foregår i Globus1 torsdag den 6. oktober. Titlen er: Social kontrol og æresrelaterede konflikter i etniske minoritetsfamilier.
Inge og Basim har begge mange års erfaring med forældresamarbejde, med udfordringer og konflikter i etniske minoritetsfami-
lier og med unge udsat for social kontrol.
 
Der vil blive serveret kaffe og kage
 
Det er gratis at deltage. Men der er et begrænset antal pladser, 
så skynd dig at tilmelde dig på dialogaarhus@alsresearch.dk eller på tlf. 33 91 77 78.

Start egen virksomhed
Vil du starte virksomhed, så kan du komme til gratis startmøde med folk, der kan give de rigtige råd. Iværksætterrådgivningen i 

Århus - Startvækst Århus - holder startmøder en gang om måneden i Jobcentrets lokaler i Bazar Vest.

Næste gang er onsdag den 26. oktober. kl. 12-14. Der er også startmøder 23. november og 21. december. På møderne kan du 

stille spørgsmål og høre alt om moms, regnskab, revisor, forretning, kontanthjælp og hvordan man får kunder.

www.startvaekst-aarhus.dk

Rundt i Gellerup og Toveshøj l Tekst: Birger Agergaard  m.fl. 

”Biograf” i GellerupOnsdag den 26. oktober kan du komme i Gellerups nye ”biograf” i Foreningernes Hus. Det er Filmprojekt Gellerup, som via Fritidsforeningen har fået mulighed for at vise et par film i løbet af efteåret. 
Den første bliver ”Drengen med det skjulte kamera”. To sydafrikanske drenge finder et videokamera og en pistol – og det ændrer deres liv. Filmen er lavet af Ntshavheni Wa Luruli.
Fremvisningen er gratis og foregår kl. 19.00.

Foto fra filmen
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Farvel til ’ghettoen’
Tekst: Helle Hansen

”Gellerup Stemmer” lød den kampagne, 
der skulle få flere vælgere til at blande 
sig i folketingsvalget. En række parter 
forsøgte at hæve stemmeprocenten, og 
den kom da også op på 76,12 – en stig-
ning på ca. 1,5 procent. 
Vi talte med nogle få af de, der valgte 
at afgive deres stemme på valgstedet i 
Globus1:

Maria Pencheri – nede på jorden
Maria Pencheri har stemt for første 
gang: ”Det er vigtigt at stemme som en 
del af demokratiet, og det er min ret.” 
Hun har stemt på et parti, som, hun 
synes er mest nede på jorden og ikke 
har lovet for meget. Det vigtigste emne 

for Maria er integrationspolitik. For 
det er uretfærdigt, at alle udlændinge 
bliver peget fingre af, selvom det kun 
er få, der ikke opfylder deres pligt. 
 
Amira og Farah Amin  - vigtigt!
De næste, som har været inde og stem-
me, er Amira Amin og Farah Amin, som 
er mor og datter. Det er første gang, Fa-

rah kan stemme. ”Det er vigtigt at stem-
me i vores land,” siger Amira og fortsæt-
ter, ”man har ret til det og kan benytte 
sig af muligheden.”
De emner, som har afgjort, hvor Fa-
rah og Amira har sat deres kryds, er 
uddannelses-, arbejdsmarkeds- og 

uddannelsespolitik.   Og nu skal de 
hjem og følge valget aftenen igennem. 
 
Kristina Vaabengaard 
– ny regering
For Kristina Vaabengaard drejer valget 
sig om at få en ny regering. Vigtige em-
ner for hende er behandlingen af psykisk 
syge, arbejdsmarkedet og uddannelses-
politik. 
”Det er ens ansvar til at deltage og bi-
drage til valget,” siger hun. Hun glæder 
sig til, at Danmark får en kvindelig stats-
minister.
Mange flere valgartikler på www.gelle-
rup.nu 

Gellerup og Toveshøj er med til at in-
vitere alle Danmarks 87 såkaldte ’ghet-
toer’ til et 24 timers topmøde midt i 
november på Hotel Nyborg Strand. De 
skal diskutere mulighederne for at give 
de udsatte bydele en stemme i den po-
litiske debat. 
Initiativet til at samle repræsentanterne 
for de udsatte bydele blev taget sidste 
efterår, umiddelbart efter at den davæ-
rende VK-regering kom frem med sin 
’ghettoplan’, som blandt andet inde-
holdt en ny definition af, hvad der er en 
’ghetto’. 

Farvel til parallelsamfund
Boligselskabernes Landsforening, BL, er 
med til at arrangere konferencen. Blandt 
andet vil professor Jørgen Goul Ander-
sen fra Ålborg Univesitet fortælle om en 
ny undersøgelse om medborgerskab, 
som kan aflyse snakken om, at der fin-
des parallelsamfund i Danmark. 
Landsbyggefonden vil fortælle om, hvor-
dan afdelingsbestyrelserne kan være 
med til at få mest mulig indflydelse på 
helhedsplanerne.

Farvel til ’ghettoen’
Topmødet handler i høj grad også om 
at danne netværk og udveksle erfaringer 
mellem de folkevalgte repræsentanter 
fra de forskellige dele af landet. Og en af 
de konkrete aktiviteter, som skal foregå 
under topmødet, er en konkurrence om 
at finde et andet ord end ’ghetto’, som 
kan bruges til at beskrive de boligområ-
der, som der er tale om - hvis det ellers 
fortsat er nødvendigt at pege fingre af 
nogle boligområder, fordi de er specielle.

Tre, der stemte
Tekst og foto: Lene Christensen
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Unge fra udsatte boligområder, som 
Gellerup og Toveshøj, har masser af 
gode idéer til forbedring af deres eget 
område. Dem rystede de ud af ærmet 
ved en idé-dag, som HotSpot var med til 
at arrangere.
”Vi har virkelig brug for at få en pigeklub 
i Gellerup.” Sådan siger 16-årige Raghda 
Ali, som bor i Gellerup, går i gymnasiet 
og arbejder i Fritidspatruljen. For hende 
er det desuden meget vigtigt at få gang 
i flere aktiviteter, som kan holde børn og 
unge væk fra kriminalitet.
Raghda Ali deltog sammen med 50 an-
dre i diskussionerne ved en idé-dag, som 
blev arrangeret af Frivilligcenter Aarhus 
sammen med bl.a. HotSpot.
”Det er ikke nok med penge. Den styrke, 
vi skal have, skal komme fra beboerne 
selv. Jeg vil gerne arbejde for, at vi kan få 
en pigeklub i Gellerup. Men det kræver, 
at forældrene giver det en chance,” sagde  
Raghda Ali ved idé-dagen. 

Fra offer til ressource
Der kom unge fra Gellerup, Bispehaven, 
Herredsvang og Viby Syd, og ved work 

 

shops om de enkelte boligområder smed  
de unge deres gode idéer på bordet. Der-
efter styrede projektkoordinator Thomas 
Gajhede fra HotSpot med sikker hånd, 
at hvert boligområde til sidst stod tilba-
ge med én realistisk idé.
Gellerup-gruppen diskuterede pige-
klub samt et bil- og knallertværksted 
for drenge. Men gruppen endte med en 
idé om kulturel og sproglig udveksling, 
som skal indeholde undervisning i bl.a. 
sprog, kultur og madlavning. Med dette 
skal unge kunne udvikle sig fra offerrol-
len til at være ressource-personer.

Ikke uden jer selv
Louise Morell Holm, leder af Frivilligcen-
ter Aarhus, fortalte, at et netværk blandt 
idé-dagens arrangører vil arbejde videre 
med de unges idéer.
”Vi håber, vi kan bære jeres idéer vide-
re. Men vi er ikke i stand til at gøre det 
uden, at I selv er med,” sagde Louise 
Morell Holm.
Raghda Ali var umiddelbart efter idé-da-
gen lidt skuffet over, at pigeklubben ikke
 blev idé nr. 1 for Gellerup. Siden har hun 
tænkt over det og siger nu:

”Vi har valgt det gode forslag om kul-
turel udveksling, og vi vil satse på det i 
Gellerup. Men jeg håber, vi kan få en pi-
geklub med i det.”

Raghda Ali (tv) deltog sammen med 
blandt andre Nadine El-Ahmad (th) i idé-
dagens diskussioner i Gellerup-gruppen. 

”Jeg vil gerne arbejde for, at vi kan få en pigeklub 
i Gellerup. Men det kræver, at forældrene giver 
det en chance,” siger 16-årige Raghda Ali.

Raghda drømmer om en pigeklub i Gellerup
Tekst og foto: Informationsmedarbejder Ole Jessen, HotSpot, Aarhus Kommune
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Der var tæt opløb i sommerens altan-
konkurrence i Gellerupparken, hvor især 
to terrasser kæmpede om titlen som 
afdelingens hyggeliste altan. Udover 
smukke blomster skilte fotoene af de to 
altaner sig ud ved også at bestå af ha-
venisser og en huskat, som muligvis var 
med til at trække ekstra stemmer.
Billeder af de deltagende altaner har i en 
måned været udstillet i beboerhuset Yg-
gdrasil, hvor der har været mulighed for, 
at alle beboere har kunnet komme forbi 
og stemme på deres favorit.
Og det blev katten Ejner, som trak det 
længste strå, således at Altankonkur-
rencen Sommeren 2011 blev vundet af 
enkefru Marianne Rossen, der bor på 7. 
sal på Gudrunsvej, tæt fulgt af sidste års 
vinder Jytte Nielsen fra 2. sal på Bente-
svej. 
Vinderen af konkurrencen får ud over 
æren også glæden af en præmie på nye 
blomster til altanen næste forår, ligesom 
de øvrige deltagere i altankonkurrencen 
kan se frem til at få en blomst i gave til 
foråret.

Der spredte sig en her-
lig duft af friskrøget 
makrel omkring Gud-
runsvej 76, da Imad Sa-
leh forleden hængte sine 
nyfangede makreller fra 
Århus Havn op på tør-
resnoren for at ryge dem 
hen over altangrillen. Re-
sultatet var perfekt serveret 
med røræg til, skulle vi hilse 
og sige. Velbekomme.

Missekat gav pote i altankonkurrence
Af Helle Hansen. Foto: Marianne Rossen 

Makreller på en tørresnor
Tekst og foto: Helle Hansen
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At stå på scenen giver Said Mohamed 
fra Gellerup et sus. Han spiller rollen 
som Abdi i Opgang2s nye teaterstykke 
Gidslet, som havde premiere d. 13. sep-
tember og nu bl.a. skal på tour rundt til 
forskellige af landets skoler, måske også 
Gellerup i december, når kulturfestivalen 
Jalla:4 finder sted.
Said nyder at give publikum en god op-
levelse: ”Jo mere folk griner, jo bedre.” 
Men humoren i Gidslet er blandet op 
med et ønske om at diskutere alvorlige 
emner såsom integration og forskellig-
hed, og det er ifølge Said dét, som gør 
forestillingen genial: ”Humoren er det, 
vi har til fælles. Man kan sige, hvad man 
føler igennem humor, og så kan folk bed-
re snakke om det bagefter.”

Projekt M.U.G.
Gidslet handler om Anette og Finn, et 
velmenende dansk ægtepar, som sælger 

parcelhuset og flytter til ’ghettoen’ for at 
føre deres integrationsprojekt M.U.G. 
(Mennesker Uden Grænser) ud i livet. 
Dér møder de Abdi, en bekymret ung 
mand, som vil deltage i Anettes intuitive 
maleterapi mod stress, men misforståel-
ser og forviklinger gør, at mødet tager en 
overraskende drejning. 
Said kan sagtens se ligheden mellem 
Gidslets ’ghetto’ og Gellerup, hvor han 
bor og er opvokset: ”Jeg kender godt den 
slags ildsjæle, som vil gøre noget godt. 
Historien kunne sagtens være hverdag i 
Gellerup!”

Unge mandlige talenter
I foråret startede Said på Opgang2s ta-
lentskole, et initiativ hvis formål er at op-
dyrke skuespiltalenter hos unge mænd 
med flerkulturel baggrund. Inden han 
startede på Talentskolen, havde han ikke 
det store kendskab til teater, men han 
valgte at gribe muligheden, da han blev 

tilbudt en plads på holdet. Og han har 
bestemt ikke været ked af den beslut-
ning: ”Talentskolen handler om at bygge 
selvtillid, og om at bryde og flytte græn-
ser. Man får mulighed for at være en an-
den for en stund, det er fedt.” 
Said er heller ikke i tvivl, når han anbe-
faler andre unge at søge om optagelse 
på Talentholdet: ”Prøv det! Tag chancen! 
Hvis man har bare en smule interesse i 
teater, så spring ud i det med begge ben, 
du kommer ikke til at fortryde.” Han 
mener også, at den danske teaterscene 

Said Mohamed fra Gellerup er på scenen i 
Opgang2s nye forestilling, Gidslet

”Jeg kender godt den slags 
ildsjæle, som vil gøre 
noget godt.”

Said har hele Gellerup med på scenen
Tekst og foto: Sandra Nielsen Saabye
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mangler flere skuespillere med forskel-
lige baggrunde, og at Opgang2s tiltag 
derfor er vigtigt: ”Vi har så meget med 
os, det skulle udnyttes bedre.”

Hvad har jeg rodet mig ud i!
Efter forløbet på talentholdet blev Said 
tilbudt rollen i Gidslet. Han rådførte sig 
med sin mor, som trods sit motto om, 
at intet er vigtigere end uddannelse, syn-
tes, at han skulle prøve det og se, om 
det var noget for ham. Han har derfor 
lagt ingeniør-studierne på hylden for en 
tid for i stedet at kunne koncentrere sig 
om skuespillet. ”Da jeg havde sagt ja, 
tænkte jeg: hvad har jeg rodet mig ud i!” 
siger han og griner. ”Og det er seriøst og 
hårdt arbejde. Men det er også sjov og 
plads til at udvikle sig.” 
Ligesom Said selv var hans omgangs-
kreds ikke så bekendte med teater: 
”Mine venner havde mange spørgsmål. 
Men de fik set mig på scenen, og de 
synes det er fedt.” Han fortæller også, 
at mange af de somaliere han kender i 
Gellerup, er stolte af ham som en af de 
første somaliske skuespillere i Danmark.

Gellerup er godt
 Said mener selv, at Gellerup har haft en 
stor betydning for, hvem han er som per-
son. ”Jeg har boet i Gellerup hele mit liv, 
jeg elsker Gellerup. Gellerup har gjort 
mig til den jeg er, det har præget mig.” 
Af positive ting ved Gellerup fremhæver 
han, hvordan en opvækst her har givet 
ham kendskab til mange kulturer, og at 
folk i området forstår og støtter hinan-
den.
At kunne bruge denne baggrund i sit tea-
terarbejde er vigtigt for Said, og han har 
derfor forventninger til den forestående 

tour, hvor skolebørn får mulighed for at 
se Gidslet. ”Jeg håber de kan se sig selv 
i historien. Gidslet skal åbne de unges 
hjerter! Jeg vil gerne være med til at dis-
kutere tabuemner med de unge, det skal 
være naturligt at tale om de emner. Vi 
kan blive enige om at være forskellige, 
men også om, at vi har noget til fælles.” 
Den oplevelse Said Mohamed foreløbig 
har haft med teater, har gjort, at han hå-
ber på en fremtid som skuespiller. 

Og han ved, at han har noget at bidrage 
med: ”Jeg har mig selv med, det er det 
der virker. Jeg har taget hele Gellerup 
med, når jeg står på scenen!”
Stykket er skrevet og instrueret af Pia 
Marcussen.
Hvis du vil læse mere om Gidslet eller 
Opgang2s talenthold: www.opgang2.dk

 ”Jeg har boet i Gellerup hele mit liv, jeg elsker Gellerup. Gellerup har gjort mig 
til den jeg er, det har præget mig.”

”Man får mulighed for 
at være en anden for en 
stund, det er fedt.”

Kirsten Dahl, Aarhus Stiftstidende: 

4 ud af 6 stjerner
”Forestillingen arbejder for et for-
domsfrit møde mellem dansk kultur 
og andre kulturers tænke- og levemå-
der.”

Ida Scott, Kulturkongen: 

5 ud af 6 kroner
”Debatskabende og hjertevarm fore-
stilling (...) Jeg ville ikke tøve med at 
tage ind og se den igen, tværtimod...”

Det skrev to anmeldere: 
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Hvor skal man begynde, og hvordan 
skal man beskrive en aften med Jan 
Gintberg i Gellerup? En ganske umulig 
opgave, men lad os så nøjes med at be-
skrive stemningen i en varm og tætpak-
ket sal i Foreningernes Hus:
Der er tilhørere, der kan grine, så tårerne 
triller, og maven krummer sig sammen, 
selv om Jan Gintberg lige har gjort tykt 
grin med dem foran rullende kameraer. 
Og de kan se sig selv i DR1 torsdag den 
20. oktober.
Der er et par unge mennesker, der kom-
mer for sent ind i salen og straks får 
et ”Hvad har I så haft travlt med” ”Ar-
bejde!” svarer en stolt ung fyr. ”Arbejde? 
Nåe, skulle der lige skrælles noget!”
Slam! Alle griner, og Gintberg bevæger 
sig konstant ude på kanten af humoren 
og bydelens selvforståelse, men han hol-
der sig mest på den rigtige side. Det ser 
ikke ud til, at nogen bliver stødt.

Flyvende paraboler
”Jeg har været virkelig nervøs for at kom-
me her i aften. Vil der komme flyvende 

paraboler som stål-frisbees imod mig, 
hvis jeg siger noget forkert? Kan jeg ud-
løse 3. verdenskrig, fordi der er 86 na-
tionaliteter her i Gellerup, som jeg kan 
komme til at sige noget forkert om?”. 
Gintberg har på 48 timers visit i Gelle-
rup fanget tonen, udfordringerne og de 
gode historier. De ca. 140 tilhørere fik en 
afsindig morsom aften i Gellerup, som 
med hans forslag nu hedder Falafel-
Flækken. Der var lyshårede og mørkhå-
rede, unge og ældre, og latteren kom fra 
dem alle.
Måske kom der også en befriende følel-
se af, at ”hold kæft, hvor er det godt, at 
vi kan grine af os selv, og det må vi gøre 
noget oftere!”

Mekka og Lalandia
Jan Gintberg havde lovet at holde sig fra 
religion, men han brød - naturligvis - løftet 
flere gange. Som da han gjorde opmærk-
som på, at muslimer og kristne faktisk 
ser ens på mange ting: ”Muslimer skal 
jo gerne have været i Mekka for at blive 

 
hele mennesker, mens kristne helst 
skal have været i Lalandia!”
To timer var vi i selskab med Jan Gint-
berg. Han skaffede sig næppe fjender i 
Gellerup, men snarere mange nye ven-
ner med sin afvæbnende humor. Men 
han lagde ikke fingrene imellem: 
”Alle byer har jo sine bøller. Det er altid 
ganske få bøller, der ødelægger det for 
de andre. .... Lidt ligesom klamydia...”

”Hvad mon håndtegnet er for Gellerups unge? En knytnæve med en shawarma omkring?”

En afsindig aften i Falafel-Flækken
Tekst og fotos: Birger Agergaard
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Grønsager på tålt ophold
Tekst: Birger Agergaard

Vi bringer en advarsel: 
Nogle af de følgende sentenser fra Jan Gintbergs standup 

i Gellerup kan virke let anstødelige - hvis man ikke 
har oplevet dem live. 

Det er nogle mystiske grønsager, 
I har i basaren. Hvem har dog 
givet dem opholdstilladelse? 
Hvis Søren Pind skulle komme 
på besøg, så må I se at få dem 
væk. Kun én slags æbler, kun en 
slags pærer - det er noget han 
kan forstå.

Man kan også få halalmærket 
tandpasta i basaren. Fint nok, 
men hvordan gør man? Skærer 
man tuben op i siden og klem-
mer tandpastaen ud? 

Var I også kede af tegningerne ? 
Jeg synes også, at Kim Larsens 
mund var tegnet alt for stor!

I stedet for at rive blokke ned 
kunne man jo rive Marselisborg 
Slot ned og lade Frede og Mary 
have sommerresidens i Gelle-
rup. Nåh nej for pokker, vi skal 
ikke have flere på overførselsind-
komst ind her!

Jeg kørte en tur med drengene i 
en pimpet Opel med høj musik, 
så blodet sprøjtede ud af ørerne 
- men helt ærlig  OPEL! Det er 
da mest en bil for ældre mænd.

Jeg besøgte Ali, som har to store 
paraboler for at kunne se vol-
leyball. Men for F…  Ali, vil du 
da ikke lade dig integrere og se 
Morten Korch? 

Jeg hører, at mange herude er 
uden håb. Men alligevel: kaste 
sten efter brandbiler? Hvad har 
brandbilerne dog gjort? Er det 
sådan, at I siger, at ”det må altså 
ikke blive vådt herude”? 

Sjovt med den helhedsplan, 
som vil have en ændret bebo-
ersammensætning. Jeres egen 
viceborgmester (Rabih Azad-Ah-
med) bor her, så han er jo med 
til at gøre den til en ”ghetto”. 

Cha-D rapper – det er en af ve-
jene ud af ghettoen. De andre er 
linje 5 og 16.

Bazar Vest er Gellerups svar på 
Kardemommeby. Der er en ba-
ger og en slagter, og en masse 
røvere. 

Jeg må sige, at når der skrælles 
en knallert her, så sker det uhyre 
miljørigtigt - ned til allermindste 
fraktion. 

Jeg har set de store gavl-plan-
cher for helhedsplanen, men 
undskyld jeg siger det: Det lig-
ner Ørestaden, og den er jo tom!

Hatten af for Cirkus Tværs, og 
fedt at I lærer at køre på ethjulet 
cykel - der er jo store chancer for, 
at det andet hjul er stjålet.

Måske skulle man sende dem, 
der kaster med sten, til den an-
den Gellerup - den ved Herning. 
Hvis nogle kaster med sten mod 
gyllebeholderne derude, så skal I 
se landmændene jage dem ude 
på markvejene.
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Hen over sommeren er der blevet malet 
facader i grønne nuancer på en lang ræk-
ke af blokkene i Gellerupparken. Ikke alle 
blokkene når at blive færdige i år, men 
arbejdet fortsætter til næste år.
Som det måske er blevet bemærket, er 
der nogle steder, hvor den nye maling 
skaller af. Det skyldes, at den gamle ma-
ling er af en særlig type, som ikke findes 
mere. 

”Man kunne så have valgt at sandblæse 
den gamle maling af, men resultatet ville 
være, at facaderne skulle renoveres hvert 
5. år i stedet for som nu hver 10. I stedet 
bliver der rettet op på de afskalninger, 
der allerede er sket,” siger Helle Han-
sen, afdelingsformand i Gellerupparken. 
De blokke, som står til ombygning eller 
nedrivning ifølge Helhedsplanen, har 

fået eller vil få renoveret deres gavlfaca-
der. Men deres altaner og facader rundt 
om altanen bliver ikke malet. På den 
måde kan afdelingen spare penge, der 
kan bruges til andre formål. 

Nogle beboere ønsker mere privatliv 
på altanen – og andre har behov for at 
holde på varmen i lejlighederne. Derfor 
blev der til beboermødet i Gelleruppar-
ken sidste år vedtaget nye ordensregler 
for altangardiner. Her hedder det, at: 
”Ønsker du at ophænge ”altangardiner”, 
skal følgende overholdes:
Altangardiner skal ophænges efter drift-
spersonalets anvisninger, som kan fås 
på driftskontoret.
Altangardinerne skal følge de standar-
der, som er udpeget af afdelingsbestyrel-
sen – oplysninger kan fås på driftskon-
toret.

Altangardiner skal altid holdes inden for 
stål- og glasrækværket.
Det er ikke tilladt at bore i de yderste 25 
cm af altanens vægge, loft og bund.”
På retningslinjerne fra Driftskontoret er 
der opstillet en række farvemuligheder 
for gardinerne. Derudover er det afde-
lingsbestyrelsens opgave at holde øje 
med, om beboerne overholder anvisnin-
gerne. Ellers kan gardiner kræves fjernet. 

Et eksempel på ”gardiner”, der er sat op 
inden retningslinjerne trådte i kraft…

Selv en presenning bruges her som altan-
gardin – ret alternativt. 

Før renovering

Efter renovering. Nogle steder skaller den 
nye maling.”

Facaderenoveringer med små skønhedsfejl
Tekst og foto:  Lene Christensen

Altangardiner i Gellerupparken
Tekst og fotos: Lene Christensen
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Rundt i Gellerup og Toveshøj l Tekst: Birger Agergaard  m.fl. 

Kom og syng!
Et nyt kor er netop begyndt i Gellerup. Et hyggekor, som det 
bliver kaldt. 
Det foregår i Yggdrasil, Dortesvej 35A, og mødes hver anden 
tirsdag fra kl.16.45 og cirka en time frem. Næste gange er 
d.27.september og 11. oktober.
 Alle er velkomne.

(Foto: Lene Christensen)

Skal du giftes - på ”etnisk”?
Skal du giftes inden jul eller i starten af det nye år, hører vi meget gerne fra dig! 

Sådan lyder opfordringen fra de to DR journalister, Irene Thyrri og Lisbeth Dilling, som begge er en del af DRs dokumentarre-

daktion i Århus. 
De to journalister vil gerne portrættere forskellige etniske minoriteter i Danmark, fortalt gennem et bryllup: 

”Et bryllup er en familiebegivenhed, som alle kan identificere sig med, uanset hvilken baggrund man har, og derfor synes vi det 

kunne være spændende at portrættere etniske minoriteter gennem et bryllup,” siger de. 

Så hvis du overvejer at medvirke i tv-serien, så skriv eller ring til Irene Thyrri og Lisbeth Dilling. De to journalister kan kontaktes 

på: irth@dr.dk eller ldl@dr.dk 

Gåture for mænd
tirsdag den 4 og 11. oktober kl. 16 med afgang fra 
TousgårdsLADEN Edwin Rahrsvej 6 B
Da Tousgårdsladen i Toveshøj hørte, at mænd efterlyste aktivi-
teter for dem, greb man udfordringen.
Tousgårdsladen samarbejder i forvejen med beboerrådgive-
ren, sundhedscafeen og Hasle Bakker, og det handler blandt 
andet om motionstilbud til beboerne. Og nu altså inklusive 
mændene...
”Det at gå ture sammen i naturen er både godt for fysikken, 
men det er også en mulighed for at få adspredelse fra en hver-
dag, som hurtig kan blive lang og ensformig, hvis man fx er 
ledig eller pensioneret,” siger husmand Anja Raithel.
”Vi har en række brugere, som bl.a. er begyndt at bruge huset 
efter deres ægtefælle er gået bort eller efter en skilsmisse - 
mennesker der søger et sted/et fællesskab. Det er ved mange 
af vore aktiviteter også en sidegevinst, at der samtidig etable-
res et socialt netværk,” tilføjer hun.
Gåtur hver tirsdag kl. 11.30 med start fra Tousgårdsladen.

På første gåtur for mænd med røde kinder og i slud 
så mændene rigtig godt ud
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Der sker noget, når 120 unge kristne gør 
en god gerning og tager fat på praktiske 
opgaver i Gellerup. Det gjorde de 17. 
september – i øvrigt for andet år i træk. 
De mødtes i Foreningernes Hus og for-
delte sig på følgende opgaver:

- Pudsning af vinduer: 19 lejligheder
- Fjerne ukrudt og gravet have i ni 
kolonihaver.
- Rydde op i syv kælderrum
- Male i syv lejligheder
- Rydde op på fem altaner

- Flytte møbler i fire lejligheder
- Rengøring i fire lejligheder
- Oprydning i tre lejligheder

- Og ellers blev dagen brugt til at 
rykke ukrudt op i Sansehaven, til at 
fælde træer, samle affald og fjerne 
ukrudt ved Foreningernes Hus.

Frivillige på vej ud for at male en lejlighed.

Godhedsdagen i billeder
Tekst og fotos: Lene Christensen og Linda Stærk Hansen
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Gang i cykelværkstedet på Janesvej.

 Jenny og Pernille pudser vinduer.

Meyere og frivillige samler affald på bystien.

Oprydning ved Nordgårdshallen.

Læs flere historier 
om godhedsdagen på 
www.gellerup.nu Tousgårdsladens vinduer pudses fra oven 

(foto: Anja Raithel).

Læs om de kristne på 
www.godhedsdag.dk 
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Gellerup har nu fået et spillested, men 
det er ikke noget fast ”sted”, idet der 
skal holdes koncerter på forskellige 
lokationer. Men det fælles navn for 
projektet hedder ”Musikcaféen [8220] 
- Spillested i det nye Gellerup”. Det er 
nemlig en aflægger af Musikcafeen i 
Mejlgade.
Thomas Buttenschøn var første navn, 
og han fungerede fint i Gellerupsce-
nens foyer, hvor selv 60 publikummer 
fyldte noget.  
Mens han var den bløde, underfun-
dige og alvorlige hippie-sanger, så var 
den mere hårdtslående rap fra  Mar-
wan, Cha-D og Milo noget af en mod-
sætning til Thomas. Thomas’s sange 
blottede en sårbar og eftertænksom 
ung fyr, og selv om hans vokal er eg-
net til at dele vandene blandt folk, så 
har han ubestrideligt et kæmpestort 
musiktalent. 

Kom med forslag!
I Musikcafeen er der også glæde over 
koncerten, om end der ikke kom så 
mange:
”Vi er yderst tilfredse med koncerten. Vi 
evaluerer nu på musikken og stedet, og 

der er ikke afgjort noget om næste navn 
eller sted. Vi vil gerne prøve et andet 
sted end Gellerupscenen, for selv om vi 
gerne vil tilbage dertil igen, så vil vi også 
gerne prøve nogle andre steder,” siger 
Mads Laier Sørensen fra Musikcafeen. 
Musikcafeen vil stå for 6-10 koncerter 
om året i samarbejde med Gellerups 
egen kulturkomite. Mads Laier opfor-

drer beboerne til at komme med forslag 
til både musiknavne og spillesteder. 

Man kan gøre det på Facebooksiden 
Musikcafeen [8220]. 

Allerede nu kan musikken høres på Tovs-
højskolen. Aftalen med Århus Musiksko-
le om El Sistema er i hus, hvilket betyder 
mere musikundervisning. Visionen er, at 
eleverne skal udvikle sig med musikken. 
Kun to små måneder af skoleåret er gået, 
og alligevel kan Stephan Steengaard, so-
cialpædagogisk leder ved Tovshøjskolen, 
mærke børnenes glæde. 

”Når de ser deres musikunderviser, syn-
ger de ”Hip Hop Hurra ”, én af de sange 
de synger i musikundervisningen,” siger 
Stephan Steengaard.
Lige nu er det sangen, der fylder, men på 
sigt skal de klassiske musikinstrumenter 
i brug. Strygere og blæseinstrumenter 
står på ønskelisten. Men det bliver tid-
ligst fra næste skoleår, at børnene får 
dem i hænderne. 

”Lige nu gøder vi vandene, skaber iden-
titet og oplever glæden ved musikken,” 
siger Stephan Steengaard om startfasen 
af projektet.

Læs hele historien 
på www.gellerup.nu

Thomas Buttenschøn var den første
Tekst: Birger Agergaard / Foto: Johanne Teglgård Olsen

Hip, hop, hurra – nu skal der synges
Tekst: Lene Bek Jørgensen.
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Uanset hvor i verden du befinder dig, 
kan du nyde en Big Mac med en kølig 
Coca Cola. Stien hen til ostedisken er 
den samme uanset, hvilken Netto butik, 
du besøger. Det regionale og lokale sær-
præg er en saga blot. 
Kom og vær med i en spændende uge 
i efterårsferien på Gellerup Højskole. Vi 
skal rode i baghaven, grave op og se, 
hvad naturen byder ind med, slagte og 
partere et lam, kærne smør og sigte hyt-
teost, koge marmelade og bage af gamle 
kornsorter.
Kurset i bæredygtig gastronomi vil være 
en vekselvirkning mellem praktiske erfa-
ringer, hvor vi går ud i naturen eller besø-
ger baghaven for derefter at sætte vores 
høstede erfaringer ind i en teoretisk ram-
me eller udsætte dem for refleksioner og 
holde dem op i lyset for at se dem efter 
i sømmene.

Hent en flyer i Yggdrasil, Dor-
tesvej 35A, eller kontakt Janne 
på 22 82 40 07 for at få yderli-
gere information.

LAN Party – The Battle
Gellerup Højskole afholder i 
samarbejde med IT Community 
Lan Party i Foreningernes Hus. 
Det foregår fra fredag d.14/10, 
kl.19 – lørdag d. 15/10 kl. 07.
Der vil være en masse lækre 
præmier på højkant, så mød op 
med din klan eller kom alene og 
find dig en fed klan. Der gam-
bles i CCS og CS1.6

www.gelleruphojskole.dk

Perlevennerne i Café Perlen tager søn-
dag den 23. oktober hul på en ny aktivi-
tet, når der inviteres til bankospil i cafe-
en med 20 spil om fulde plader. Banko-
spillet begynder kl. 15.00 og forventes at 
slutte klokke 17.00. Der bliver præmier 
både til banko på en række og pladen 
fuld. Bankoopråber er Jytte Nielsen, der 
er kasserer i Perlevennerne.
Oktobers fællesspisning er fredag den 
28. oktober, hvor der som sædvanlig 
bydes på spændende retter til billige 
penge.

Mød nye veninder
Fra tirsdag den 1. november tager Per-
levennerne hul på et nyt tilbud, som er 

rettet mod områdets kvinder, som har 
tid og lyst til at møde nye veninder. Det 
kommer til at ske tirsdag og fredag for-
middage fra klokken 10 til 13, hvor cafeen 
åbner – kun for kvinder. Her vil der være 
mulighed for at komme forbi og drikke 
kaffe og te og købe sig lidt morgenmad, 
og så er det ellers meningen, at kvinder-
ne selv skal være med til at bestemme, 
hvilke aktiviteter der skal foregå.
Perlen holder som altid åbent hver tors-
dag fra klokken 13-16, hvor alle er vel-
kommen til at kigge forbi og købe kaffe, 
te og kage og måske få sig en snak med 
nabo.

Læs mere på www.cafe-perlen.dk

Måske får du lyst til at deltage i næste fæl-
lesspisning fredag den 28. oktober? 

Bæredygtighed og Battle på Gellerup Højskole
Tekst: Janne Grøntved Larsen, Gellerup Højskole

Bingo Banko og veninder i Café Perlen
Af Helle Hansen. Foto: Marianne Rossen 

Tekst: Lene Bek Jørgensen.
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 Septembers himmel er regnfuld 
med grå skyer. Café Vita i Livsværkste-
derne samler gæster fra både Gellerup 
og udefra. Fælles er, at de kommer for at 
spise et godt måltid mad. Duften i dag 
er pikant, og næsen snuser fjerne dufte 
ind.

Puls i Café Vita
Mandag er Bazar Vest lukket. Køkkenle-
der og pædagog Michael Andersen for-
tæller, at mandag derfor er den travleste 
dag. Der kan komme over 200 gæster 
fordelt på en mandag fra kl. 10 – 18.15.

I caféen er der frivillige, fastansatte og 
også ledige i aktivering. Sammen hygger 
de om gæsterne og serverer etnisk mad. 
De besøgende ønsker at spise mad fra 
de lande, de kommer. Derfor kan man 
en dag spise somalisk, en anden dag tyr-
kisk, arabisk eller pakistansk. Men også 
dansk mad er på serveringslisten. Alt 
kød er fra halal-slagtede dyr.
Medarbejderne hygger om gæsterne. 
Der er tryghed og god stemning. Flere 
sprog klinger sammen, og der er mu-
lighed for at dyste med både billard og 
bowling. Den søde tand får serveret ka-
ger, og kaffen spiller en stor rolle som 
ledsager, når der udveksles tanker om 
livet. Der lyder også af og til en høj lat-
ter. Og rygerne kan få sig et hiv i ryger-
rummet.
Klokken 17 dukker nye gæster op. Det er 
tid for at servere aftensmad. I dag høns i 
asparges, serveret i tarteletter. 

Café Vita
Gudrunsvej 7, 8220 Brabrand
Én del af livsværkstederne i Gellerup i City 
Vest, ovenpå Føtex.
Livsværkstederne er en selvejende institu-
tion med rødder i KFUMs Sociale Arbejde i 
Danmark, Gellerup Kirke og Brabrand Bo-
ligforening.
Åben:
Mandag 10 – 18.30
Tirsdag – torsdag 10 – 15.30
Fredag 10 – 15.00
Medarbejdere: 
Otte frivillige
Fem faste 
15 i aktivering www.livsvaerkstederneigellerup.dk

Dagens ret: 
Fyldt kalkunbryst med stegte rodfrugter, 
pikant sauce og coleslaw til 30 kr.

Køkkenassistent Lene Andersen og køkken-

leder og pædagog Michael Andersen holder 

pause før servering af aftensmad.

Café Vita på multietnisk
Tekst og foto: Jytte Lund Larsen



Fed ferie i Globus1
Mandag d. 17/10
0930-1130 Forhindringsbaner for alle 0930-1200 Leg for 4-6 år med Fritidspatruljen 1200-2200 Pigedag – kun for piger og kvinder1200-1300 Zumba
1300-1500 Perleværksted for 10 år og opefter1300-1500 Læsehjørne for 6-10 år1500-1600 Mavedans
1600-1800 Perleværksted for 6-10 år1600-1800 Læsehjørne for 10 år og opefter1800-1900 Fitness og frugt1930-2100 Tøsefilm og popcorn.        Vi viser filmen 27 bryllupper
Tirsdag d. 18/10
0930-1200 Forhindringsbaner for alle 0930-1200 Leg for 4-6 år med Fritidspatruljen 1300-1450 Udfordringseventyr         for 6-10 år(udendørs)1300-1700 Street-handball for alle1300-1500 Meyerne: Robotter af  skrald for 6-10 år1510-1700 Udfordringseventyr for 10 år        og opefter (udendørs)1500-1700 Meyerne: Robotter af  skrald for 6-10 år1900-2100 Familiefilm og popcorn. Vi viser filmen Der var engang..(om drengen, der fik en lillesøster med vinger)

Onsdag d. 19/10
0930-1200 Forhindringsbaner for alle 0930-1200 Leg for 4-6 år med Fritidspatruljen 1230-2300 Gellerup Cup (Tilmelding til Klubber-ne i Gellerup, Dorthesvej 47, 8220 Brabrand, tlf.:  86250333)

Torsdag d. 20/10
0930-1200 Forhindringsbaner for alle 0930-1200 Leg for 4-6 år med Fritidspatruljen 1230-2300 Gellerup Cup (Tilmelding til Klubber-ne i Gellerup, Dorthesvej 47, 8220 Brabrand, tlf.:  86250333)

Fredag d. 21/10
0930-1200 Forhindringsbaner for alle 0930-1200 Leg for 4-6 år med Fritidspatruljen 1300-1450 Udfordringseventyr for 6-10 år1300-1450 Sport m.m. for alle1300-1500 Læsehjørne for 6-10 år1510-1700 Udfordringseventyr for 10 år   og opefter1500-1700 Læsehjørne for 10 år og opefter1800-2200 Gellerup volley cup (kun for voksne), (Tilmelding til Klubberne i Gellerup, Dorthesvej 47, 8220 Brabrand, tlf.:  86250333)

Se mere på www.globus1.dk 

  Gellerupbadet 
Svømning for piger og kvinderTirsdag den 6. september starter en ny sæ-son i Gellerup-badet for kvinde- og pigesvøm-ning

Tidspunkterne er: 
18.00-18.45 - Pigesvømning (7-18 år)18.45 -19.30 - Kvindesvømning   (med mulig-hed for undervisning i livredning)19.39 - 20.15 - Kvindesvømning

Pris: 230 kr. for efterårssæsonen.Mere information på: agf-swimteam.dk/gellerupbadet

Gellerupbadet

Den våde oase midt i Gellerup har åbent:

Mandag kl. 6.00-12.00

Tirsdag kl. 15.00-18.00

Onsdag kl. 6.00-12.00

Torsdag kl. 15.00-21.00

Fredag kl. 6.00-12.00  + 15.00-18.00*

Lørdag kl. 10.00-15.00

Søndag kl. 10.00-15.00

Desuden:
Onsdag kl. 15.00-18.00 og 

lørdag kl. 15.00-18.00 kvindesvømning

Fredag kl. 9.30-12.00 babysvømning 

 (varmtvandsbassin lukket for andre)

Fredag kl.15.00-18.00 billig svømning 

Seniorsvømning, plask & Leg, AquaPunkt-

redskaber mv: 

www.gellerupbadet.dk - Tlf. 8625 6901

Gode sider

Brabrand Boligforening: www.bbbo.dk

 Bydelsportalen: www.gellerup.nu

Skræppebladet: www.skraeppebladet.dk

  På Facebook: søg Gellerup.nu

Gellerupparken: www.glpk.dk

Samvirket i Gellerup og Toveshøj: www.samvirket.dk

 Foreningernes Hus: www.foreningernes-hus.dk

 Cafe Perlen: vww.cafe-perlen.dk

 Unge 4 Unge: www.unge4unge.dk



Mandag d. 3. okt.  kl. 19-21  Globus1, Temamøde: Børneliv i Århus Vest 
Tirsdag d. 4. okt. kl. 16-17  Fra Tousgårdsladen, gåtur for mænd
Onsdag d. 5. okt.  kl. 12-14  Lokalcentret, efterårsfest i Gellerup Pensionistklub
Torsdag d. 6. okt.  kl. 12.30-14  Foreningernes Hus, cafe for handicappede
Torsdag d. 6. okt.  kl. 16.30-18.30  Mediehus Gellerup, Foreningernes Hus, redaktionsmøde 
Torsdag d. 6. okt.  kl. 14.30-17  Globus1, Dialogmøde om forældresamarbejde
Søndag d. 9. okt.  kl. 10-12  Hasle Bakker, rulleskiløb
Søndag d. 9. okt.  kl. 14-17  Verdenshaverne, Gudrunsvej (svinget), aktivitetsdag
Tirsdag d. 11. okt. kl. 16-17  Fra Tousgårdsladen, gåtur for mænd
Tirsdag d. 11. okt.  kl. 16.45-18  Beboerhuset Yggdrasil, Korsang.
Torsdag d. 13. okt.  kl. 12.30-14  Foreningernes Hus, cafe for handicappede
Fredag d. 14. okt.  kl. 19-07  Foreningernes Hus, LAN Party
Mandag d. 17.-21. okt.    Globus1, Fed Ferie (se omtale side 19)
Onsdag d. 19. okt.  Kl. 13-15  Lokalcentret, Bankospil og kaffe i Gellerup Pensionistklub
Torsdag d. 20. okt.  kl. 20-20.30  DR1, ”Gintberg på Kanten”
Søndag d. 23. okt.  kl. 15-17  Cafe Perlen, Yggdrasil, bankospil.
Onsdag d. 26. okt.  kl. 12-14  Jobcentrets butik i Bazar Vest, startmøde for iværksættere
Torsdag d. 27. okt.  kl. 12.30-14  Foreningernes Hus, cafe for handicappede

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender oktober 2011

1300 børn og deres forældre hyggede sig til Gellerups Eidfest, som var arrangeret af afdelingsbestyrelsen og lokale foreninger.
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