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De gør en forskelAf Anett Sällsäter Christiansen

Vi er gået ind i 2012 og tager hul på nye udfordringer, specielt i områdets aktive foreningsliv. Sidste år opstod der mange nye foreninger - med stærke engagerede kvinder og mænd, som ønsker at gøre en forskel. Det er en stor opgave – men endnu større at gøre den synlig, at være en rollemodel for dem, som intet kender til foreningsliv og at være frivillig.  I år har Samvirket i Gellerup og Toveshøj valgt at sætte fokus på netop foreningslivet i området. Foreningernes Hus er ved at blive godt funderet, og mange foreninger er flyttet ind og deler lokaler.
Netop dette udvider mange medlemmers horisont at skulle samarbejde med andre end dem, man kender og at være sammen og løfte i flok - det forpligter.Så derfor er et Foreningernes Hus og kulturhuse så uhørt vigtige mødesteder for alle de kulturelle arrangementer, der får et samlingssted, og beboerne får en stemme og et ansigt udadtil og omvendt inspirerer boligområdet til et tværkulturet samarbejde. 

Men noget som er lige så betydningsfuldt og en motivationsfaktor, er Ildsjælepriserne fra Samvirket i Gellerup og Toveshøj. De er skulderklap, som giver anerkendelse til de, der som har ydet en indsats.  Derfor er din ressource og indsats vigtig. Hvis vi står sammen og støtter op omkring det som er sat i gang og sættes i gang, kan vi få et større kendskab til hinanden. 

indhold
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Hanifa Awneh fra Gellerup har 
mødt de syriske flygtninge, der 
bor i en kummerlig lejr i Tyr-
kiet få kilometer fra den syri-
ske grænse. Hun deltog sam-
men med sin far Ali Awneh i en 
konvoj, som havde til formål at 
yde moralsk støtte til de syriske 
oprørere, og det lykkedes. Men 
meget mere end moralsk støtte 
kunne de knap 400 deltagere 
ikke give.

I en flygtningelejr udenfor Antakya be-
søgte de blandt andet bekendte, som 
kommer fra samme landsby, Banias, 
som hendes forældre flygtede fra for 
mange år siden. 40 i hendes bekendtes 
familie måtte flygte fra Syrien i juni, og 
nogle af flygtningene deltager stadig i 
revolutionen, mens andre aktive familie-

medlemmer er gået under jorden i Syri-
en. I flygtningelejren laver regimets støt-
ter ofte hærværk, og Hanifas bekendte 
er også blevet truet af folk fra regimet. 

Fortæl om det derhjemme
”Jeg er frustreret over, at jeg 
ikke kan gøre mere,” siger 
Hanifa, som netop er vendt 
hjem til Gellerup. Men hen-
des indsats er dog ikke slut. 
”Oprørerne ønsker, at vi skal 
fortælle så meget som mu-
ligt om sagen herhjemme, 
det betyder meget for dem. 
Jeg vil få fat i unge med sy-
risk baggrund og gøre dem 
opmærksom på, hvad der 
sker. Vi skal også holde en 
velgørenhedsfest i Køben-
havn 18. februar, hvor vi 
skal forsøge at rejse penge 
til kampen,” fortæller Ha-
nifa Awneh. 

Hanifa Awneh besøgte bekendte, der kom-
mer fra samme landsby som hendes egne 
forældre. Nogle af familiemedlemmerne er 
gået under jorden i Syrien.  

Gellerup-støtte til syrisk oprør
Tekst: Birger Agergaard / Foto: Hanifa Awneh

Lektieklubber vil præmiere de bedste
Tekst og foto: Birger Agergaard

To somaliske lektieklub-
ber i Gellerup prøver nu 
med nye metoder at gøre 
børnene så dygtige, at de 
kan flyve ind i ungdoms-
uddannelser og få arbej-
de. 

Dharoor Forening og Godob 
Forening arbejder sammen om 
at forbedre deres børns skole-
gang – det er noget af det bed-
ste, der kan gøres for at skabe 
bedre integration, siger Ahmed 

Mohamed Yusuf og Mohamed Jama So-
yan til gellerup.nu.
Nyt er det, at lektiehjælpen i Foreninger-
nes Hus vil præmiere de bedste elever i 
hvert af fagene dansk, matematik og so-
malisk. I de to første fag er det karakter-
ne i de store klasser, der afgør præmie-
tagerne, men de voksne er stadig ved at 
afklare, hvordan det skal foregå. Men 
formålet er at motivere alle børnene til 
at få bedre karakterer.

Læs hele historien på www.gellerup.nu

Mohamed Jama Soyan og Ahmed Mohamed 

Yusuf (th.) arbejder for at forbedre deres børns skolegang.
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24-årige Helle Sørensen er ny 
museumsinspektør på Gellerup 
Museum.

Hun er nærmest vokset op som en mu-
seumsgenstand. Gennem hele hendes 
barndom spenderede hun nemlig alle 
sine ferier tilbage i 1600-1900-tallet, for-
di hun var aktør i Frilandsmuseet Hjerl 
Hedes levendegørelse af de forskellige 
tidsperioder.

Den unge kvinde læser historie på Aar-
hus Universitet, og det var her hun kort 
før jul så opslaget om at blive studenter-
medhjælper på museet på 6. sal i Gel-
lerupparken.

”Jeg havde ikke tidligere været i Gellerup 
udover et par besøg i Bazar Vest,” fortæl-
ler den vestjyske pige fra Sahl.

”Men jeg havde selvfølgelig hørt en 
masse historier om, hvad det er for et 
værre sted. Men allerede efter mit første 
besøg i Gellerup, hvor jeg havde først 
arbejdsdag, er mange af mine 
bange forventninger blevet af-
kræftet,” smiler Helle Sørensen. 

”Jeg skal være med til at lave nye 
udstillinger og måske udbygge 
nogle af de ting, der allerede er 
på museet Og så vil jeg rigtig 
gerne være med få flere frivillige 
på museet. Jeg vil også gerne 
ud og interviewe og snakke med 
beboere, som for eksempel har 
boet her i mange år og vil fortælle 
om tiden, der var en gang.

Gellerup Museum holder åbent 
med gratis entre tirsdag kl. 15-17  
1. søndag i måneden kl. 14-16

Se mere på www.gellerupmuseum.dk

Ny inspektor på Gellerup 

Tekst og foto: Helle Hansen

Nu har Gellerup sin egen tv-ka-
nal, som henvender sig til alle 
borgere i Gellerup.

Gellerup TV er en kanal, hvor program-
merne ofte bliver produceret af de unge 
mennesker hos Filmprojekt Gellerup, 
som holder til i kælderen i Tovshøjsko-
len. Kanalen er et samarbejde mellem 
IndvandrerTV, FilmProjekt Gellerup og 
Gellerup.nu portalen.
Rasmus K. Steffensen, som er medarbej-
der på filmprojekt Gellerup, oplyser at 
der allerede er sendt en del programmer 
på kanalen, men nogle af dem har væ-
ret genudsendelser, da de ikke altid har 
materiale nok. Det seneste program har 
været en udsendelse om Rap Akademiet 
og et interview med rapperen Cha D. 

Målgruppen for Gellerup TV er alle bor-
gere i området, og man laver program-
mer om det, der sker i området.  

Hvem kan tage kanalen?
Det er ikke alle i Gellerup, der i dag kan 
se kanalen, da den sender på Kanal Øst-
jylland, som sendes via Stofas basispak-
ke. Ifølge Stofa er det en forudsætning 
for at se kanalen, at husstanden har et tv 
med indbygget digitalmodtager (DVB-C) 
eller Zaptorboks uden kort. 
Hvis man ønsker at se Kanal Østjylland, 
skal man altså sikre sig, at husstanden 
har et tv med indbygget digitalmodta-
ger (DVB-C) eller besøge Stofas butik 
på Søren Frichsvej 34C i Aabyhøj og her 
købe eller leje en Zaptorboks uden kort.  

Det ville være spændende at vide, hvor 
mange Gellerupborgere der kan tage 
kanalen, men da man ikke skal have et 
zaptorkort til at se kanalen, har Stofa 
heller ikke mulighed for at optælle seere. 
Man kan dog vælge også at købe et zap-
torkort og så 50% rabat på det. Det får 
man som medlem af Antenneforeningen 
Århus. På den måde kan man se digitale 
programmer og få andre fordele. Dem 
kan man se på følgende link: http://
www.antenneforeningenaarhus.dk/De-
fault.aspx?ID=340

Sendetider på Kanal Østjylland:
Torsdag kl. 23.00 - 23.30 
Fredag kl. 16.30 - 17.00 
Fredag kl. 23.00 - 23.30 
Lørdag kl. 23.00 - 23.30
www.fpgellerup.dk

Gellerup TV er i luften
Tekst: Elsebeth Frederiksen
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I juleferien havde Kvindefor-
eningen Niche lavet aktiviteter 
til unge piger i Foreningernes 
Hus med støtte fra Samvirket. 

Projektet varede i tre dage, hvor pigerne 
de første to dage skulle arbejde med en-
ten læder eller re-design. Der var også 
folkedans og et pragfuldt diasshow med 
billeder af pigerne, mens de arbejder.
Kun fantasien satte grænser, for hvad 
pigerne kunne finde på. En af pigerne 
havde en gammel grå T-shirt som hun 
ikke brugte mere, så hun hentede nogle 
gamle slips og fik dem syet på, så det 
gav mere liv i den gamle, grå og livløse 
T-shit. Dette er dog kun et enkelt eksem-
pel på, hvad pigerne har lavt.  

Om Niche
Kvindeforeningen Niche arbejder med 
de unge kvinder fra 12 og opefter. For-
mand er Wissal El-Arid (formand). For-
eningen er arabisk orienteret, men der er 
plads til alle nationaliteter. 

Lige nu er der kurdiske, palæstinensi-
ske, iranske og danske kvinder med, og 
de håber, at andre nationaliteter har lyst 
til at deltage. Der er ca. 35 medlemmer 
af Niche i dag. 

Læs hele historien på www.gellerup.nu

Amal El-Ahmad (tv.), Amira Amin og Wis-
sal El-Arid sidder i bestyrelsen for Kvindefor-
eningen Niche.

Niche lavede læder og re-design
Tekst: Fatina Maarouf og Ayah Abu Husien / Foto: Birger Agergaard

I hjørnet af Gellerup bibliotek 
holder Folkeinformation til. 
Kun opdelt af et par skillevæg-
ge sidder medarbejderne side 
om side og snakker med bebo-
ere, der for eksempel har brug 
for hjælp til at forstå breve eller 
meddelelser fra kommunen.

”Nogle beboere føler sig bagud på in-
ternettet, når det handler om nemID og 
borger.dk. Kommunikation nu til dags 
foregår mest over computer, og derfor 
synes de, det er svært,” fortæller Abdi-
rashid Sheikh Mohamoud, eller bare 

Sheikh, som han hedder blandt kolle-
gerne i Folkeinformation. 
Sproget er en væsentlig årsag til, at be-
boerne oplever vanskeligheder med at 
forstå regler om skat om moms, men 
det er nu ikke problemet for alle , forkla-
rer Walid Mahmoud, der arbejder side 
om side med Sheikh: ”Mange kender 
sproget, men ikke reglerne,” siger han. 

Travlhed vidner om succes
Beboerne kan få råd og vejledning gan-
ske anonymt og uforpligtende i Folkein-
formation, og det er der så mange, der 
benytter sig af, at man ofte må vente i 
kø. 
”Beboerne har tillid til os medarbejdere, 
derfor kommer de ofte her før de går på 

et andet offentligt kontor,” forklarer Wa-
lid Mahmoud. 

Abdi tager breve med
Abdi er bruger af Folkeinformation – han 
ønsker kun sit fornavn nævnt her.
”Hvis jeg har problemer, går jeg altid til 
Folkeinformation, fordi der kan de hjæl-
pe mig på mit eget sprog. Jeg kan tage 
alle breve, som jeg har svært ved at for-
stå, med, og så får jeg hjælp.
Hvis jeg ikke havde Folkeinformation 
at gå til, ville jeg være nødt til at kigge i 
ordbogen og slå hvert ord op. Jeg kunne 
selvfølgelig henvende mig på borgerser-
vice, men der kan jeg ikke få hjælp på 
mit eget sprog.”

Folkeinformation er Gellerups livline

Tekst: Sine Neuchs Thomsen
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Den 1. december blev der byttet 
rundt på rollerne som varme-
mestre i de to største afdelinger 
i Brabrand Boligforening. 

Youssef Abdul Kadar blev ny varme-
mester på Toveshøj efter næsten otte 
år som varmemester i de lave blokke i 
Gellerupparken. Den nye varmemester 
i Gellerupparken hedder Kurt Sørensen, 
og han har sammen med varmester Ah-
mad Mansoura, der tidligere var varme-
mester i afdelingens høje blokke, valgt at 
lave en ny ordning i Gellerupparken. 

Det betyder, at Gellerup-
parkens beboere i dag har 
to varmemester, fordi Ah-
med og Kurt har valgt at 
dele ansvaret for hele afdelin-
gen mellem sig i stedet for, at 
opgaven som tidligere var delt 
op i de lave blokke på Jettes-, 
Dorte-, Lottes- og Bentesvej 
og de høje blokke på Gud-
runsvej.

Ahmad Mansoura og Kurt Sø-
rensen klarer Gellerups blokke, 
mens Youssef Abdul (th) overta-
ger Toveshøj.

Rundt i Gellerupparken

Varmemestre i Gellerupparken og Toveshøj rokerer
Tekst og foto: Helle Hansen 

Fristedet vil give Gellerups unge 
nye tilbud, og nu har forenin-
gen også fået et sted at være. 

Forleden rykkede en kæmpekran ind 
ved pladsen foran Gellerup Badet. Kort 
tid efter dukkede to lastvogne fra Johs. 
Sørensen & Sønner Århus A/S op med 
hver deres store pavillon på fire gange 
otte meter på ladet. Det så ud til at være 
piece of cake for kranen at løfte først den 
ene halvdel og dernæst 
den anden pavillon højt 
op i luften og på plads 
på græsplænen nord 
for svømmehallen. 

Det er foreningen Fri-
stedet, der fremover 
skal have til huse i pavil-
lonen, som foreningen 
lejer af Gellerupparken. 
Foreningens formål er 
at samle unge men-

nesker og få dem væk fra de kriminelle 
miljøer.  Foreningen har siden, den blev 
stiftet sidste forår, arbejdet for at få et fy-
sisk mødested, og det er et led i forenin-
gens formålat give de unge et ansvar for 
stedet. 
Fristedet skal være et tilbud til alle unge 
og målet er lave ugentlige sportsak-
tiviteter som fodbold, svømning og 
boksning. Derudover har foreningen 
et ønske om at tilbyde med-
lemmerne oplysning 

om uddannelsesmuligheder og ger-
ne også at kunne tilbyde lektiehjælp. 
 
Pavillonen er købt brugt, og det er de 
unge selv, som i løbet af foråret skal 
være med til at sætte den i stand.

Vupti – så nemt går det med at løfte Fri-
stedet – og give medlemmerne albuerum. 

Fristedet er landet
Tekst og foto: Helle Hansen 
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Beboerne på Toveshøj er i fe-
bruar inviteret til et ekstraordi-
nært beboermøde om Helheds-
planen. På mødet kan beboer-
ne være med til at pege på den 
blok, som i Helhedsplanen skal 
omdannes til ældreboliger. 

Mødet holdes i Beboerhuset Tous-
gårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B,  tirsdag 
d. 7. februar kl. 19.00. Udover en status 
på, hvad der sker med planen lige nu, 
hvor der er kommet midler fra Lands-
byggefonden,  vil afdelingsbestyrelsen 
gerne høre beboernes mening om, hvil-
ken af  blokkene på Toveshøj, som kan 
omdannes til ældreboliger.
Der er i den politiske aftale mellem Bra-
brand Boligforening og Aarhus Kom-
mune udpeget de blokke i Gelleruppar-
ken, der skal rives ned for at give plads 
til Bygaden samt omdannelse af blokke 
til ungdomscampus i Gellerup. I samme 

aftale er der peget på en blok på Toves-
høj, der skal laves om til ældreboliger. 

Forslag: Blok A17
I afdelingsbestyrelsen vil vi gerne kom-
me med en indstilling 
til omdannelse af en an-
den  blok i afdelingen. I 
stedet for blok A21 Ja-
nesvej 29 - 41 foreslår  vi 
blok A17 Edwin Rahrsvej 
18 - 26. Vi begrunder det 
med, at blok A17 ligger 
tættere på Edwin Rahrs-
vej, og at den derfor er 
langt mere tilgængelig 
og mere egnet for ældre 
beboere. 
Vi vil på mødet ger-
ne høre jeres forslag og 
håber at se mange af jer 
til mødet d. 7. februar

Rundt i Toveshøj
Hvilken blok skal blive til ældreboliger?

Tekst: Anett Christiansen, formand for afdelingsbestyrelsen på Toveshøj 

En fiktiv krimiroman med titlen 
Lad Heksene Flyve er på vej fra 
Anett Sällsäter Christiansen fra 
Toveshøj. Hun har tidligere lagt 
navn til bøgerne Brabrand 8220 
og Inden Næste Solopgang.

Maj er en kvinde i fyrrene fra en nostal-
gisk by Söder, som er den ældste bydel 
i Stockholm. Her findes en gammel an-
tikvitetsbutik opkøbt af hendes veninde, 
som spinder sig ind i mystiske omstæn-
digheder. Tre kvinder spøger i butikken, 
og ved nærmere research synes den 
tidligere indehaver ikke at eksistere. 

En gammel graver, der hævder at have 
været venner med denne indehaver, er 
et brik i dette forunderlige puslespil.  
 
Er man en tålmodig læser, vikles man 
ind i et virvar af fortællinger på om-
trent 500 sider om hekseri, mysticisme, 
tidsrejse og ikke mindst middelalde-
rens historie, hvor kvinder som solgte 
gammelt brød kom til at forgifte folk. 
Konsekvens? Dødsdom i flammer! 
 
Læs hele historien på www.gellerup.nu

Anett Sällsäter Christiansen læste i efter-
året op fra sin 8220-bog. Nu er en ny på vej.

Den politiske aftale foreslår, at den markerede blok øverst i billedet ændres til ældreboliger, men afdelingsbestyrelsen peger på den nederste, fordi den ligger mere tilgængeligt for ældre beboere. 

Ny bog fra Anett på vej: Lad heksene flyve

Tekst: Beyra Dabla
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Mange nydanskere vil gerne starte selv

Tekst og foto: Birger Agergaard

”Danmark er verdens letteste land 
at starte egen virksomhed i. Det 
er ikke det, som er svært, men 
det svære er at finde kunderne.” 
 

Iværksætterkonsulent Mogens Thomsen 
sidder hver onsdag i Bazar Vest og venter 
på sine egne kunder, så for ham er det 
heller ikke så let, selv om han ved, hvad 
der skal til. 
Men bazaren er stedet, hvor mange ny-

danskere med 
drømmen om 
egen virksomhed 
kommer forbi. 
Der er masser af 
butiksejere i baza-
ren, selv om den 
heller ikke går alt 
for godt, for der 
er blevet længere 
mellem kunderne. 

”Så må man ”råbe” efter kunderne, gøre 
opmærksom på sine produkter, vise dem 
pænt frem og sådan,” siger Mogens 
Thomsen. Men han indrømmer, at det 
ikke altid er let, og man skal have et ”dri-
ve” i sig for at starte egen virksomhed.  
 
Mogens Thomsen fornemmer, at mange 
nydanskere har lysten til at starte egen 
virksomhed, måske hver sjette, men der 
skal mere til end lysten. Her kan han som 
konsulent hjælpe med råd og afklaring. 

Læs hele historien på www.gellerup.nu
www.startvaekst-aarhus.dk

Den krølhårede 23-årige engelske 
kunstner Daniel van der Noon 
gnistrer om kap med vinterens 
solstråler i Sigrids Stue i Forenin-
gernes Hus. Han hedder Daniel 
van der Noon og fortsætter San-
dra Johnstons og Mario Ybarras 
kunstneriske projekt i Gellerup, 
hvilket er sat i gang efter ini-
tiativ fra Aarhus Kunstmuseum. 
 
Sandra Johnston lavede art perfor-
mance med lyd, mens Mario Ybarra 
satte gang i ”The Drawing Club”, Teg-
neklubben. Den nye kunstner kom al-
lerede før jul til området, hvor han traf 
Mario Ybarra. Fysisk kan man i Sigrids 
Stue se de kreative ideer, som nu skal 
tage form efter Daniel van der Noon. 
 

Børns uskyldige naivitet driver kunstneren 
Daniel van der Noon er optaget af det 
spontane og det naive. Han siger, at det 
er som tyggegummi-bobler, der er fyldt 
med intens energi. Hans mål for ophol-
det er at fremme ’det skøre, det umid-
delbare og det naive’ i en social-kulturel 
kontekst. 
Han fortsætter med tegneworkshops i 
Sigrids Stue hver onsdag eftermiddag – 
og vil også være at finde i andre sammen-
hænge.
Daniel van der Noon synes, at kunst 
er så vigtig, at han satser på det som 
sin levevej, fordi han selv kan tillade 
sig at være naiv i kunsten. Han har stu-
deret litteratur og filosofi, men han 
kan ikke på nuværende tidspunkt se 
sig selv i et arbejde med faste tider.  
 
www.sigridsstue.dk
Kontakt: danielvandernoon@gmail.com

Ny energi i Sigrids Stue
Tekst: Jytte Lund Larsen / Foto: Birger Agergaard

Mogens Thomsen har blandt andet rådgivet Abu-
bakar Elimi, der driver en butik i Bazar Vest med tøj 
og skønhedsprodukter.

Daniel van der Noon – krølhåret energi
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Fodboldklubben ACFC var før 
jul i Libanon, hvor de viste, 
hvordan foreningslivet her i 
Danmark fungerer. 

Kufferterne, de fyldte op 
med fodboldting inden af-
rejsen, er tomme, mens 
bagagen med oplevelser 
og erfaringer, de har fået 
med hjem, er helt fyldte.    
 
”Vi ville gerne give forenin-
gerne i Libanon nogle værk-
tøjer til at få forenings-
arbejdet til at fungere 
bedst muligt, og i hvert 
fald hjælpe dem i gang 
med at udvikle,” si-
ger Afif Abdallah, der 
er formand for AFCF. 
 

Han forklarer, at der i Libanon bli-
ver satset på eliten, altså første-
holdet, i fodboldklubberne, og 
dermed bliver de unge under 15 år 
glemt. Det er netop denne tendens 
danskerne vil ændre: ”Der skal i 

lige så høj grad fokuseres på de unge, 
da de jo også er foreningens fremtid.”  
 
Derudover er det også vigtigt for Afif, at der 
fokuseres på glæden og oplevelsen ved 
at spille fodbold, og dermed få mange af 
de unge væk fra gaden og ind i klubberne.  

ACFC var i Libanon med bolde og demokrati
Tekst: Signe Skou / Foto: Afif Abdallah

Arabiske børn bliver klar til skolen
Tekst: Birger Agergaard / Foto: Ole Jessen

Hvert tiende barn af ara-
bisk oprindelse i Gellerup er 
med i et projekt, som hand-
ler om at gøre dem helt pa-
rate til at gå i skole. Det vil 
sige – det er snarere de voks-
ne, der er de aktive deltagere. 
 
”Vi ser ikke meget til børnene, det er 
mødrene, som vi skal have til at gøre no-
get,” siger en af de fire bag projekt Skole-
klar, socialrådgiver Anne Kjærsgaard fra 
Socialforvaltningen ovenpå biblioteket i 
Gellerup. I arabiske familier er det oftest 
mødrene, der tager sig af de mindre børn. 
 
Det treårige projekt skal sikre, at børnene 
er lige så skoleklare som deres jævnald-

rende. Det nuværende forløb på 30 uger 
frem til juni har kun plads til 10 familier, 
og det er kun omkring 10 procent af de 
arabiske børn i Gellerup. Men næste pro-
jekt til efteråret dobler op til 
20 familier. Stort set alle bør-
nene går i daginstitutioner.  
 
Familierne er med i 30 uger. 
Hver anden uge får hver fa-
milie et besøg af de to ara-
bisktalende instruktører, Ni-
dal Abed-Ali og Hanan Amin. 
Moderen får viden om, hvor-
dan hun kan ”lege” indlæring 
ind i børnene, eksempelvis 
ved hjælp af eventyr og leg på 
gulvet. 

Læs hele historien på www.gellerup.nu

Ny energi i Sigrids Stue

Her er dem, det hele drejer sig om - børnene i Libanon.

Danskerne fra ACFC lærte at sætte pris på egne faciliteter, når de sammenlignede med disse.
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Farvel til husmand Anja
Tekst: Helle Hansen 

Efter to et halvt år som husmand i 
Tousgårdsladen tog Anja Raithel i 
ugen op til jul afsked med bruger-
ne i beboerhuset. Den populære 
husmand har nemlig fået et og nyt 
spændende arbejde som leder af 
Aarhus Billedkunstcenter, som åb-
ner på Godsbanegården til marts. 
 

En af grundene til, at Anja Raithel søgte 
væk fra Tousgårdsladen, var at stillin-
gen som husmand i Laden i forbindelse 
med sidste års sparerunde fra okto-
ber blev beskåret til en deltidsstilling. 
 
Glædelig nyhed
Men umiddelbart inden juleferien mod-
tog beboerhuset den glædelige nyhed, 

at Bikubenfonden de næste to år gerne 
vil være med til at sikre, at der kan an-
sættes en deltidsmedarbejder, som skal 
være med til at igangsætte en bred vif-
te af gratis fritidstilbud i beboerhuset. 
  
På Aarhus Billedkunstcenter skal Anja 
Raithel arbejde for at formidle kunst og 
synliggøre kunstneres vilkår og poten-
tialer. Det kan blandt andet ske ved lave 
samarbejder mellem kunstnere, kura-
torer og institutioner og skabe rammer 
for større projekter, der også inkluderer 
lokale miljøer. 
Så det er nok ikke sidste gang, at vi mø-
der Anja i vestbyen.

Anja Raithel – hende ser vi nok igen i Vest-
byen (foto: Tousgårdsladen)

Diplomer til mændene i Tousgårdsladen
Tekst: Birger Agergaard / Foto: Carsten Nielsen

Lige før jul fik otte mænd di-
plom i Tousgårdsladen for deres 
evner som hverdagskokke, og 
de har tænkt sig at gå på ”fort-
sætterholdet”, som starter her i 
februar. 

Og det er Jytte Nielsens skyld. Hun har i 
Tousgårdsladen undervist de otte ældre 
herrer i lettere madlavning. 
For et år siden lavede Poul Erik Nielsen 
fra Skjoldhøjparken ikke mad, det gjorde 
hustruen. Men hun døde først på året, 
og i det tidlige forår besluttede han sig 
for at melde sig til et madlavningskursus 
i Laden - tilfældigvis sammen med syv 
andre mænd, som han kendte i forvejen 
fra en billardklub i Åbyhøj. De fleste er 
enkemænd. 
”Jytte er bare god til at lære fra sig. Vi 
har lært at lave frikadeller, bøffer, skinke, 
sovs og det hele. Men hun holder os 
også i ørerne,” bemærker Poul Erik. 

10 kroner pr. gang
Mere ondt gør det dog ikke, end at han 
og gutterne fortsætter på næste kursus 
til februar. Men de insisterer på at give 
en ”latterlig lille” deltagerbetaling på 10 
kroner pr. gang. Den blev indført i ef-
teråret efter et helt gratis forårskursus, 

fordi kommunen giver tilskud. Jytte un-
derviser på frivillig basis. 
Seks af de otte, der fik diplomer af Jytte 
Nielsen (fra venstre): Allan Pedersen. Poul 
Erik Nielsen, Benny Møller, Niels Barrit, 
Herman Kempel Carlsen og Kaj Rasmus-
sen. De to, der kunne kunne være til stede, 
er Elo Bagtrup og Leif Jensen.



Diplomer til mændene i Tousgårdsladen
Tekst: Birger Agergaard / Foto: Carsten Nielsen

Fritidspatrulje laver events
Her i den mørke vintertid er det ikke lige 
de sædvanlige fritidspatrulje-aktiviteter 
tirsdag og torsdag, der trækker børnene i 
Gellerup og Toveshøj. Derfor lukkes de ned 
indtil foråret, og i stedet kommer der ture 
ud af  området og særlige arrangementer 
for de 4 til 12 år børn hen over vinteren. 
 
”Vi har spurgt børnene, hvad de helst vil i 
denne mørke vintertid og er kommet frem 
til nye initiativer. Hold øje med vore medier 
og se efter ophæng i opgange om de kom-
mende sjove arrangementer,” siger Fri-
tidspatruljens leder, Gordon Roberts. 
Han sætter snart overskrift og dato på det 
næste arrangement. 

Fastelavn for 0-12-årige
Søndag d.19. februar kl. 13-15 slår vi katten af  tønden i Foreningernes Hus (Nordgårdskolen).Vi skal: Slå katten af  tønderne og kåre kattekon-ger og kattedronninger. Kattekongen er den, der slår tønden HELT ned, og kattedronningen er den, der slog lige før kattekongen. Der er præmier til kattekongen og kattedronningen.Bagefter er der uddeling af  godteposer og Uddeling af  præmier til de bedst udklædte børn.Billetter koster 10 kr. pr. barn og kan købes i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A, torsdag den 9. februar 2012 mellem kl.13.00 og 18.00. Husk børnenes sygesikringsbevis.

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen i Gellerup 
og Unge4Unge

Café Perlen i Yggdrasil Åben hver torsdag kl. 13-16 
Her serveres kaffe, te og kage 

- kom og få en snak med din nabo. Se www.cafe-perlen.dk 
Go’ Morgen Fruer

Formiddagscafé for kvinder i YggdrasilTirsdag og fredag kl. 10-13
Kaffe, te og morgenmad kan købes.

Perlens Systue i YggdrasilFor kvinder og piger, der har lyst til at være kreative med 

nål, tråd og perler. Åben hver torsdag kl. 14.30-17.00
Bingo Banko i Café PerlenSøndag den 12. februar kl. 15-17

Kom og få en hyggelig eftermiddag med mange spil med ge-

vinster på rækker og fulde plader. Både for børn og voksne
Husk Perlevennernes fællesspisning 
Fredag den 24. februar kl. 17OBS: Billetter købes forinden enten i Café Perlen eller Go-

Morgen Fruer-cafeen
Perlevennernes Generalforsamling 
Fredag den 24. februar kl. 18.30 i Beboerhuset Yggdrasil

Dagsorden ifølge vedtægterne.

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

Pige- og kvindesvømning: 

Se agf-swimteam.dk/gellerupbadet

Unge og hash

Forældre Debatforum inviterer i samarbejde med 

Sundhedscafeerne til oplysnings- og debatmødet:

Er du bekymret for en ung, der ryger hash?

Søndag den 26. februar 2012 Kl. 14-16 i Beboer-

huset Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6b.

Oplæg ved Mette Bundgaard, behandler i Aarhus 

Kommunes Ungdomscenter. 

Tilmelding senest tirsdag 21. februar 2012 til 

Samvirkesekretær Helle Hansen, 2920 8978 / hel-

han@aarhus.dk

Madklub for børn
7. februar starter en ny og gratis madklub for børn fra 10-12 år. Den holdes hver tirsdag fra 16-19. Tilmeld dig fra 1. februar på en  tilmel-dingsplakat i Tousgårdsladen.Madklubben er et samarbejde mellem Beboer-huset Tousgårdsladen, UngdommensRøde Kors og Sundhedscafeen.



Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Onsdag d. 1. feb.  kl. 16  Foreningernes Hus, Tegneworkshop i Sigrids Stue
Torsdag d. 2. feb.  kl. 16.30  Foreningernes Hus, Åbent redaktionsmøde i gellerup.nu
Tirsdag d. 7. feb.  kl. 19   Tousgårdsladen, Toveshøj holder ekstra beboermøde 
Tirsdag d. 7. feb.  kl. 19.30 Gellerup Kirke Cafekoncert med Himmelblå
Onsdag d. 8. feb. kl. 16   Foreningernes Hus, Tegneworkshop i Sigrids Stue
Søndag d. 12. feb.  kl. 15  Beboerhuset Yggdrasil, Bingo Banko i Cafe Perlen
Onsdag d. 15. feb.  kl. 16  Foreningernes Hus, Tegneworkshop i Sigrids Stue
Torsdag d. 16. feb. kl. 13   Klubberne i Gellerup, Gellerup Cup i fodbold
Søndag d. 19. feb.  kl. 13  Foreningernes Hus, Fastelavn i Gellerup
Mandag d. 20. feb. kl. 14  Foreningernes Hus, møde med Liv Holm Andersen
Onsdag d. 22. feb.  kl. 16  Foreningernes Hus, Tegneworkshop i Sigrids Stue
Torsdag d. 23. feb.  kl. 19  Elsebeth Egholm på Gellerup Bibliotek
Fredag d. 24. feb.  kl. 17  Beboerhuset Yggdrasil, Perlevennernes fællesspisning
Fredag d. 24. feb.  kl. 18.30 Beboerhuset Yggdrasil, Perlevennernes generalforsamling
Søndag d. 26. feb.  kl. 14  Tousgårdsladen, debatdag om hash 
Tirsdag d. 28. feb.  kl. 19  Beboerhuset Yggdrasil, Grønærtens generalforsamling. 
Onsdag d. 29. feb.  kl. 16  Foreningernes Hus, Tegneworkshop i Sigrids Stue

Kalender februar 2012

Længes du efter sommer? 
Gellerupparkens Haveforening Grønærten har enkelte le-

dige haver rundt mellem blokkene. De små nyttehaver kan 

beboerne leje for 100 kroner om året. 

Hvis du er interesseret i at leje en have, skal du henvende 

dig til beboersekretær Vibeke Dam Hansen i Yggdrasil, Dor-

tesvej 35A, tlf. 86251017 - senest den 1. marts. 

De ledige haver lejes ud efter først til mølle-princippet

Grønærten har i øvrigt generalforsamling  tirsdag den 28. 

februar kl. 19.00 i Yggdrasil.

Mød din brobygger 
Har du spørgsmål og kommentarer til Helhedsplanen, så kan du fra tirsdag den 21. februar møde Pia Katballe Sørensen hver tirsdag kl. 11-14 i Gellerup Bibliotek. Hun er ansat i Gel-lerupsekretariatet (Aarhus Kommune) med det ene formål at være brobygger mellem jer der bor i Gellerup/Toveshøj og kommunen.

Pia kan også kontaktes på tlf. 89402816 eller pks@aarhus.dk


