
skræppebladet

t
Magasinet gellerup.nu 

er en del af Skræppebladet

l

nr. 3 - april 2012

4Yasmin -
spred glæde

 6Annesofie – 
vi er alle nøgne

11Said – gidsel igen

Gellerup.nu Magasinet for Gellerupparkens 

og Toveshøjs beboere



Forsiden: Thorbjørn Larsen og Nick Bakkegård 
flyttede til Gellerup uden at have fordomme om 
bydelen – men det havde deres venner. Foto: 
Thorbjørn/Nick. Læs side 7.
Åbent redaktionsmøde: 
Næste åbne redaktionsmøde: torsdag den 26. april kl. 
16.30-17.30. Sted: Mediehus Gellerup, Foreningernes 

Hus
Næste nummer:Stof til maj-nummeret: Send stof og billeder senest 
torsdag den 12. april til redaktør Birger Agergaard på birger@bydele.
dk
Næste nummer udkommer ca. 26. april 2012.

Gellerup.nu 
Mediehus Gellerup, Foreningernes Hus, Sigridsvej 46, 8220 Brabrand. 
Alle indstik kan findes på - http://skraeppebladet.dk/indstik. 
ISSN: 09606-267X 
Oplag: 2800 
Tryk: Uni-Tryk A/S
Internetside: www.gellerup.nu
 
I redaktionen
Birger Agergaard, redaktør, birger@bydele.dk, tlf. 6130 8699
Helle Hansen, ansvarshavende, hellehm@gmail.com
Signe Nydam, signenydam@hotmail.com
Souha Al-Mersal, souha.am@hotmail.dk
Beyra Dabla, beyradabla@gmail.com
Elsebeth Frederiksen, elsebethf@gmail.com
Signe Skou, signeskou@hotmail.com
Sine N. Thomsen, snthomsen@mail.dmjx.dk
Jytte Lund Larsen, jyttell@hrtrivsel.com
Sean Ryan Bjerremand, bjerremandseanryan@gmail.com
Carrie Andersen (grafiker)
Jesper Krogh (layout)

4 Ungdomspanelet rykker
5 Vaskerier med problemer
5 Få en Mekk-App
6 Af med tøjet
7 Tilflyttere uden fordomme
8 Oprydning i Gellerupparken
9 Hvem vil hjælpe i cykelværkstedet?
10 Gåture for mænd og kvinder
11 Store teaterdag

indhold

Unge stemmer er vigtigeAf Souha Al-Mersal og Signe Nydam

De dødbringende opgør i den arabiske verden er et levende bevis på, at demokrati ikke er en selvfølge. Demokrati er en selvvalgt styreform, som hver borger har pligt til at tage del i. 

Med andre ord er det ikke nok at være en såkaldt ’spirituel tilhænger’ af demokratiet, som ser passivt til. Man er nødt til at gribe til handling og yde en aktiv indsats.   
Senest har unge i Gellerup gjort det. De har været med til at gribe til handling og tage et medansvar i samfundet. De har valgt at være en del af et ’Ungdomspanel’ ved Gellerup.nu. De skal kommentere, diskutere og komme med deres egne personlige input til aktuelle hændelser i samfundet. Det gør dem til ægte ’demokrater’, ikke blot tilhængere. Disse unge kommer nemlig til at stille krav og ytre sig, til trods for de ikke har en stol på Christiansborg. 

Deres inddragelse vil sprede håb, og samtidig viser det, at der er mange samfundsbevidste sjæle blandt de unge. De tager ikke det for givet, som unge i eksempelvis Syrien lige nu kæmper for, og de giver eksperterne og politikerne mindre grund til at ytre sig på deres vegne. I Danmark har vi selvfølgelig ikke de samme problemer som Syrien, men det betyder ikke, at ungdommens stemme ikke er vigtig.
 
I bund og grund er det vel det demokratiet handler om, at overføre det fra et passivt ord i grundloven til en aktiv handling af inddragelse og ansvar. 

Læs side 4 om vores ungdomspanel.
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Foreningernes Hus får ikke lov 
at blive på den nedlagte Nord-
gårdsskolen - den flytter op på 
”Den hvide Gård”, hvor bolig-
foreningen tidligere havde ad-
ministration. 

Aarhus Kommune har ikke tålmodighed 
til at vente, til et Gellerups beboerhus 
står færdig om tre-fire år. Børn og Unge-
afdelingen vil lave børneby på skolens 
grund, og derfor skal de mange forenin-
ger flytte, så bulldozerne kan rive skolen 
ned. Gellerup.nu flytter i øvrigt med til 
Den hvide Gård.
Forhandlingerne er ikke faldet på plads 
endnu. Derfor kan det heller ikke siges, 
hvornår flytningen sker, men det kan 
meget vel ske i løbet af i år.
Formelt er det stadig Brabrand Boligfor-
ening, som ejer gården, men allerede 
i efteråret blev det lagt op til, at Gelle-
rupparken skal eje gården. Både Gelle-
rupparken og Toveshøj er blevet spurgt, 
hvordan de stiller sig til en flytning, og 
om de kan se nogle perspektiver i, at for-
eningshuset kommer til at ligge lige over 
for Tousgårdsladen. 

Fordele ved naboskab
Begge afdelingsbestyrelser er positive og 
ser en række fordele ved det nye nabo-
skab, som fysisk er sikret via gangbroen 
over Edw. Rahrs Vej. Men Tousgårdsla-
den er et kommunalt støttet beboerhus, 
og bag det står Tousgårdens Venner, 
som skal sige ja til et samarbejde.
Formanden for Tousgårdens Venner, 
Esben Trige, fortæller, at foreningen lige 
har haft generalforsamling, men de hav-
de på det tidspunkt ikke fået nogen for-
mel henvendelse fra Foreningernes Hus 
eller boligforeningen om en samarbejds-
model.  Derfor skulle generalforsamlin-
gen ikke tage stilling til noget.
�Vi har talt om det i bestyrelsen, og vi er 
da positive. Min personlige holdning er, 
at det er oplagt at lave et samarbejde på 
tværs af Edw. Rahrs Vej. Der kan komme 
gang i nogle flere aktiviteter, og vi kunne 

måske have fælles lokalebooking. De to 
huse ligger jo centralt i Gellerup-Toves-
høj, og vi kunne udvikle et ”forenings-
centrum” med undervisning, medbor-
gerskab, cafedrift og så videre,” siger 
Esben Trige.

Foreningernes Hus skal op på den hvide gård

Tekst og foto: Birger Agergaard

Tousgården var i sin tid Brabrands største gård, og nu kan gården og laden  samles igen.

Tousgården

Engang var Tousgården Brabrand-egnens helt store proprietærgård, som er 

bygget i 1842. Den nuværende Edwin Rahrs Vej – dengang en grusvej – gik 

hen over gårdspladsen. Her lå den, sådan rigtigt ude på landet, omgivet af 

åbne marker. En af de store lader fra 1873 er bevaret som Beboerhuset Tous-

gårdsladen. Gården og laden ligger forsat på hver sin side af Edwin Rahrs 

Vej.
Stuehuset var i 1964-67 den statelige ramme om den tegnestue, hvor Gel-

lerupparken blev til. Siden 1975 og til 2011 har gården huset Boligforeningen. 

Tilbygningen blev tegnet af Friis og Moltke. 
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Gellerup.nu introducerer: ung-
domspanelet! En gruppe unge 
vil jævnligt kommentere aktu-
elle begivenheder.

Ungdomspanelet skal sikre, at de unge 
i Vestbyen bliver hørt, når der er vigtige 
emner på tapetet. Gellerup.nu har sam-
let en god håndfuld unge, som er klar 
med holdninger. 
En af deltagerne, Mustapha Baddoura, 
mener, at der er så mange rollemodeller 
og ressourcestærke unge i Gellerup, og 
det er en skam, at de ikke bliver brugt i 
dialogen omkring deres område.   
Men det bliver de nu! I panelet skal de 
unge både være med til at styre og do-

minere debatten, frem for de bliver sta-
tister i problemstillinger omkring deres 
eget område. Vi har allerede haft flere ar-
tikler på portalen www.gellerup.nu med 
panelets holdninger. Et eksempel er, 
hvordan man skulle reagere over 
for ekstremisterne, der mødtes i 
Aarhus. Yasmin Saddik sagde her:
 ”Det er nok noget af det bedste, 
man kan gøre – vise glæde og 
sprede den på samme tid, det er 
meget motiverende og driver der-
med stort set alle negative ladnin-
ger væk fra arrangementet. Man 
står imod alt ekstremisme, idet 
man spreder glæde og viser sam-
menhold.” 

Sidder du og brænder for at deltage i 
ungdomspanelet, så fortvivl ikke: skriv 
til birger@bydele.dk 
Læs flere artikler med ungdomspanelet 
på www.gellerup.nu 

De unge i Gellerup vil høres

Tekst: Signe Nydam. Foto: Birger Agergaard 

Nu skal vi endelig lære alfabetet 
Tekst og foto: Elsebeth Frederiksen

En gruppe tyrkiske kvinder har 
besluttet sig for at lære at læse 
og skrive - efter at have boet  i 
Danmark i op til 46 år. 

En af kvinderne, som bare vil kaldes Sel-
ma, har boet i Danmark i 46 år og aldrig 
lært at læse og skrive. Hun kan heller 
ikke dansk, andet end nogle få gloser. 
Hun fortæller via tolk, at da hun kom 
til Danmark, var danskundervisningen 
meget mangelfuld og hun blev sat en 
klasse, hvor alle niveauer var samlet 
og læreren talte dansk til dem. Derfor 
lærte hun ingenting i det forløb. 

Det er svært i hverdagen
Det er selvfølgelig ikke let at bo i Dan-
mark, når man ikke kan dansk. Kvin-
derne har svært ved at handle ind, fordi 
de ikke forstår priserne og varerne på 
hylderne. De tager ofte et andet fami-
liemedlem, gerne et af deres børn, med 

til at oversætte, men nogle gange går de 
alene. 
Kvinderne siger alle, at de har det godt 
med deres naboer, selvom de ikke kan 
kommunikere med dem. De bruger fag-
ter, men de kan ikke invitere hinanden 
på kaffe, fordi de ikke kan have en sam-
tale. 

Har selv taget initiativet til kurset
Kvinderne tog for nogen tid siden selv 
kontakt til Brabrand Kvindeforening for 
at høre om muligheden for at lære at 
læse og skrive. 

Læs hele historien på www.gellerup.nu
 Læreren Zeynep Öztyrk underviser ved tavlen.

De tyrkiske kvinder har selv taget initiativ 
til at komme på kursus.

Her er nogle af deltagerne i ungdomspanelet. De unge 

er klar med holdninger. 
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De unge i Gellerup vil høres

Vaskerier på Bentesvej er ofte 
beskidte, og unge bryder ind 
for at sidde og ryge. Det er et 
tilbagevendende problem, siger 
varmemesteren. Der kommer 
måske videoovervågning. 

Gellerup.nu’s udsendte er selv bruger af 
vaskeriet på Bentesvej 61 og har oplevet 
vaskemaskiner, der ikke virker, låger der 
hænger løst, og svineri. Forleden flød 
vaskeriet med cigaretskodder, og man 
kunne i hjørnet se, at der også var blevet 
røget joints. En snak med andre brugere 
af vaskeriet afslører en del frustration 
over vaskeriets tilstand. For der er altid 
noget at være utilfreds med på vaskeriet. 

Der er ofte problemer
På driftskontoret udtaler varmemester 
Ahmad Mansoura, at der ofte har været 
problemer med unge, som bryder ind og 
sidder derinde og ryger. Engang havde 
de brugt an kæmpe hammer til at bryde 
ind med og smadre betalingssystemet. 

Andre gange går det ud over vaskeriet 
på Bentesvej 13, hvor døren får samme 
behandling. 
Ingelise Thomsen på driftskontoret af-
slører også, at der ofte kommer klager 
over, at vaskeriet ikke virker. 

Måske en løsning på vej
Helle Hansen, afdelingsformand i Gelle-
rupparken, har en mulig løsning: 

Hun fortæller, at man har planer om at 
opsætte overvågningskameraer i vaske-
rierne, så man kan holde øje med, hvem 
der bryder ind og sviner. 
Læs hele historien på www.gellerup.nu

Store problemer på vaskerierne på Bentesvej

Tekst og foto: Elsebeth Frederiksen

Bliv set fra Mekka med din Mekk’App

Tekst: Birger Agergaard

En troende muslim skal mindst 
en gang i sit liv foretage sin 
Hadj - en pilgrimsrejse til Mek-
ka, hvis da økonomien og hel-
bredet tillader det. 

Blandt ritualerne er ritualer vandringen 
syv gange omkring den hellige Ka-ba. 
Nu bliver det muligt for dig at vise det 
store øjeblik for familien og vennerne 
derhjemme, når du befinder dig i Mekka.
Mekk’App er en ny mobilapplikation, 
udviklet til både iPhone og Android-
telefoner. Med applikationen kan alle 
pilgrimsrejsende være synlige hjemme i 
eksempelvis Gellerup. Det vil kunne ses 

som små røde prikker på en storskærm, 
som Gellerupsekretariatet stiller op her i 
april ved Gellerupbadet, og som senere 
skal være informationstavle på 
Verdenspladsen, når den etable-
res i 2014. 
Det meste af tiden vil storskær-
men fungere som info-tavle for 
Helhedsplanen, men jævnligt 
vil projektoren skifte over til real 
time billeder fra nogle af de byer, 
som er vigtige for beboerne i 
Gellerupparken og Toveshøj. En 
af dem er Mekka. 
Du kan få anvisning på, hvordan 
du installerer applikationen her: 
www.gellerup.nu/aktuelt/Applik

Bliv set hjemme i Gellerup, når du går rundt 
om den hellige Ka-ba.

Sådan ser der altid ud på væggen bag vaske-

maskinerne.

Man bliver ofte mødt med et tomt display - så 

er vaskemaskinen død.
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Gellerupbadet, søndag efter-
middag. Naturisterne er her 
hver søndag, og jeg er på op-
gave. Dette er en journalistisk 
opgave, som bryder med alle 
rutiner. Skal jeg gennemføre 
den på tilfredsstillende vis, er 
jeg nødt til at deltage i badnin-
gen, som Gud har skabt mig. 

Genert? Ja! - men kun på forhånd. Allere-
de ved synet af de første afklædte men-
nesker under bruserne afløses generthe-
den af en høj følelse af respekt - det her 
drejer sig tydeligvis om noget helt andet 
end den misbrugte eksponering af krop-
pen gennem de sidste 40 år.

Som en familie
Hos naturisterne er alle velkomne. De 
fortæller, at de både har oplevet menne-
sker, der er kommet og har fået fjernet et 
bryst eller har vejet 100 kilo for meget. 

”Det er fedt, at mennesker bare kan sige 
til sig selv, at de kommer som de er. ” 
Der er en åbenhjertig og livsglad stem-
ning i svømmehallen. 17-årige Anne-
sofie hygger med sin lille nevø på cirka 
tre år. Hun er kommet i klubben, siden 
hun var seks år.
 ”Altså, de facader, vi har det med at sæt-
te  op,  forsvinder hernede. Alle er ens. 
Nogle er lidt for tykke, og hvad så? Man 
tager det ene og det andet tøj på i hver-
dagen, men bag tøjet er alle jo nøgne,” 

siger Annesofie, som er kommet i klub-
ben fra hun var barn. 
Men hvad er det så, der har gjort forskel-
len for dig? 

”Der er ingen, der kan dømme mig, og 
ingen prøver på det – vi er bare de men-

nesker, vi er. Det giver en utrolig følelse 
af frihed,” siger Annesofie.

Livredderens refleksioner
Oppe på trappen sidder livredderen, 
24-årige Rikke Andersen. For hende er 
det et spørgsmål om tid, inden hun selv 
er med som aktiv deltager.
”Det her er noget, som mange menne-
sker kunne lære noget af. Min søster på 
17 år har fortalt mig, at i hendes klasse er 
der seks elever, som har fået lægeerklæ-
ringer på, at de ikke kan deltage i idræts-
undervisning, fordi de ikke tør vise sig 
nøgne - altså hvad er det for noget pjat!” 

Respekt og beundring
Naturistforeningen er tydeligvist som 
en familie, og i en afsluttende refleksion 
med 17-årige Anne Sophie og Winnie, 
en  kvinde  i 50-erne, om den utrolige 
åbenhjertighed, jeg har oplevet fra natu-
risternes side om livshistorier med mere 
- får jeg følgende udmelding. 
”Vi føler ikke længere, at du er en frem-
med. Og næste gang glæder vi os til at 
høre din livshistorie.”  

 

Læs mere om Danske Naturister på 
www.naturister.dk  

Her forsvinder facaderne

Tekst og foto: Sean Ryan Bjerremand 

sammen med tøjet

Mor og datter og nevø hygger i vandet

Rikke Andersen hygger sig som livredder

”Der er ingen, der kan døm-
me mig, og ingen prøver på 
det – vi er bare de mennesker,
vi er.” Annesofie 
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Tilflyttere uden fordomme
Tekst: Signe Skou. Foto: Thorbjørn/Nick

Etnisk dansker, i 20’erne, stude-
rer på Århus universitet og bor 
i Gellerup. Hvordan er det mon 
at være tilflytter til Gellerup? 
Hvilke fordomme møder man, 
og er de blevet be – eller afkræf-
tet?

Thorbjørn Larsen og Nick Bakkegaard er 
tilflyttere til Gellerup og deler en lejlighed 
på Dortesvej. De studerer henholdsvis 
psykologi og datalogi på Århus Universi-
tet. Thorbjørn har boet i Gellerup siden 
sommeren 2010, mens Nick flyttede her-
til i sommers.
Thorbjørn fortæller, at da han skulle flytte 
til Gellerup, troede han, at det var et me-
get barskt sted. Alle han snakkede med i 
Århus sagde, det var et område fyldt med 
kriminalitet og ballade. 

Folk forstår det ikke
De fordomme bliver Nick også tit mødt 
med, når han fortæller, at han bor i Gelle-
rup. ”Folk forstår ikke, hvordan jeg tør bo 
her og et spørgsmål jeg altid bliver stillet 
er ’hvorfor bor du der’?” 
Men det er altså nogle overdrevne for-
domme, mener de begge. De føler sig 
nemlig meget trygge ved at bo i Gellerup 
og har meget sjældent oplevet noget ube-
hageligt. Faktisk så synes de, at de møder 
en meget stor imødekommenhed og ven-
lighed her i Gellerup. 

Bliver oftere stoppet her
”Jeg oplever meget ofte at blive stoppet 
på gaden af nysgerrige eller snakkesalige 
beboer, meget oftere end i f.eks. Århus 

C,” siger Thorbjørn. 
De er også meget imponerede over alle 
de tilbud, der er her i Gellerup, især for 
de unge. ”Det gør at de kommer væk fra 

gaden og dermed er med til at mindske 
kriminaliteten.” 

Ærgerlig oplevelse
De få ubehagelige oplevelser Thorbjørn 
og Nick har haft i Gellerup, er netop for-
årsaget af unge mennesker på gaden. 
”Jeg havde nogle piger på besøg fra stu-
diet, og jeg havde netop fortalt om, hvor 
fredeligt her er, da der kom nogle unge 
drenge frem fra mørket og stjal den ene 
piges taske. Det er bare så ærgerligt, for 
det er sådan nogle enkelttilfælde, der 
ødelægger det for mængden,” fortæller 
Thorbjørn.

Det er en oplevelse som denne, der gør, 
at disse piger ikke tør komme igen. De 
har fået bekræftet deres fordomme om 
Gellerup og dermed spredt dem videre til 
deres vennekreds. 

Fordomme afkræftes
Heldigvis er det en enkelt oplevelse. Alle 
Nick og Thorbjørns andre venner, der ikke 
har oplevet, at der er grund til utryghed, 

kommer gladelig på besøg og føler sig 
slet ikke utrygge. Faktisk så er det mest 
den råben og de bilalarmer, de hører om 
natten og det, at der køres så stærkt på 
knallert på cykelstierne, der irriterer dem. 
Selve det at bo i Gellerup og færdes på 
gaden, føler de sig helt trygge ved. 
”Fordommene er der uden tvivl, men de 

fleste bliver afkræftet så snart man har 
sat sine ben i Gellerup,” slutter Nick af 
med at sige.

”Fordommene er der uden 
tvivl, men de fleste bliver af-
kræftet.” Nick Bakkegaard

”Det er sådan nogle enkelt-
tilfælde, der ødelægger det for 
mængden.” Thorbjørn Larsen

Thorbjørn Larsen (til venstre) har boet i Gellerup siden  sommeren 2010, 

mens Nick Bakkegaard flyttede hertil i sommer.
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Store arbejder i Gelleruparken 
er ved at være overstået. Sidste 
etape kommer nu.

De seneste to somre har blokkene i Gel-
lerupparken på skift være pakket ind i 
stilladser, mens betonen er blevet renset 

og malet, og på gavlene er der blevet va-
sket ned og blevet malet med nye farver.
Umiddelbart efter påske bliver der taget 
hul på sidste etape af malingen af blok-
kene, som finder sted hvert 10 år for at 
passe på betonen. Det er seks af de høje 
blokke på Gudrunsvej, som på skrift skal 
bag gitter denne sommer. Den præcise 

arbejdsplan er end-
nu ikke klar, men 
vil kunne findes på 
afdelingens hjem-
meside efter påske 
og samtidig får be-
boerne også direkte 
varsling om, hvor-
når de skal tømme 
deres altaner.
Gavlene på de høje 
blokke skal også fri-
skes op. De bliver 
malet hvide på de 
sydlige gavle, som 
det allerede kan 
ses ved Gudruns-
vej 66, der blev 
malet sidste år. De 
nordlige gavle får 
derimod forskellige 
grønne nuancer, 
som kan ses på de 
lave blokke i områ-

det. Gavlmalerierne på Gudrunsvej 58 
og 68 bliver ikke malet, de blev renset 
ned sidste sommer og skal stadig pynte 
i området.

Askesyge
I ugen op til påske afsluttes to andre 
større arbejder i afdelingen. Det lang-
strakte projekt med at få opstribet parke-
ringsbåse i område er ved at være slut, 
og herefter skal alle beboere overholde 
de vedtagne p-regler for afdelingen, el-
ler risikerer de at modtage en hilsen fra 
P-gruppen.
Og så er gartnere fra Hedeselskabet 
også ved at være færdig med at beskære 
og fælde træer i afdelingen for denne 
gang, hvor det primært er asketræerne, 
der er blevet fældet, fordi de er ramt af 
sygdom ligesom elmetræerne blev for 
nogle år siden. Og så har flere store træ-
er, der har generet beboerne i nogle af 
blokkene også måtte lade livet.
Sidste større arbejde, som er ved at 
være afsluttet er forhøjelsen af alle afde-
lingens lygtepæle samt opsætningen af 
nye amature med LED-pære, som både 
giver et bedre og mere behageligt lys, 
men som også kommer til at spare afde-
lingen en hel del penge på elregningen.

Rundt i Gellerupparken

Gellerupparken males færdig, fældes, stribes og oplyses
Tekst og foto: Helle Hansen

Med forår i luften er Fritidspa-
truljen klar med gratis leg og 
aktiviteter for alle børn mellem 
4-12 år.

Vi er 16 unge kvinder og mænd i alderen 
15-19 år fra området, som står for uden-
dørsaktiviteter flere eftermiddage om 
ugen.

Kom og være med til al slags boldspil 
eller sjippekonkurrence, tegne på fliser, 
fangeleg, frisbee. Forskellige aktiviteter 
hver dag!
 
HVORNÅR? HVOR?
Mandag og torsdag kl. 17-19: 
Gellerup ved grusbanen og Toveshøj ved 
asfaltbanen 

Tirsdag kl. 17-19:   
Gellerup ved grusbanen

Onsdag kl. 17-19: 
Toveshøj ved asfaltbanen 

Søndag kl. 15-17: 
Gellerup ved grusbanen og Toveshøj ved 
asfaltbanen 

Fritidspatruljen i Gellerupparken og Toveshøj

Tekst: Gordon Roberts

Først var det elmetræerne, der blev syge, nu er det asketræernes 

tur. Nu fældes asketræerne, men også fordi de har generet nogle af 
beboerne. Billedet er fra Gudrunsvej.
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Afdelingsbestyrelsen på Toves-
høj ser positivt på at lade Tous-
gårdsladen indgå i et tæt sam-
arbejde med Foreningernes Hus 
og de andre parter, der vil blive 
en del af den ”hvide gård”. For-
slaget har været til diskussion, 
og afdelingsbestyrelsen i Toves-
høj er positiv.

”Det giver en masse nye potentialer og 
konstellationer og endog nye ideer på 
tværs af flere foreninger og frivillige. 
Det vil gavne Gellerupparken og Toves-

høj mere end den nuværende placering, 
idet mange beboere i Toveshøj har følt, 
at Foreningernes Hus har været langt 
væk,” siger afdelingsformand Anett S. 
Christiansen.

Nye aktiviteter
Hun nævner en lang række aktiviteter i 
Laden – som i høj grad anvendes af To-
veshøjs beboere. Og tilføjer, at Bikuben-
fonden har finansieret en halvtidsstilling 
i to år, så både denne medarbejder plus 
den halve husmand kan sætte en række 
aktiviteter i gang.
”Så vi kan se, at mange af de aktiviteter 
naturligt kan indgå i et samarbejde med 
Foreningernes Hus og de andre parter 

på den hvide gård,” siger Anett Christi-
ansen og understreger dog, at de nuvæ-
rende traditioner i Laden skal fortsætte, 
og at bestyrelsen Tousgårdens Venner 
får en central rolle i samarbejdet 
Anett S. Christiansen forestiller sig også, 
at den nye konstruktion kan give en af-
klaring af Ladens fremtidtige funktioner, 
når det kommende Sundhedshus i Tove-
shøj er bygget. Det skal overtage nogle 
af Ladens funktioner 
”Det er oplagt at tænke Laden ind som 
et alternativ til andre muligheder i områ-
det – det giver rigtig god mening for os 
alle i sidste ende.”

Rundt i Toveshøj

Laden og gården kan samles

Tekst: Birger Agergaard

Tekst: Anett S. Christiansen. Foto: Linda Stærk Hansen

Frivillige efterlyses til cykelværkstedet 

Cykelværkstedet i Janesvej 43 
kld. er pt. uden frivillige til at 
holde åbnet – vi søger nye fri-
villige. 

Vi har søgt kommunen om støtte til at 
lønne en mand/kvinde til at holde åbent 
to gange om ugen, seks timer i alt. Ind-
til vi kan få en afklaring, prøver vi på at 
skaffe midler andre veje igennem afde-
lingsbestyrelsen og Samvirkets lille ak-
tivitetspulje for at få hjulene til at køre 
rundt.
Det har været en udfordring at få folk 
til at være frivillige – det forpligter med 
faste åbningstider Cykelværkstedet har 
været åbent indtil feb.2012, og vores er-
faring siger os, at det er brug for dette 
værksted idet kommer mange børn og 
skal have hjælp til at lappe, pumpe og 
andre små reparationer deres cykel.
Mange af børnenes forældre kommer 
med nye cykler som de skal have hjælp 
til at have samlet, hvilket kan være rig-
tigt kompliceret, her er vores erfaring at 

mange ville ikke få de-
res cykel samlet hvis 
vi ikke hjalp.
Nu står foråret for 
døren, og vi vil me-
get gerne have, at de 
unge interesserer sig 
for cyklen i stedet for 
alt andet, der kan fri-
ste.
 Men vi søger sta-
digvæk frivillige til 
at tage en mandag 
eller torsdag fra kl. 
16.30 til 18.30 så hvis 
du har tid og lyst, så 
må du meget gerne 
maile til os på 
nettanac@yahoo.dk

Nu står foråret for døren, og vi vil meget gerne have, at de unge in-
teresserer sig for cyklen i stedet for alt andet, der kan friste(arkivfoto 

fra Godhedsdagen i september). 
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Gøglere mødes

Den ungarske musik/danse-
trup Romano Suno og den aar-
husianske musik/gøglertrup 
De Splittergale besøger Cirkus 
Tværs onsdag den 11. april kl. 
10-12.
 

Livsværkstederne og Cirkus Tværs invi-
terer Gellerups beboere og de folk der 
til dagligt har tilknytning til Livsværkste-
derne og Cirkus tværs.
Programmet vil ud over den fælles fore-
stilling også byde på fortælling om det 
positive fælles kulturarbejde fra to be-
folkningsgrupper, som i de indbyrdes 
lande ikke har høj status. I Ungarn ud-

øves der stor diskrimination mod roma-
erne og i Danmark har psykisk sårbare 
en lav status.
Endelig vil de to grupper afholde en fæl-
les workshop, hvor publikum får lejlig-
hed til at synge en sigøjnersang eller en 
gård/gøglersang fra gruppernes reper-
toire. 



2 x Madklub
 
Næste aften i International Madklub er tirsdag 

den 17. april i Foreningernes Hus. Denne gang 

kan du nyde libanesisk falafel. Tilmelding senest 

mandag den 16. april til Malek på alrabetah1@

hotmail.com. Betaling ved ankomst. 

I Perlen er der fredag den 20. april kl. 17 fælles-

spisning i Café Perlen med lækre retter på menu-

en Det koster 30 kroner for voksne og 15 kroner 

for børn under 14 år. Billetter til spisningen købes 

senest tirsdag den 17. april i Café Perlen eller Go’ 

Morgen Frue Cafeen.

Store teaterdag
Onsdag den 4. april i Foreningernes Hus opfører Opgang2 Turnéteater de gratis forestillinger:

•	 Kl. 16.00: Hvor regnbuen ender. Især for børn mellem 8 og 12 år, deres forældre og bedsteforældre. Det er et moderne familieeventyr om, hvordan venskaber knyttes på tværs af forskelle. 
•	 Kl. 19.30: Gidslet. Stykket er for unge og voksne. Det er en aktuel, debatskabende og humoristisk historie fra en såkaldt ghetto i Danmark. Said Mohamed fra Gellerup er en af skuespillerne.

Store Teaterdag i Gellerup arrangeres af AarhuSomali, Opgang2  og Gellerup Bibliotek.  Arrangementet støttes af Samvirket i Gellerup og Toveshøj samt af Gellerup Fællesråd.Læs mere på aarhusomali.dk og opgang2.dk

                Perfekte forældre
Forældre Debatforum inviterer søndag den 29. april klokken 14 - 16 til debatmødet ”Den perfekte far og mor - udfordringen ved at være forælder” i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A.

 Spændende oplæg ved områdekoordinator 
Ellen Kappel, Familiecenter Vest, og Anett S. 
Christiansen, pædagog og afdelingsformand på Toveshøj, der med hver deres oplæg tager hul på myterne og rygterne om det at være forældre -- for det er ikke altid er muligt at være perfekt.

Der er mulighed for børnepasning, hvis du 
tilmelder dig senest tirsdag 24. april 2012 til Helle Hansen, Sekretær for Samvirket i Gellerup og Toveshøj - mobil 2920 8978 / helhan@aarhus.dk

Gellerupbadet
  

Nye svømmetider
Fra den 19. marts 2012 ændres 

åbningstiderne i Gellerupbadet sådan:
 
 
Mandag kl. 06.00-12.00Tirsdag LUKKETOnsdag kl. 06.00-12.00 + 15.00-18.00

Torsdag kl. 15.00-18.00 Fredag kl. 06.00-12.00 +        15.00-18.00 (billig svømning)*  
Lørdag kl. 10.00-15.00Søndag kl. 10.00-15.00 

Kvindesvømning lørdag kl. 15.00-18.00 
 
*Hver fredag er der billig eftermiddag i 
Gellerupbadet - 15 kr. for børn og 25 kr. 
for voksne.

Tag bedre fotos  

Vil du gerne blive bedre til at tage billeder og 
redigere dem bagefter, så er det muligt. Lør-
dag den 14. april kl. 10-15 holder bydelsporta-
len en fotoworkshop..
Underviser på fotodagen er journalist Birger 
Agergaard, som er redaktør på bydelsporta-
len og bladet gellerup.nu. Det er nødvendigt 
med tilmelding senest torsdag den 12. april til 
birger@bydele.dk



Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Onsdag d. 4. apr. 16/19.30 Foreningernes Hus, store teaterdag (to forestillinger)
Lørdag d. 9. apr. kl.14  Foreningernes Hus, Piger på tværs laver kulturdag
Tirsdag d. 10. apr.  kl. 10.30 Gåtur gennem Gellerup og Toveshøj til Hasle Bakker
Tirsdag d. 10. apr. kl.12.30  Gåtur for kvinder til Hasle Bakker
Onsdag d. 11. apr kl. 10  Cirkus Tværs, ”De Splittergale” og ungarsk trup
Lørdag d. 14. apr. kl.10  Foreningernes Hus, Fotodag med gellerup.nu
Mandag d.16. apr. kl.11  Foreningernes Hus, Hensyntagende gymnastik for kvinder
Mandag d. 23. apr.  kl.19  Tousgårdsladen, Afdelingsmøde på Toveshøj
Onsdag d. 25. apr. kl.19  Foreningernes Hus, Afdelingsmøde i Gellerupparken
Fredag d. 27.apr. kl.16  Globus1, Spring og Spaghetti
Søndag d.29.apr. kl.14  Yggdrasil, debatdag: Den perfekte far og mor

Kalender april 2012

Tre lys i Perle-kagen 
Det er nu over tre år siden, at den daværende po-

litimester i København, Hanne Bech Hansen på-

stod, at hendes betjente havde omtalt `perkere” 

som Perler - så nu har Cafe Perlen i Beboerhuset 

Yggdrasil kunnet sætte tre lys i fødselsdagskagen. 

Frivillige fra Perlevennerne driver cafeen, som 

har åbent til kaffe og desuden månedlige fæl-

lesspisninger. På billedet ses (fra venstre) Sou-

asanne, Jytte Nielsen, Helle Hansen og Nahed.  

(foto: Hans Esmann Eriksen)


