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Er overvågning nødvendig?Af Lene Christensen

Jeg er ligeglad med, om der er  overvågningskameraer, der følger mig. Sådan tror jeg, at de fleste har det. Vi laver ikke noget, der er interessant nok til at se på igen. Kan det fange en forbryder eller to, så sæt det op og ikke mere snak om den sag.
Men hvor går grænsen? Skal vi overvåges for at smide et cigaretskod i opgangen? Eller for det tilfælde, at vi glemmer at putte affaldet på rette plads i containergården? Og hvad må overvågningen koste?For mig at se er overvågning et redskab med fordele og ulemper. Det skal bruges med omtanke. Et overvågningskamera dækker ikke alt. Det er nemt at søge andre steder hen, hvis man føler sig generet. Det er en dyr løsning på sommetider beskedne problemer, men til gengæld er beviser klare og svære at snakke sig fra. I Gellerupparken forestiller jeg mig, at det vil være svært at opsætte kameraer, som fanger den kriminalitet, der begås. Det vil alt for hurtigt rygtes, hvor kameraerne er. Og problemerne vil blive flyttet rundt, men ikke løst. Det kan give mening at sætte kameraer op i forbindelse med affaldshåndtering, fordi det er så dyr en post på Parkens samlede budget. Men det koster også at have overvågning.

Måske skulle der i stedet gøres mere ved andre metoder. Dørtelefoner og god belysning kunne langt hen af vejen afløse behovet for overvågning. Så det må prøves først.Overvågning er ikke en mirakelkur, der med ét slag skaber et bedre boligområde. Det er en af flere løsninger. Vi er sammen med til at bestemme, om det er den rigtige.
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Ny kunstner i Sigrids Stue i Gellerup er 
Amitis Motevalli fra Los Angeles. Hun 
præsenterer ”Fantastic Femmes” (Fan-
tastiske Kvinder), som er et projekt for 
muslimske kvinder mellem 12 og 21 år. 
Hun har allerede lavet de første udkast.

Kunst bringer interaktion
Amitis Motevalli siger, at mange mus-
limske kvinder har lavt selvværd. Gen-
nem interaktion i kunsten håber hun at 
få kvinder til at udtrykke deres følelser i 
processen og derved blive stolte af deres 
indsats.

Jeg kan lide Gellerup
Amitis Motevalli har allerede fået et godt 
indtryk af Gellerup. Her bor varme og 
venlige mennesker, siger hun.

Hendes egne rødder er iranske. Hun 
kom til USA, da hun var otte. Amitis 
Motevalli udøver sin kunst i både Iran 
og USA. Selv har hun ingen børn, men 
workshops med udøvende kunstnere 
har givet et stort netværk. Hun betragter 
netværket som en slags familie, og hun 
er gudmor til mange.

Hun betragter sig selv som transnatio-
nal muslimsk kunstner. Derfor glæder 

hun sig til at se mange nationaliteter i 
Sigrids Stue. En plakat på væggen viser 
i forskellige skrifttyper og sprog ”Fanta-
stic Femmes”.

Der hænger også portrætter af stærke 
feminister. Amitis Montevellig håber og 
opfordrer til, at beboerne vil hjælpe med 
at finde billeder af nogle danske femini-
ster.

Troen er stærk
I moskéen er alle muslimer uanset na-
tionalitet. Her kigger man ikke på natio-
nalitet, men forenes i Dumaen gennem 
troen. Så er det ligegyldigt, om man er 
iraner, somalier eller har en anden natio-
nalitet. 

www.sigridsstue.dk

Ny kunstner med Fantastiske Kvinder

Tekst og foto: Jytte Lund Larsen

Amitis Motevalli:”Jeg håber, at jeg kan få en ung muslimsk kvinde til at til at 
springe ud som kunstner her i Sigrids Stue.”

Hvis Ellekærskolen lukkes - og det er der 
foreløbig kun en konsulentrapport, som 
peger på - så skal Ellekærskolens elever 
flyttes til Tovshøjskolen. Skolens elevtal 
vokser derved til 437. Det er overvejende 
børn fra Bispehaven, som dermed skal 
bevæge sig lidt mod syd, ned til Janes-
vej, hvor Tovshøjskolen ligger. 
Der peges også på en anden mulighed 
for Tovshøjskolen, nemlig at de små 

børn ikke skal gå der, hvorved det kun 
bliver en ”udskolings-skole” for 7., 8. og 
9 klasse. Elevtallet bliver derfor hele 728, 
fordi der vil komme udskolingsklasser 
fra Skjoldhøjskolen, Ellekærskolen, Sød-
alskolen, Åby Skole og Gammelgårdsko-
len. Hvis det sker, skal de små børn gå 
på Gammelgårdskolen i stedet. 
Rapporten indeholder en række model-
ler, som nu går i høring, og senere skal 

byrådet tage stilling til, hvilke skoler der 
måske skal lukke, og hvilke andre skoler, 
der skal modtage flere elever. Derfor skal 
forslagene i rapporten tages med et stort 
gran salt. 

Se mere på www.gellerup.nu

Tovshøjskolen kan få flere elever

Tekst: Birger Agergaard
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Gellerup.nu holdt forleden en 
fotoworkshop om at tage gode 
og inspirerende fotos

Efter teorien gik de seks deltagere ud i 
det spirende forår - og de bragte foråret 
med hjem på en mængde billeder og 
med en række udtryksformer. 
Her på siden viser vi nogle få af de man-
ge inspirerende billeder. 

Fornemmelse for forår

Tekst: Birger Agergaard

Foråret kommer op gennem betonen. (Foto: Jytte Lund Larsen)

Skønheden og udyret. En nyudsprunget vorterod sammen med noget grimt plastic. (Foto: Kirsten Hermansen)

Rustam Momin, beboer i Gellerup. 

(Foto: Ahmed Abdrahman Shire)

Træerne i Gellerup vokser op af tilsyneladende 

ingenting – i hvert fald denne lille vækst på 

gangbroen til City Vest. (Foto: Hans Esmann 

Eriksen) 

Her er holdt et lille forårsmøde uden for Nord-

gårdskolen. (Foto: Signe Nydam) 

En af vore ældre tyrkiske medborgere - foran Gellerup Kirke.  
(Foto: Helle Hansen)
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Solen sender stråler på 
HotSpots gadeplansmedarbej-
der Nabil Khalil, mens han gør 
klar til en af de daglige runde-
ringer i Gellerup. Det er et led i 
at øge trygheden i området.

Ud for biblioteket starter dagens tur, og 
gellerup.nu er med. Vi møder en ung 
mand, der langsomt skubber sin barne-
vogn med tvillinger op af stien ved Gel-
lerup. I børnehaven svinger to voksne et 
sjippetov, mens hvinende børn i forårs-
farver løber på løbehjul.

Nabil Khalil: ”Det er bekræftende at 
møde de unge beboere,” siger Nabil 
Khalil. Undervejs hilser han på beboerne 
på både arabisk og dansk. 

Humor giver kontakt 
Vi er nået frem til ”Fristedet”, hvor 
Youssef Alsavni, Ahmad Karzoun og 
Youssef Youseff Ismail råber til Nabil 
Khalil, mens de hastigt sludrer videre på 
dansk og arabisk.  Nabil Khalil fortæller, 
at humor er en god måde at have kon-
takt på.  Det styrker samarbejde og giver 
tillid. 

Klubben opfordrer til samvær og 
aktiviteter
Turen fortsætter mod fodboldbanen, 
hvor en kamp er i gang, og folk slen-
trer langs banen. Videre går turen mod 
”Klubberne i Gellerup”. 

Uden for Klubben falder Nabil Khalil i 
samtale med Anders Glahn, der er leder 
af fritids- og ungdomsområdet. Han er 
ude at lufte sin cykel i dag. De to kender 
hinanden godt og snakker om ”Palæsti-
nensisk kulturdag”. 

Turen fortsætter op mod Globus1, hvor 
turen går videre ind gennem hallen. 

”Hej Hotspot”
Sådan lyder tilråbet fra en dreng. Nabil 
Khalil fortæller, at han ofte bliver kaldt 
for HotSpot, når de unge beboere har 
svært ved at huske hans navn.  Nabil 
Khalil siger også, at han er dansetræner 
på opfordring.

Turen går videre til Bazar Vest, som han 
og gadeplansteamet har god kontakt til. 
Bazaren værdsætter, at gadeplansteam-
et er synligt. Nabil Khalil siger også, at 
han en vinterdag mødte tre hætteklædte 
mænd. Han stoppede dem, og det var 
løbere, der frøs om ørerne.

Brugerne føler ansvar
Turen fortsætter forbi institutionerne, 
hvor græsplæne og sand ser velfriseret 
ud. Brugerne må benytte området efter 
lukketid, hvis de rydder op efter sig. Bru-
gerne er ansvarlige, da de mødes med 
respekt.   

Efter halvanden time er Nabil Khalil på 
vej tilbage til biblioteket. 
 
”Du kan bande på, at vore runderinger 
hjælper,” siger han kort og godt til vores 
spørgsmål om indsatsen. 

Nabil ”HotSpot” Khalil 
Tekst og foto: Jytte Lund Larsen

Fakta om Gadeplan 

HotSpot står for Socialforvaltningens særlige lokale indsatser i de udsatte 

boligområder i Aarhus. En af indsatserne er gadeplansindsatsen.

Der er 20 gadeplansmedarbejdere i Vest – det vil sige Gellerup, Bispehaven 

og Herredsvang. De skiftes til at rundere i gaderne to ad gangen, og de står 

samtidig for aktiviteter som fodbold, klatring, dans og boksning. De hjælper 

også til i Kontaktstedet, og de laver mentoropgaver for den enkelte unge.  

 
Målgruppen er alle unge, dog med særlig fokus på kriminelle og eller uro-

skabende unge.

Læs mere på www.gellerup.nu  

Nabil Khalil (til højre) er gode venner med Omar Chahroar fra Fristedet. 
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Det halvandet år lange forsøg 
med at sætte kameraer op i en 
håndfuld opgange i Gellerup-
parken har hjulpet. Derfor skal 
beboerne snart tage stilling til, 
om overvågningen i opgangene 
skal være permanent og sættes 
op i samtlige opgange.

Det fortæller formand for afdelingsbe-
styrelsen i Gellerupparken, Helle Han-
sen, som også kan fortælle, at afdelings-
mødet vil blive afholdt i september.
Til mødet vil der blive fremlagt et budget, 
og hvis beboerne siger ja, vil der være 
tale om en periode på fem år, hvor inve-
steringen til overvågningen bliver betalt 
over huslejen, forventer Helle Hansen. 
Hun siger, at til gengæld vil beboerne 
få øget sikkerhed, pænere opgange og 

mindre hærværk. Der skal ek-
sempelvis kameraer op i ele-
vatorerne, hvor der har været 
problemer med at folk tisser, 
hvilket både giver skader og 
gør, at beboerne ikke kan bru-
ge elevatoren i et stykke tid. 
Formålet med overvågningen 
er at komme svineri og hær-
værk til livs, men hvis kame-
raerne opfanger vold, så skal 
båndene kunne hjælpe politi-
ets efterforskning. 

Stramme krav til overvågning
Helle Hansen understreger, at kun en-
kelte, må se båndene igennem: ”Det er 
kun varmemestrene eller inspektøren, 
der har adgang til båndene, og båndene 
skal ikke ses igennem hver dag, men kun 
hvis der sker noget. Det er vigtigt, at in-
gen bliver udstillet.”

Kameraer må kun sættes op indenfor 
i bygninger, men en ny lovgivning fra 
2010 har gjort, at man kan søge tilladel-
se hos politiet til at sætte kameraer op i 
det offentlige rum. Afdelingsbestyrelsen 
har søgt og fået tilladelse af politiet til 
på forsøgsplan at sætte kamera op i en 
containergård.  

Beboere afgør overvågning

Tekst: Signe Nydam. Illustration: Jesper Ankjær

Ungdomspanel: for og imod overvågning 

Tekst: Signe Nydam

Hvad mener vores ungdomspanel her på gellerup.nu om planerne 
om at sætte overvågningskameraer op i Gellerup? 

”Kameraerne skal være der”
Hoda Faris: Jeg personligt syntes bestemt, at der er brug for noget overvågning i Gellerup, 

ikke fordi der sker noget, men videokameraerne skal være der, så folk kan se, at alt i Gel-

lerup ikke handler om vold, kriminalitet og hærværk, og at Gellerup faktisk er et rart sted at 

bo og et trygt sted at være.
Overvågningen skal hjælpe, hvis der nu sker noget i Gellerup, så man ved hvem, der ska-

ber uro og kaos og giver Gellerup et dårligt ry. Hvis der skulle være overvågningskameraer, 

så mener jeg, at det mest oplagte sted at sætte kameraer er ved Gellerup Bibliotek, City 

vest, den gamle Nordgaardskole og Klubberne I Gellerup. Da der er mange folk, der går 

der, og der de fleste drenge vælger at mødes.

”God ide med overvågning”
Gihad Madhmoud Kayed: Jeg har det fint med overvågning i Gellerup, så kan politiet 
holde øje med det, der sker.



Gellerup.nu Maj 2012 - 7

Sidste akt i på Gellerupscenen

Gellerup-Scenens sidste fore-
stilling - fængselskomedien ”De 
frivillige” - er sat op af den Can-
nes-belønnede instruktør Frede-
rikke Aspöck. 

”Inden vi gik i gang med at sætte stykket 
op, lavede vi research inde i fængslerne, 
og så har vi brugt et par måneder på at 
øve stykket,” fortæller Frederikke Aspöck.
De fire personer på den frivillige isolati-
onsgang har forskellige baggrunde, fra 
den pædofilidømte Niels til den tidligere 
ejendomsspekulant Markus Føns.  Mar-
kus er i begyndelsen traumatiseret over 
ikke blot at være indespærret i fængslet, 
men også af at være blevet overfaldet. 
Den fængselsbetjent, hvis nøgler han i 
begyndelsen får nervesammenbrud til 
lyden af, opmuntrer ham til at deltage i 
fængselskoret. 

Overlevelse
Han møder her fangerne Niels, Simon og 
Peter. Det synliggøres her, hvorfor der på 

opslaget siges ”det handler om overle-
velse”.
  Kampen står om alt fra tempoet, som 
sangene skal synges i, (”Jens Vejmand” 
i et forrygende tempo), om der skal syn-
ges fra Højskolesangbogen eller fra Tho-
mas Helmigs repertoire – og om hvilke 
domme, der er værst: Pædofilidomme 
eller bedrageri. 

”Jeg har genereret milliarder til det her 
samfund,” siger Markus stolt. Han an-
erkender til slut, at hovmod står for fald, 
og at han kun ved at indordne sig fælles-
skabets rammer og regler kan finde ro og 
tilfredshed. 
Det sidste teaterstykke på Gellerupsce-
nen blev fra start til slut en forrygende 
opvisning.   

Frederikke Aspöck – satte det sidste stykke 

op på Gellerupscenen. 

Tekst og foto: Sean Ryan Bjerremand

”Overvågning opildner de kriminelle ”
Yasmin Saddik: Først og fremmest skal det siges, at det ikke altid giver pote, altså al den 
ståhej med kameraer. Det, at der kommer overvågning betyder ikke, at der vil ske mindre 
hærværk og optøjer, tværtimod vil de ”kriminelle” bevise, at de stadig er i gang trods over-
vågningen og udføre deres handlinger steder hvor der ikke er overvågning. Og dermed 
igen bevise at overvågning ikke kan stoppe dem, og at de stopper når det passer dem. 

”Brug pengene andre steder ”
Mustapha Baddoura: Jeg synes, det vil være unødvendigt og spild af penge at sætte et videoovervågningssystem op i Gellerup. Derimod mener jeg, at man skulle bruge pengene på andre tiltag for de unge i lokalområdet, såsom aktiviteter og projekter for de unge. I et område som Gellerup, skal man være med til at fjerne fokus fra al kriminalitet og hærværk, og det gør man ikke ved at sætte et overvågningssystem op.

Loyalt S-medlem 
 
Byrådsmedlem Aage Rais-Norden-
toft overværede ”De frivillige”:
”Nu har du lige overværet det sid-
ste stykke på Gellerupscenen, in-
den den lukkes. Hvordan kunne du 
stemme for nedlæggelsen?
”Man måtte jo være loyal over for 
partiet og det overordnede budget, 
der var blevet enighed om. Men 
skriv endelig, at jeg ikke kan se et 
Gellerup uden et teater, når Hel-
hedsplanen er gennemført!”
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Forleden kiggede Brabrand-År-
slev Lokalhistoriske Arkiv og Gel-
lerup Museum ned i Toveshøj- 
afdelingsbestyrelsens depotrum

Depotet har vist sig at gemme på 
gamle referater, regnskaber, rappor-
ter, byudvalg, planer over renovering 
af facader, tegninger over området 
og en del billeder og dias af Toveshøj 
helt fra 1972, samt den del lydbånd.  
 
Lokalarkivet fandt det meget interes-
sant og kaldte det en opdagelse af 
stor historisk værdi for området. Det 
er endnu mere interessant, idet afde-
lingen er i gang med en helhedsplan, 
hvilket gør, at mange af de gamle ste-
der og deres historier vil forsvinde.    

Risikerer at gå tabt
Svend-Erik Christiansen fra arkivet 
pegede på, at hvis vi ikke får doku-
menteret alt nu, risikerer historierne 
om det gamle Toveshøj at gå tabt, 
idet det vil blive et helt nyt områ-
de, når helhedsplanen står færdig. 
 
Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Ar-
kiv er gået i gang med at gennemgå 
dele af materialet, og noget vil blive 
udstillet på Gellerup Museum. Der 
vil på et tidspunkt komme forskel-
lige udstillinger i Laden, når arki-
vet en gang bliver færdige med at 
gennemgå de flere kilometer papir, 
som nu er kommet i sikre hænder 
og til glæde for os andre. 

Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Ar-
kiv: www.brabrandarkiv.dk 

Rundt på toveshøj

Toveshøjs historie ligger i kælderen
Tekst og foto: Anett Sällsäter Christiansen

Svend-Erik Christiansen og Vibeke Harsberg fra det lokalhistoriske arkiv vil sikre, at materialet om To-veshøj ikke går tabt.

Det var især de unges teaterstykke, 
som fangede publikums opmærk-
somhed til en kultur og film-aften, 
som var arrangeret af Arabisk Dansk 
Kulturhus i anledningen af Jordens 
Dag. Jordens Dag er en palæstinen-
sisk mærkedag.
125 var til stede i Cirkus Tværs, hvor 
folk bl.a. kunne nyde folkedans, fil-
men Laylas Fødselsdag plus efterføl-
gende debat og et teaterstykke, der 
handlede om misbrug af magt og 

menneskerettigheder. Teatertrup-
pen beskæftiger sig hovedsageligt 
med problemstillinger i Gellerup, 
og den skal deltage i en teaterfesti-
val inde i Aarhus til sommer.
Dagen sluttede af med dialog 
med skuespiller og instruktør Mo-
hamed Bakri og aftensmad i Glo-
bus1.

Ungt teater imponerede publikum

Tekst: Signe Nydam

Det palæstinensiske flag dominerede scenen 

under Jordens Dag på Cirkus Tværs. 

Cykelværksted fortsætter 

Cykelværkstedet i kælderen under Janesvej 43 fortsætter, men Anett 

S. Christiansen søger stadig efter flere frivillige.
Indtil videre holder værkstedet åbent tirsdage 16.30 -19.00 og tors-

dage 16.30 - 19.00.



Gellerup.nu Maj 2012 - 9

De gode gamle køkkener i Gel-
lerupparken har holdt ud i over 
40 år nu, og lågerne er blevet 
åbnet og lukket mindst en mil-
lion gange. En god del af dem 
trænger nu til udskiftning, og 
afdelingen har besluttet at fore-
tage en gradvis udskiftning. 

Hvis beboerne oplever, at køkkenet bli-
ver for dårligt, kan de naturligvis stadig 
gå ud og købe et nyt køkken, som afdra-
ges over 10 år. Det nye er, at når en lej-
lighed fraflyttes, så vurderer varmeme-
steren køkkenets tilstand. Og hvis han 
mener, at der skal sættes et nyt køkken 
ind, så vil det blive sat i værk. 

Hvis det tidsmæssigt og praktisk kan 
lade sig gøre, så kan indflytteren mulig-
vis  nå at være med til at vælge mellem 
nogle få udvalgte fabrikater, som afde-
lingen kan garantere kvaliteten af. Det 
nye køkken, der sættes op, afdrages over 
huslejen i 10 år. Det betyder, at huslejen 
sættes op i forhold til nye køkkenets pris, 
men at lejeren til gengæld får et nyt og 
holdbart køkken.

Samme som på Toveshøj
Toveshøj har kørt med denne ordning i 
et år allerede, og de gode erfaringer gør, 
at Gellerupparkens afdelingsbestyrelse 
nu har besluttet at gøre det samme. 
Med tiden vil afdelingen få udskiftet alle 
køkkener, og da huslejen samtidig stiger, 
kan det gøres uden omkostninger for 
Gellerupparken. 

Men hvad nu hvis indflytteren lige har 
vundet i lotto og gerne vil have lidt mere 
luksus end standardvaren? 
”Det kan man også, men så betaler man 
selv,” siger afdelingsformand Helle Han-
sen og fortsætter: 
”Hvis køkkenet ellers er godkendt af 
varmemesteren, så kan man få nogle 
af pengene med sig igen, hvis man flyt-
ter fra lejligheden inden for de første ti 
år. Det udregnes efter værdien og hvor 
mange år der er gået. ”
Det, at ændringer skal være godkendt 
af varmemesteren, gælder for alt i lej-
ligheden. Helle Hansen nævner som 
eksempel, at nogle døre er blevet malet 
uden godkendelse, og så betyder det, at 
lejerne får mindre tilbage i depositum, 
når de flytter. 

Rundt i Gellerupparken
Nye køkkener - sådan efterhånden

Tekst: Birger Agergaard
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Ungt teater imponerede publikum

Det palæstinensiske flag dominerede scenen 

under Jordens Dag på Cirkus Tværs. 
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Verdenshaverne deler blomsterkasser ud 

Foråret står på spring, og i Ver-
denshaverne i Gellerup og To-
veshøj har det frivillige havefolk 
allerede i flere omgange været i 
jorden med greb og spade. 
 
Hen over foråret inviteres områdets 
nysgerrige beboere til at kigge forbi ha-
verne for at høre nærmere om projektet. 
Og her kan beboere, som har lyst, få  

deres egen blomsterkasse med små spi-
rer og planter med hjem til altanen, så 
de selv kan få jord under neglene.
Hver altankasse koster 10 kroner, som 
går til støtte til Verdenshaverne. 

Toveshøjhaven tager form
Uddelingen af blomsterkasser med stik-
linger sker første gang søndag den 13. 
maj, klokken 14-17 i Toveshøjhaven, som 
ligger ved indgangen til Hasle Bakker ad 
stien bag børnehaverne. 
For år tilbage var det haveforeningen 
Mariehønen, der holdt til på arealet, og 
det tætte brombærhegn fra dengang er i 
dag den største udfordring, som de ak-
tive havefolk skal kæmpe imod, før de 
rigtig kan tage haven i brug.
På sigt er det ønsket, at der skal place-
res en bygning med både café og toilet 

i Toveshøjhaven, og der 
er også visioner om 
drivhuse, hvori der kan 
dyrkes forskellige spæn-
dende krydderurter.

Havefolk og spejdere
Søndag den 3. juni klok-
ken 14-17 er der udde-
ling af altankasser med 
blomster i Gellerupha-

ven, som 
ligger i svin-
get på Gud-
runsvej. 
Her er havefolket i samar-
bejde med de lokale Ra-
mallah-spejdere i fuld gang 
med at ændre jordloddet 
til en dejlig aktivitetshave, 
hvor der både er plantekas-
ser med blomster og kryd-
derurter og en bålplads, 
hvor der er god mulighed 
for at lave dejlig mad over 
bål.

Tekst: Helle Hansen. Fotos: Helle Hansen og Sean Ryan Bjerremand

Anett S. Christiansen fjerner en grim pind fra Toveshøjha-

ven. Kom 13. maj og få en blomsterkasse i stedet. 

I Gelleruphaven er der både plantekasser 

med blomster og en bålpads. Kig forbi 3. 

juni og scor en blomsterkasse. 

Vil du vide mere om Verdenshaverne, 
kan du læse på 
www.samvirket.dk/verdenshaverne



Foredrag om Gellerup  Keld Albrechtsen, næstformand i Bra-
brand Boligforening, giver mandag 30. 
april kl. 19.30 et indblik i Gellerups hi-
storie og helhedsplanen. Det foregår på Gellerup Museum, Gud-

runsvej 16, 6. th. Pris: 25 kroner - incl. 
kaffe og kage. Tilmelding til museums-
inspektør Helle Sørensen, 6122 1768 
eller mail heso@bbbo.dk 

1. maj i Cafe Perlen
 Der er naturligvis 1. maj arrangement i Cafe Per-

len i Yggdrasil.  Det foregår kl. 9-11 med mulighed 

for at købe morgenmad.

Perlen arbejder på programmet - indtil videre er 

der tilsagn fra en af  talerne, Keld Albrechtsen. 

 

Bingo og spisning
Cafe Perlens fællesspisning i Yggdrasil  i maj er 

fredag den 11. maj kl. 17.00 - køb billetter i cafeen 

senest tirsdag den 8. maj. Det er Dortesvej 35A. 

28. maj er der Bingo Banko i Cafe Perlen for små 

og store. Det er kl. 15. 

Verdenshaverne deler blomsterkasser ud 

Mangfoldig grundlovsdag  

Tirsdag den 5. juni fejrer Gellerupparken og Toveshøj for tredje 

gang Grundlovens fødselsdag med en rigtig fest i demokratiets og 

mangfoldighedens navn.
Igen i år er NyDansk Ungdomsråd med til at gøre dagen festlig 

under parolen ”Gellerup Stemmer”.

Det bliver en hel dag med fest, sang og taler og boder og 

optrædende for både børn og voksne.

Vil du og din forening være med til at lave Grundlovsdagen festlig, 

kontakt Janne Grønved på 22824007 / janne@gelleruphojskole , 

eller Helle Hansen 29298978 / helhan@aarhus.dk

                Sommerfest 3. maj
Torsdag den 3. maj holder ACFC i samarbejde med Klubberne i Gellerup sommerfest. Festen starter kl. 17.00 i Klubberne. 
Festen er en markering af, at sommeren så småt er på vej, og dermed starter de forskellige aktiviteter også op igen. 
Til festen skal der være forskellige aktiviteter, bl.a. skal der spilles fodbold og volleyball. Festen er åben for alle, og er grill med gratis mad.
Alle beboere er velkomne, og formand for ACFC, Afif Abdallah, håber på det bedste vejr, og at folk møder op med hele familien.

Kvartalsmøde i Samvirket  
Husk, at der er kvartalsmøde i Samvirket tirs-
dag den 29. maj kl. 16.30 i Foreningernes Hus. 
Det er for alle, der er interesseret i at deltage 
aktivt i Samvirkets samarbejde. 
www.samvirket.dk 

Har du en idé 
til boligsocal indsats?

Brabrand Boligforening forbereder i øjeblikket en ny stor ansøgning til Landsbyggefonden. Det drejer sig om den boligsociale helhedsplan, som skal supplere den fysiske helhedsplan i Gellerup og Toveshøj de kommende fire-fem år.For øjeblikket arbejdes på at formulere ansøgningen som en prækvalifikation, der skal sendes af sted inden sommerferien. Den endelige ansøgning skal skrives til efteråret, så planen kan godkendelse og sættes i værk ved årsskiftet.Beboerne er velkomne til at komme med ideer til kommende indsatser, og man kan bede om at få foretræde til en høringsdag mandag den 14. maj fra klokken 12-16 i boligforeningen. Husk at booke en tid hos sekretær Pia Bach-Vedel pija@bbbo.dk. Har du spørgsmål til den politiske del af ansøgningen, så kontakt foreningsbestyrelsesmedlem Troels Bo Knudsen, tlf. 22 88 60 47, e-mail troels.bo@gmail.com 



Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Mandag d. 30. apr. kl. 19.30     Gellerup Museum, foredrag om Gellerups historie og helhedsplanen
Tirsdag d. 1. maj   kl. 9    Beboerhuset Yggdrasil, Cafe Perlen holder 1. maj 
Onsdag d. 2. maj    kl. 17       Globus1, Klubberne i Gellerup holder Volley Cup
Torsdag d. 3. maj   kl. 17     Klubberne i  Gellerup, Sommerfest 
Fredag d. 11. maj    kl. 17    Beboerhuset Yggdrasil, Fællesspisning i Perlen 
Lørdag d. 12. maj   kl. 14    Globus1, Gelleraps
Søndag d. 13. maj   kl. 14    Toveshøjhaven, Uddeling af blomsterkasser 
Mandag den 21. maj kl. 18.30  Foreningernes Hus, indisk mad i International Madklub. 
Fredag d.  25. maj    kl.16    Globus1, Spring og Spaghetti
Mandag d. 28. maj   kl. 15    Beboerhuset Yggdrasil, Bingo Banko i Perlen 
Tirsdag d. 29. maj   kl. 16.30 Foreningernes Hus, Samvirkets kvartalsmøde 
Torsdag d. 31. maj   kl. 16.30   Foreningernes Hus, Åbent  redaktionsmøde i gellerup.nu 
Torsdag d. 31. maj   kl. 15    Tousgårdsladen, Reception i Laden
Fredag d. 1. juni   kl. 18    Globus1, Zumba Master Class 
Søndag d. 3. juni   kl. 14    Gelleruphaven, Havedag og uddeling af blomsterkasser 

Kalender maj 2012

Helle Hansen kiggede ind til grillmanden på Gudrunsvej, 
Noureddine Faour, da hun forleden deltog i en fotowork-
shop. Hun lavede en billedserie om pizzaens vej fra mel til 
ovn – og her er to af billederne. Se andre billeder fra work-
shoppen på side 4. 


