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Beboerinddragelse, ja takAf Anett Sällsäter Christiansen

Der blev kastet mange tal i kroner og ører og masse beskyldninger ud via den kavalkade, som TV2– Østjylland har bragt under overskriften ”Rod i økonomien” i Gellerup. 
Som bosiddende i dette område i snart 18 år må jeg erkende, at dette område for over fem år siden nok har været et ”Projekternes land”. 
Det har skabt problemer, at der har været mange om buddet, og jeg er flere gange blevet kontaktet af folk, som havde fået penge på deres flotte projektansøgninger, men desværre var der ikke nogle brugere til deres tiltag. De havde helt enkelt ramt ved siden af behovet, og ikke haft beboerne med. 

Vi vil gerne hjælpe, men hvis man ikke haft grundlag for sit projekt helt fra starten, kan vi ikke bare hive folk ind fra gaden. 
Men sådan er det ikke mere. Efter at Urban-programmet (stort projekt i Vestbyen 2002-2007) startede op, fik man mere styr på projekterne, og der blev stillet krav til forankring.

Hilser SF-forslag velkomment
Derfor hilser jeg forslaget fra Claus Thomasbjerg, formand for Socialudvalget (SF), velkomment. Forslaget går ud på at styrke de igangværende projekter, som er beboerdrevet, og som er ved at blive forankret i området. Det er vi nok en del beboere, der vil støtte op omkring, idet vi som bor i området er ved at lære, hvad beboer-demokrati og foreningsliv er for en størrelse. Vi håber, at de tider, hvor alle projekter kom flyvende og vi skulle frelses af tilfældige, er forbi, og at man i stedet indgår en dialog med beboerne og lytter. Det virker. 
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Torsdag den 28. juni skal der 
være dimissionsfest i Gellerup, 
for alle der dimitterer i år. Fe-
sten var en bragende succes 
sidste år, og igen i år er det 
de unge piger, som arrangerer 
festen, denne gang helt uden 
hjælp. 
Underholdningen til festen er en over-
raskelse indtil videre, men pigerne kan 
fortælle, at den første del af festen vil 
være mere formel, hvor forældrene over-
værer overrækkelsen af diplomer og ga-
ver, mens sidste del vil være mere for de 
unge selv, hvor de skal feste løs til en DJ.

Giv Gellerup et bedre ry
Det er pigernes egen ide at holde festen, 
og de knap 10 piger bruger meget tid og 
mange kræfter på at arrangere den, men 
det er det hele værd.
”Man hører så meget negativt om Gel-
lerup, men der er mange, der tager en 
uddannelse, og det er vigtigt at frem-
hæve dem,” siger Sara Achwah, og Rana 
 

 
Qasem supplerer: ”Man tænker meget 
over Gellerups rygte, især når man skal  
fortælle folk, at man bor herude.”
Sara afslutter: ”Vi vil gerne vise den 
gode side af Gellerup, samtidig med at  
vi motiverer de unge herude til at tage 
en uddannelse. Det er jeg stolt over at 
være med til.”

Læs senere i juni på www.gellerup.nu, 
hvor hele programmet for dagen omta-
les.

Dimissionsfest: Succesen gentages i år

Tekst og foto: Signe Nydam

Jasmin (tv.), Montaha, Rana og Sara er 

fire af de piger, der arrangerer dimissions-

festen. 

Så er det atter ved at være tid 
til Grundlovsfest i Gellerup. 
I år er temaet: ”Grundloven giver frihed 
til at forandre”. Der er dans, musik og 
taler, bl.a. af borgmester Jacob Bundsga-
ard. Festpladsen åbner d. 5. juni kl. 14.00 
ved Klubberne i Gellerup.
Derefter ser programmet sådan ud:
• Festpladsen åbner, og Paraden fra La-
den starter
• Velkomst og fællessang
• Martin Kriznjak (NDU)
• Cirkus Tværs
• Liv Holm (R) og Fatma Øktem (V) 
• Jafra-dans, Arabisk Dansk Kulturhus

• Øjenvidne fra det Arabiske Forår
• Rapperne MD, Imad og Achwah
• Jacob Bundsgaard (S)
• Horn of Africa Band 
Det er Ny-Dansk Ungdomsråd (NDU) 
som arrangerer dagen i samarbejde med 
Samvirket og Gellerup Højskole. NDU 
skriver på deres hjemmeside, at det er 
vigtigt, at Grundlovsdagen skal appel-
lere til det moderne menneske og især 
den yngre generation, hvis grundlovsda-
gen stadig skal være relevant for vores 
fællesskab i Danmark.  
Dagen er både for etniske danskere, ny-
danskere, unge, børn og forældre.

Sidste år var Unge4Unge aktive – 
blandt andet med ansigtsmaling

Mangfoldig Grundlovsfest i Gellerup
Tekst: Signe Nydam. Foto: Birger Agergaard
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Anett Sällsäter Christiansen, 
afdelingsformand på Toveshøj, 
var fra sin altan øjenvidne til 
branden i Bazar Vests nye fløj. 
Ved et rent held var hun vågnet, kort før 
en søjle af røg viste sig over blokken for-
an bazaren og fik lukket sine vinduer i en 
fart. Alligevel lugtede hendes lejlighed til 
langt ud på dagen.
”Jeg troede næsten, at jeg så syner,” for-
tæller Anett Sällsäter Christiansen og 
fortsætter: ”Men så kunne jeg se, at det 
var alvor og ringede til min nabo, der bor 
i en af blokkene tæt på bazaren: OP! OP! 
OP!” 
Beboere har efterfølgende undret sig 
over, hvorfor der ikke blev udstedt en ad-
varsel om at lukke vinduerne, og der har 
været rygter fra flere sider om, at røgen 
var giftig. 

Indsatsleder: Al røg er giftig
Politikommisær Jens Espensen, Gelle-
rup Lokalpoliti, mener at bekymringerne 
er unødvendige.
”Ved en sådan brand udpeger vi en ri-
sikozone, og så arbejder vi ud fra dette. 
Samtidig bliver røgen vurderet, og vi 
mente ikke, at der var nogen risiko,” for-
tæller Jens Espensen. 
Men var røgen giftig? ”Hvis du spørger 
en hvilken som helst brandmand, vil 
hans svar være, at ingen røg er sund,” 
siger indsatsleder i Aarhus Brandvæsen, 
John Korsbak.  
Korsbak var til stede ved branden. ”Jeg 
tog ikke nogle prøver af røgen, men der 
var hurtigt en afklaring omkring røgens 
farlighed.” Han fortæller, at man ved at 
sprøjte vand på ilden opløser dampene. 
Han selv og indsatslederen fra politiet 
vurderede, om man skulle advare og 
evakuere beboerne.
”På det tidspunkt stod røgen lige op i 
luften, så det besluttede vi at lade være 
med. Samtidig kunne vi se, at i 100 me-
ters højde gik røgen i opløsning, så vi 
tog det roligt.”
Brandfolkene selv var ikke bekymrede: 
”I starten havde vi røgdykkerudstyr på, 

men efter en tid brugte 95 procent af 
brandfolkene ikke røgdykkerudstyr,” for-
tæller John Korsbak.

Hvorfor blev folk ikke advaret?
Anett Sällsäter Christiansen undrer sig 
over, at man ikke bad folk lukke vindu-
erne. Bekymrede beboere kimede hende 
ned på selve dagen. Hun ringede selv til 
John Korsbak og forhørte sig. Dog uden 
at føle sig helt tryg – en kemikalieagtig 
smag lå i munden på hende hele dagen.
John Korsbak tænkte derimod i andre ba-
ner: ”Det er vigtigt med en fornemmelse 
for, om man risikerer at skabe unødig ro. 
Og skulle vi måske skabe uro blandt 300 
beboere, så de tager på sygehuset, blot 
fordi nogle efterfølgende kunne smage 
lidt på læberne?” spørger han. 
Det svar er beboerformanden ikke til-
freds med. Hun fortæller, at flere fik dele 
af deres lejlighed sodet til, og hun me-
ner, at man en anden gang skal have i 
tankerne at advare folk. 

Kritik af brandvæsenet og politiet

Tekst: Sean Ryan Bjerremand. Foto: Anett Sällsäter Christiansen

Flere beboere fik dele af deres lejlighed sodet til af den kraftige

røgudvikling fra bazar-branden. 

Støt butikkerne
En del århusianere har troet, at efter 
branden kunne de ikke handle i Ba-
zar Vest. Katastrofen er total for de, 
der har mistet butikker, men også 
i den gamle del af bazaren kan de 
mærke nedgang i omsætningen.
Meissona Almayahi sælger tøj og 
blomster, og du kan på www.gelle-
rup.nu læse hendes opfordring til at 
støtte butikkerne i bazaren.

Meissona Almayahi: Bazaren er her 
endnu. Foto: Birger Agergaard

Bazarbrand:
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Kritik af brandvæsenet og politiet

Ved årets sommerfest i Gellerup 
blev den 19-årige Mahmoud Di-
rawi den første modtager af en 
ny præmie, finansieret af ”byg-
gerods-oasemidlerne.”
Mahmoud Dirawi er en af Gellerups 
mange ildsjæle. Trods sine bare 19 år er 
han allerede blevet bestyrelsesmedlem i 
ACFC, og han koordinerer ungdomstræ-
ningen. Ved siden af er han godt i gang 
med en karriere som fodbolddommer. 
Han er blevet udpeget som dommerta-
lent i DBU og dømmer seniorkampe i 
serie 2. 

Engageret fodboldtræner
At Mahmoud gik trænervejen, har han 
selv forklaringen på: ”Jeg elsker fodbold. 
Jeg har spillet, siden jeg var 6-7 år, men 
jeg har aldrig været en succes.” 

Han holdt op med at 
spille, da han var 13. 
Et par år efter var han 
i gang igen, men nu 
som træner. Klubbens 
formand Afif Abdallah 
inspirerede Mahmoud 
til det. Han blev tilbudt 
at træne et U8 hold, og 
det var ikke let i starten. 
”Men jeg begyndte at bli-
ve bedre til det, og snart 
kunne jeg tage ansvar, og 
stå alene med holdet.” 
Mahmoud Dirawi førte 
det samme hold op fra 
U8, til han slap dem som 
U13 hold. Flere gange slut-
tede holdet øverst i deres 
række. 

Forældrene skal 
bakke op
Hvis en fodboldklub skal 
være en succes, skal ram-
merne være i orden. Mah-
moud bruger mange timer 
på at motivere de øvrige 

ungdomstrænere, som er jævnald-
rende med ham selv. Helt afgørende 

er det dog, at forældrene involverer sig i 
ungdomsarbejdet. 
”Det er ærgerligt for børnene, hvis det 
kun er mig der står og råber af dem 
til en kamp,” siger han. ”De giver 100 
procent, hvis deres far eller mor også 
er der.”  Kontrasten er særligt t y d e -
lig, når ACFC møder hold fra 
bydele, hvor størsteparten af 
børnene er etnisk danske. Her 
er der ofte 10-15 forældre, der 
hepper på deres børn. 

Bidt af dommergerningen
Da Mahmoud var 15 år gam-
mel, tog han et fodbolddom-
merkursus, og nu er han bidt 
af dommergerningen. Han er 
blevet en del af DBUs dom-
mertalentprogram, og trods 
sine kun 19 år dømmer han 

på serie 2 niveau. Næste skridt bliver 
at dømme i rækkerne serie 1, Jyllands-
serie og Danmarksserie. Mahmoud er 
meget bevidst om, hvad der skal til for 
at skabe en god stemning som dom-
mer: ”Jeg plejer at være god til at lytte 
og snakke før kampen. Jeg spørger ind 
til historien bag klubberne, og på banen 
er jeg god til at snakke med spillere.”  

Trænere til fodboldskole
DBU holder fodboldskole i sommer-
ferien. 80 børn i 8-15 års alderen skal 
udfordres i en uge, og otte af ACFC’s 
ungdomstrænere skal i sving. Næsten 
dobbelt så mange af ACFC’s frivillige 
ledere står på spring til at træne på fod-
boldskolen, og som trænerchef er det 
Mahmouds opgave at vælge trænere.

Skolen kalder – igen
Skolebøgerne har ikke altid været Mah-
moud Dirawis bedste venner. Nord-
gårdsskolen blev nedlagt, da han skulle 
i 9. klasse, og han blev flyttet til Hassel-
ager Skole. Det blev en brat overgang, 
med lang transporttid, strengere disci-
plin og et højere fagligt niveau, end han 
var vant til. Han gik ud med det, han kort 
og godt kalder ”lortekarakterer”. Efter et 
par år på arbejdsmarkedet fik han mod 
på skolen igen, og om kort tid afslutter 
han 10. klasse på College Aarhus. Efter 
sommerferien står den på HF, og drøm-
men er at fortsætte med en uddannelse 
til fysioterapeut.

Skulderklap til fodboldens ildsjæl

Tekst og foto: Per Ryolf, Aarhus Kommune

Kender du også en ildsjæl? 
”Byggerods-oaseprisen” skal uddeles igen i august. Kender du nogen, der fortjener at få et skulderklap, kan du skrive til Pia Katballe Sørensen fra Aarhus Kommune på mail: pks@arhus.dk, eller du kan be-søge Pia hver tirsdag fra 11-14 på Gellerup Biblio-tek og give hende et tip. Sammen med netværket i Gellerup / Toveshøj vælges den næste modtager. 

Mahmoud Dirawi – står med sin præmie i hånden. 
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Hver tirsdag og fredag mødes 
cirka ti kvinder i Beboerhuset 
Yggdrasil i Gellerupparken. 
Stemningen er ofte høj og fyldt 
med energi. Kvinderne lærer på 
tværs af kulturer at blive by-
delsmødre.
Bydelsmødre findes mange steder i 
landet. De er rollemodeller og besøger 
andre kvinder i området. De kan hjælpe 
nydanske kvinder med at finde viden om 
børneopdragelse, sundhed, uddannelse 
og hvad der sker i området.
Gellerup.nu’s udsendte var så heldig at 
skulle fortælle kvinderne om nyheder i 
Gellerup, og hvordan de finder dem, og 
vi benyttede lejligheden til at spørge kur-
sisterne:
Hvorfor er du bydelsmor? 
Shamso Muqtarwardere: ”Fordi jeg 
gerne vil hjælpe andre, fortælle om akti-
viteter, kommunen, Foreningernes Hus 
og mere. Senere kunne jeg tænke mig at 
være frivillig i et afrikansk land.”
Idil Mire: ”Fordi jeg gerne vil fortælle om 
de ting, der sker i Gellerup og Toveshøj. 
Senere vil jeg gerne tilbage til Somalia 
og være frivillig, måske med forældre-
løse børn. ”

Nawal Haji: ”Fordi jeg vil rejse til mit 
hjemland og gøre noget for mit folk. 
Indtil da vil jeg samarbejde med børn 
og teenagere i Gellerup for at holde dem 
væk fra kriminalitet, og sørge for, at de 
bliver uddannet. ”
Jihan Beynah: ”Min store drøm er at rej-
se til mit hjemland og gøre noget, blandt 
andet med forældreløse børn. I Toveshøj 
vil jeg hjælpe forældre, der ikke læser så 
godt og hjælpe de ældre.”
Deega Yusuf: ”Jeg vil gerne hjælpe folk, 
der har brug for mig, for eksempel æl-
dre, der lige er kommet til landet. Jeg vil 
også gerne hjælpe folk i mit 
hjemland, for eksempel med 
tøj og legetøj.”
Jayne Cheshire: ”Jeg vil be-
søge kvinder, som har svært 
ved at komme hjemmefra. 
Jeg vil selv gerne lære mere 
om børneopdragelse. Det er 
min drøm, at de kvinder jeg 
besøger, også bliver bydels-
mødre.”
Hanan Yusuf: ”Jeg er frivil-
lig i Somaliske Børn og Bed-
steforældre, og jeg vil gerne 
hjælpe børn til at respektere 
andre. Hvis jeg engang tager 

tilbage til mit hjemland, vil 
jeg hjælpe folk der.”
Saousane El Abbas: ”Fordi jeg 
vil passe på mig selv og på 
andre. Jeg arbejder allerede 
frivilligt med madlavning og 
med dans. Det, jeg lærer her, 
fortæller jeg videre til andre 
kvinder.”
Nahed El Baba: ”Jeg arbejder 
som frivillig, og jeg har tre 
børn og vil gerne kunne passe 
dem godt. Jeg bliver klogere 
selv, men jeg vil også fortælle 
til andre, hvad vi har hørt om.”

Nyt kursus til september
Første kursus er færdigt sidst 
i juni, og til september starter 
et nyt hold bydelsmødre, som 
kører i sammenlagt to år. Gel-

lerup Bibliotek står for kurserne og træk-
ker bydelens aktive ind i undervisningen.

www.bydelsmoedre.dk

Jeg er bydelsmor, fordi…
Tekst og foto: Birger Agergaard

Flere af de somaliske kvinder på kurset drømmer om at gøre noget aktivt for deres hjemland.

Stemningen på kurset er høj – her er det 
Jayne Cheshire (tv.), der får et  grin sam-
men med Saousane El Abbas.
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Elsebeth Frederiksen, som bor 
på Gudrunsvej i Gelleruppar-
ken, er vendt hjem fra Serbien, 
hvor hun var valgobservatør 
ved det serbiske valg d. 6. maj.  
Interessen for Østeuropa og i særdeles-
hed Serbien, er ikke noget nyt for Else-
beth, da hun læser Østeuropastudier 
ved Aarhus Universitet. Hun skal snart i 
gang med sit speciale om demokratise-
ringsprocesser i Serbien. 

Papbokse som stemmebokse
Valget foregik tilsyneladende frit og fair. 
Men: ”Valget var ikke velfungerende ef-
ter danske forhold. Papbokse fungerede 
som stemmebokse, og der var mangel 
på privatliv. Jeg så et ægtepar, der gik 
sammen ind og stemte, og ingen sagde 
noget til det. Det var nok ikke gået i Dan-
mark,” siger Elsebeth med et smil.
”Da jeg stemte i Globus1, overværede 
jeg, at et ældre ægtepar af anden et-
nisk herkomst end dansk, var på vej ind 
i stemmeboksen sammen, men blev 
stoppet af en valgtilforordnet.

Det skete ikke i Serbien.  Danica, den 
ene serbiske valgobservatør, kunne 
ikke se et problem med, at valgbok-
sene ikke indbød til privatliv. ”Vi er 
et fattigt land og har ikke råd til for-
hæng,” sagde hun til os. Et tæppe 
havde vel også været fint, eller alle de 
valgtilforordnede kunne have et lagen 
med. Måske ser det ikke så professio-
nelt ud, men det gør fire papkasser 
på et bord heller ikke,” mener Else-
beth Frederiksen

Sætter pris på dansk demokrati
Til valget stemte lidt over 50 procent af 
serberne. Et meget lavt tal, når man tæn-
ker på danske tilstande. Det er især unge 
mennesker, som ikke stemmer. De tror 
ikke på forandring, da de ingen tiltro har 
til politikerne, og de har den holdning, at 
der ikke er forskel på dem. 
”Det er meget trist, at unge mennesker 
har den holdning. Det er essentielt, at 
demokratiet virker, og man tror på, at 
det virker. Det får mig til at sætte stor 
pris på den måde, som demokratiet 
foregår på her i Danmark,” siger Else-
beth Frederiksen. 
Læs hele historien på 
www.gellerup.nu

Beboer var valgobservatør i Serbien 
Tekst og foto: Signe Nydam

Der bor mange rumænere i Gelleruppar-
ken, og Laurentiu Ciocan er en af dem. 
Han er 29 år og har boet i Gelleruppar-
ken i ca. fire år. Du har måske set den 
høje rumæner cykle rundt i Gellerup – og 
måske set ham som aktiv i Unge4Unge.  
Ligesom mange andre havde han betæn-
keligheder ved at flytte til Gellerup. Han 
havde fra sine venner hørt, at Gellerup 
var et sted for fattige indvandrere, der 
lavede ballade, så der ville han ikke bo. 
I dag er han glad for området og er nær-
mest stolt over at bo her. ”Nu er det mit 
område, og det skal ingen sige noget 
dårligt om,” understreger han. 

Læs mere om 
Laurentiu Ciocan på 
www.gellerup.nu

Stolt over at bo i Gellerup
Af Elsebeth Frederiksen

Kender du 
en østeuropæer? 
Elsebeth Frederiksen, som du møder på denne side, arbejder lige nu i Mediehus Gellerup med at synliggøre østeuropæere, som bor i Gellerup, og nedbryde nogle af de fordomme, der er om disse beboere.
Elsebeth vil gerne i kontakt med flere østeuropæ-ere i Gellerup, hun kan kontaktes på elsebethf@gmail.com eller 4142 8792.

En lidt primitiv stemmeboks i Serbien 
Foto: Elsebeth Frederiksen

Elsebeth Frederiksen – var valgobservatør i Serbien.
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I den politiske aftale mellem 
Brabrand Boligforening og Aar-
hus Kommune var blokken på 
Janesvej 29-41 foreslået omdan-
net til ældreboliger, men på det 
ekstraordinære beboermøde i 
februar bestemte beboerne, at 
det er blokken med opgange-
ne Edwin Rahrs Vej 18-26, der 
skulle tages i brug. Og måske 
de arealer foran denne blok ud 
til den kommende bazarplads, 
hvis det viser sig muligt.

Vi har ikke mødt indsigelser fra kommu-
nen eller fra politisk hold, så vi håber nu 
på, at de også vil respektere beboernes 
ønske i Toveshøj.
På tegningen over Toveshøj er ældreboli-
gerne ikke længere placeret i selve blok-
ken, men foran, så det nu er ’Edw. Rahrs 
Vej’, som er udpeget til ældreboliger.

Mangler kvote til ældreboliger
Status i maj 2012 er, at kommunen 
ikke har afsat kvoter for ældreboliger.  
Helhedsplanen skal indeholde disse 
ældreboliger, og det har kommunen 
forpligtet sig til at sørge for.
Den politiske styregruppe, som mødes 
to gange om året på Århus Rådhus 
med politikerne, mødes her i slutnin-
gen af maj. Her vil ad hoc-gruppen 
(repræsentanter for foreningsbesty-
relsen og de to afdelingsbestyrelser) 
markere, at nu må kommunen be-
gynde at tænke kvoter og ældreboliger 
og evt. dato! Vi har sagt ja og udpeget 
blokken – nu venter vi på politikerne og 
kommunen.

Sundhedshus planlægges
Planerne for et Sundhedshus er så småt 
ved at gå i gang, og afdelingsbestyrelsen 
vil til efteråret 2012 gå i gang med ud-
formningen af dette sundhedshus, som
så skal op på et særskilt beboermøde. 

Vi håber, at så mange som muligt vil 
komme og bidrage med ønsker og gode 
ideer.

Rundt på Toveshøj

Ældreboliger udpeget – hvor er kvoten? 
Af Anett Sällsäter Christiansen (formand) og Ilham Mohammed Khalif (næstformand)

Beboerne på Toveshøj har besluttet, at det er denne boligblok på Edwin Rahrs Vej, som må bruges til ældreboliger. Hvis det er muligt, skal noget af det grønne areal ud mod bazar-pladsen bruges i stedet. Men kommunen tøver med at tildele en kvote til byggeriet. (foto:  Birger Agergaard)

Toveshøj holder 40 års fødselsdag!

Af Anett Sällsäter Christiansen 

I år er det 40 år siden, at afdeling 5 stod klar, og de første beboere flyttede ind.
Dette vil afdelingsbestyrelsen i Toveshøj fejre lørdag d. 16. juni. Vi ønsker at invitere alle jer beboere i afd. 5 og 
tidligere beboere til morgenmad i Laden. Om eftermiddagen er der leg for børn og voksne, og om aftenen er der 
middag i Laden.
I beboere skal holde et godt øje med opslag i jeres opgange og postkasser - eller se informationstavlen i Tousga-
ardsladen. Her vil det endelige opslag blive hængt op til forhåndstilmelding til morgenmad og middag i Laden.
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Mange beboere i Gelleruppar-
ken har sikkert været irriteret 
over, at der har været stillads 
og blå ”gardiner” ved deres 
blokke. Nu er renoveringen 
nået til den sidste blok.
Afrensningen og nye farver på facaderne 
har varet to somre, men nu er det ved 
at være slut. Blokkene har skiftevis været 
pakket ind i stilladser, og det har givet 
gener for beboerne i området. Det har 
taget 6-8 uger på hver side, og i den tid 
har man ikke kunnet bruge sin altan.
 
Men nu er turen nået til Gudrunsvej 
2-10, som er lidt speciel, da der ikke skal 
sættes stillads op. Helle Hansen, for-
manden for Gellerupparken, fortæller, at 
der pga. antenner på taget ikke må kom-
me folk derop, og derfor må de bruge en 
anden metode for at male. Ellers skulle 
de betale vagter døgnet rundt, så ingen 
kom op på taget. 

Elevator i stedet for stillads
Derfor bliver metoden, at der 
kommer en slags elevator på 
ydersiden af blokken, som kø-
rer op og ned ad blokken. Det 
er dyrere, men så sparer de 
også tiden med at sætte stil-
ladser op.  Desuden bliver der 
ingen parkeringsproblemer ved 
blokken, når der ikke skal bru-
ges plads til stillads.
Hele renoveringsarbejdet skulle 
gerne være færdigt et stykke tid 
efter sommerferien, så bebo-
erne kan nyde deres nymalede 
blokke uden grimme stilladser 
og blå ”gardiner”.

Blokkene er på skift pakket ind i 
blå gardiner. Imens må man ikke 
bruge sin altan.

Rundt i Gellerupparken
Facaderenovering er snart færdig

Tekst og foto: Elsebeth Frederiksen

Gellerupparken inviterer igen 
i år alle til at deltage i altan-
konkurrencen, hvor man kårer 
afdelingens flotteste og hygge-
ligste altan eller terrasse.
I år er reglerne, at beboeren kan vælge 
selv at tage 3-4 fotos og sende dem til 
viha@bbbo.dk eller aflevere billederne 
i beboerhuset Yggdrasil. Hvis man ikke 
selv har et kamera, så kan man kontak-
te Helle på tlf. 40718675 eller mail hel-
lehm@gmail.com og lave en aftale om 
fotografering - senest mandag den 26. 
august

Udstilling og afstemning 
De indsendte fotos udstilles alle i Café 
Perlen fra torsdag den 31. 
august til torsdag den 14. 
september. I samme perio-
de kan alle beboere komme 
forbi og stemme på den 
altan eller terrasse, som de 
synes er flottest. Vinderne 
afsløres på september må-
neds beboermøde.

 
 

Pynt din altan eller terrasse
Af Helle Hansen. Foto: Marianne Rossen

Sidste år var det katten Ejnar, der løb af med førstepræmien for Gellerups 
hyggeligste altan
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Brug kroppen og hav det sjovt, mand!

Mange mænd har sans for at leve livet 
og bagatelliserer ofte, når kroppens ma-
skineri giver signaler om at noget kan 
være galt. Når mænd giver den hele ar-
men, overser symptomer og undlader at 
gå til læge, lever de også kortere tid end 
kvinder.

Mange sunde arrangementer
Den internationale ”Men’s Health Week” 
i uge 24 gør noget ved dette! Sundhed, 
latter og motion kommer i overflod til 
Gellerupparken og Toveshøj. 
For tiden bobler ideerne, så 11.-17.juni 
(uge 24) fyldes med aktiviteter, som 
fædre/mænd kan lave med deres søn-
ner/nevøer/drenge.  Jo mere drenge er 
sammen med deres fædre, jo mindre er 
risikoen for at blive stresset som voksen 
– det viser undersøgelser.

Blandt aktiviteterne er: 
Foreningernes Hus:
- Madlavning for Mænd og Drenge man-
dag kl. 16-19

Tousgårdsladen:
- Bordtennis mandag kl. 19-21
- Lav mad dag for mænd og drenge man-
dag kl. 16-19
- ”Giv din krop et serviceeftersyn” med 
bl.a. konditest og lungefunktionsmåling 
onsdag kl. 13-19
- Sæt ”Laden i SPIL” med skak og bord-
fodbold – og EM i fodbold på storskærm: 
Danmark-Portugal onsdag kl. 19-22.

Bevægelse og velvære
”Ideen med arrangementerne er at 
mænd bliver mere opmærksomme på 
egen sundhed,” siger projektleder for 

Sundhedscafeerne Helle Dybdal Jensen 
og tilføjer ”vi synes, at det er vigtigt med 
forskellige arrangementer med fokus på 
bevægelse, mental eller socialt velvære. 
Men der bliver altså også mulighed for 
et tjek i Sundhedscafeen. Vi håber, man-
ge forskellige mænd og drenge kigger 
forbi eller melder sig til.” 
Sundhedsugen for mænd arrangeres af 
Sundhedscafeen, BUK, Beboerrådgiv-
ningen, Projekt MED UNGE ØJNE i La-
den, Folkesundhed Århus, Lokalcenter 
Hasle-Åbyhøj, Foreningernes Hus og 
Dansk Skoleskak. 
Vil du vide mere, så kontakt Lars eller 
Grete i Laden eller besøg Sundhedsca-
feen onsdage 13-15:30 i Laden. 

Af Rosita Ahmadian



   Gården og LadenNordgårdskolen skal omdannes til en ny 
børneby i Gellerup, hvor institutionerne 
for områdets mindste skal samles i forbin-
delse med gennemførslen af  Helhedspla-
nen.
Det betyder, at Foreningernes Hus skal fin-
de et nyt tag over hovedet - og det bliver 
på den Hvide Gård, der tidligere husede 
Brabrand Boligforenings administration. 
Samtidig indledes der et samarbejde med 
beboerhuset Laden, så der fremover bli-
ver masser af  foreningsaktiviteter på beg-
ge sider af  Edwin Rahrs Vej.Flytningen af  Foreningernes Hus foregår 

hen over sommeren.

 Møde med de unge

Samvirket  inviterer Gellerups og Toveshøjs unge 

til et møde om drømme og ønsker til fremtiden. 

Det er søndag den 3. juni kl. 19 i Foreningernes 

Hus.
Ønsket er at få de unges stemme tydeligere frem 

i debatten.  På mødet vil nogle af  de mange ideer, 

som nogle unge allerede er kommet frem med, 

blive diskuteret, og de nye ideer som dukker op, 

bliver også diskuteret. Sammen med Samvirket 

udvikles ideerne sig måske til konkrete initiativer, 

der skal være med til at forme Gellerup i en frem-

tid med helhedsplaner og store forandringer.

Unge kan tilmelde sig Unge-mødet hos Samvir-

kets sekretariat - helhan@aarhus.dk

Brug kroppen og hav det sjovt, mand!

Sankt Hans på Toveshøj

Solhvervsfesten fejres igen i år på Toveshøjs 
Festplads foran Laden. Her laves stort bål, og 
heksen sendes af  sted til Bloksbjerg med fyr-
værkeri og tjubang. Det er lørdag den 23. juni 
kl. 19-22. Festen er for beboere i Gelleruppar-
ken og Toveshøj.
Der vil være lege for både børn og voksne sam-
men med Fritidspatruljen � og mulighed for at 
lave snobrød over bål sammen med Rammal-
lah Spejderne. 

Boligsocial Helhedsplan 2013-17
Halvvejs inde i den nuværende periode med boligsociale indsatser har Landsbyggefonden givet grønt lys for, at Gellerup og Toveshøj kan formulere en ny ansøgning, som skal samle, fokusere og forbedre boligforeningens sociale indsats. Den nye plan skal sikre, at der er fælles overordnet organisering med mål og retning for de kørende projekter så som Foreningernes Hus og Fritidspatruljen og samtidig sikre, at der er en sammenhæng med den fysiske helhedsplan.

I første omgang skal der inden sommerferien sendes en 5-siders overordnet ansøgning af sted til Landsbyggefonden. Ansøgningen skal senere uddybes i løbet af efteråret når Landsbyggefonden har sagt ok til de foreslåede til indsatser. Den nye boligsociale helhedsplan skal træde i kraft fra årsskiftet. 

                Verdenshaverne har 
fået sin egen 

støtteforening
Samvirkets ad hoc gruppe Verdenshaverne har nu etableret sig med støtteforeningen ”Verdens-havernes Venner”, der vil arbejde for at forbedre og fastholde livskvalitet, virkelyst og naturople-velser i Gellerup til gavn for beboere og til inspi-ration for byområdets gæster. 

Søndag den 13. maj var der ”Altankasse-dag” i Toveshøjshaven. Her kunne beboerne kigge forbi og høre nærmere om Verdenshaverne og samtidig få en altankasse med lidt krydderurter og småblomster med hjem til at dyrke på alta-nen. 
Der er ”Altankassedag” i Gelleruphaven søndag den 3. juni kl. 14-17. Tag en altankasse med hjem for en tier. 
Se mere på på 
www.samvirket.dk/verdenshaverne

Forældre Debatforum laver nyt 

møde om opdragelse

 
Forældre Debatforum har løbet af foråret holdt tre debatmøder 

med temaer omkring børneopdragelse og ungdomslivet.

Det seneste møde om ”Den perfekte forælder” endte med at 

have så god en debat, at deltagerne blev enige om at arrangere 

et nyt møde allerede søndag den 3. juni - hvor der er fokus på 

børneopdragelse af børn mellem nul og 12 år.



Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu
Fredag d. 1. juni  kl. 14    Rejse(flytte)gilde, Gellerupscenen  
Fredag d. 1. juni   kl. 16    Rap på Cirkus Tværs
Fredag d. 1. juni   kl. 16    Zumba Master Class, Globus1
Søndag d. 3. juni    kl. 14       Havedag i Gelleruphaven
Søndag d. 3. juni   kl. 14    Møde i Forældre Debatforum, Beboerhuset Yggdrasil
Søndag d. 3. juni   kl. 19    Ungemøde med Samvirket, Foreningernes Hus
Tirsdag d. 5. juni   kl. 14    Mangfoldig Grundlovsdag, Festpladsen ved Klubberne i Gellerup
Mandag d. 11. juni   kl. 11    Madlavning for mænd, Tousgårdsladen
Mandag d. 11. juni   kl. 16    Lav-mad-dag for drenge og mænd, Tousgårdsladen
Mandag d. 11. juni   kl. 19    Bordtennis, Laden
Tirsdag d. 12. juni   kl. 10.30   Gåtur for mænd, fra Tousgårdsladen
Onsdag d. 13. juni   kl. 13    Skak og fodbold, Tousgårdsladen
Lørdag d. 16. juni  kl. 9   Toveshøjs Jubilæums-morgenmad i Tousgårdsladen
Lørdag d. 16. juni  kl. 13   Børneaktiviteter ved Tousgårdsladen
Mandag d. 18. juni   kl. 11    Madlavning for mænd, Tousgårdsladen
Torsdag d. 21. juni  kl. 17.  Grillaften i Laden
Mandag d. 25. juni   kl. 11    Madlavning for mænd, Tousgårdsladen
Torsdag d. 28. juni   kl. 17    Fællesspisning i Cafe Perlen, Beboerhuset Yggdrasil 
Søndag d. 1. juli   kl. 10    Loppemarked i Tousgårdsladen  

 

Kalender juni 2012

Lærer Zeynap Öztyrk lærte på tre måneder syv tyrkiske kvinder at læse bogstaver og små 
rim på tyrkisk. Her får de diplom i Foreningernes Hus. De er gode til håndarbejde. Det var 
derfor let at lære at skrive tyrkiske bogstaver. Nu skal de lære mere tyrkisk og går dernæst 
i gang med dansk. 
Foto Jytte Lund Larsen


