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Stærke bydelsmødre
Bibliotekar Lone Hedelund var årets Sankt Hans-taler – samme dag som Gellerups første bydelsmødre fik diplom (billedet på forsiden). Vi har lånt et lille uddrag af talen:I dag har jeg uddelt diplom til syv stærke kvinder her fra Gellerup/Toveshøj, som er blevet uddannet som bydelsmødre. Bydelsmødrene skal fungere som rollemodeller og ambassadører i deres lokalområde.At blive bydelsmor handler i høj grad om selv at blive aktiv i ens lokalområde og til i højere grad at deltage i aktiviteter, så både de, deres børn og familier bliver mere aktive samfundsborgere, men i endnu højere grad handler det om at tage et medansvar for at give deres viden videre til andre i lokalområdet og dermed få endnu flere til at være aktive medborgere.

Lyst til mere viden
Jeg lærer utrolig meget af ikke bare de kvinder, der uddanner sig til bydelsmødre, men generelt af at arbejde i Gellerup/Toveshøj.
Af bydelsmødrene har jeg lært, at viden udløser lyst til mere viden og kendskab til endnu flere ting.Bydelsmødrene danner i sensommeren en forening – en forening, hvis vigtigste formål er at kunne rumme kvinder fra alle egne af verden, og som skal være interessant for alle uanset, hvor de kommer fra. Et vigtigt signal fra bydelsmødrene er, at de, fordi de har mødtes to gange om ugen, er blevet meget bedre til dansk. Derfor vil de tilbyde danskkurser, derudover vil de to gange årligt afholde møde med politiet for at skabe bedre tryghed for beboerne i området, arrangere cykelkursus, og jeg kunne blive ved. Alle aktiviteter, der kredser om omtanke for andre mennesker.
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Alle EU-borgere har ret til at 
få besøg af deres familie. Bare 
ikke hvis familiemedlemmerne 
kommer fra Somalia.  
Den danske stat anerkender ingen papi-
rer udstedt i Somalia, fordi der ikke fin-
des en egentlig stat, og derfor kan ingen 
fra Somalia besøge familiemedlemmer i 
Danmark. Flere andre lande laver prakti-
ske løsninger, der gør besøg og familie-
sammenføringer mulige.
”Det er diskrimination, og vi har kontakt 
til foreløbig to familier i Gellerup, der 
gerne vil rejse en sag mod den danske 
stat,” oplyser højesteretsadvokat Tage 
Gøttsche fra Advokaterne Vest i Gelle-
rup. 

Jeg kan ikke leve med det
”Jeg kan som advokat ikke leve med, 
at staten tilsidesætter en enkelt befolk-
ningsgruppes krav om at kunne se sin 
familie og evt. få familiesammenføring. 
Somalierne i Danmark kan jo ikke gøre 
for, at der ikke er lovlige tilstande i So-
malia,” siger Tage Gøttsche. 

Før en sag kan rejses, 
skal advokatkontoret 
have bekræftelse fra 
Udlændingestyrelsen 
på, at staten ikke an-
erkender nogen form 
for dokumenter fra 
Somalia, og så skal der 
søges fri proces. Der 
kan gå flere år, før der 
falder dom, hvis sagen 
løftes til landsretten. 
En international uaf-
hængig komite har 
undersøgt praksis i syv 
EU-lande, og ingen af 
landene lukker HELT af 
for visa eller ægtefæl-
lepapirer fra Somalia. 
I alle disse lande kan 
laves ”praktiske løsnin-
ger”,  men i Danmark 
kan man kun få besøg fra Somalia, 
hvis man er alvorligt syg.

Læs mere om sagen på gellerup.nu

Sagsanlæg på vej: somaliere diskrimineres

Tekst og foto: Birger Agergaard

Somalierne i Danmark kan jo ikke 

gøre for, at der ikke er lovlige tilstande 

i Somalia, siger højesteretsadokat Tage 

Gøttsche.

Den 13. juli er det slut med fe-
ster, møder og duften af ekso-
tiske retter på Nordgårdskolen. 
Foreningernes Hus er i fuld gang med 
at flytte fra skolelokalerne til ”Gården”, 
som er Brabrand Boligforenings tidligere 
administrationsbygning på Edwin Rahrs 
Vej 10 A (med indkørsel fra Gudrunsvej).
Flytningen er nødvendig, fordi Århus 
Kommune ikke vil forlænge lejeaftalen til 
den dag, hvor det kommende beboerhus 
på Verdenspladsen åbner. Skolen rives 
ned til fordel for en børneby.
Derfor er en midlertidig adresse nødven-
dig, og projektleder Per Thomsen fortæl-

ler, at der males og gøres ved i øjeblik-
ket. Heldigvis er ”Gården” i langt bedre 
stand, end Nordgårdskolen var for to år 
siden.
Foreningerne begyndte deres flytning for 
en uge siden. Der er færre kvadratmeter 
i det nye hus, og endda bliver antallet af 
foreninger udvidet fra 15 til 20, så mange 
foreninger skal deles om kontorerne.
Der bliver fortsat en stor sal, som indret-
tes i den firkantede bygning, hvor udlej-
ningen tidligere var.  Indgangen til For-
eningernes Hus bliver derfor nok inde 
fra gården. 
Gellerup.nu flytter også ind på gården.

Foreningernes Hus flytter til Gården
Tekst og foto: Birger Agergaard

Her i juli forvandles bygningerne her til 
Foreningernes Hus. Den firkantede nyere 
bygning skal være sal.
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Nudansk Grundlovsdag sam-
lede ca. 250 deltagere til en 
mangfoldig fest. 
Dagen startede med et tromme-optog 
fra Cirkus Tværs gennem Gelleruppar-
ken til Klubberne i Gellerup, hvor re-
sten af dagens begivenheder fandt sted. 
Borgmester Jacob Bundsgaard (S), Liv 
Holm Andersen (R), Fatma Øktem (V) 
og Martin Kriznjak holdt taler, og der var 
underholdning af blandt andre Cirkus 
Tværs, af rapperne MD, Imad og Ach-
wah og af Horn of Africa.

Også børnenes fest
Grundlovsfesten i Gellerup er også 
børnenes fest, og Fritidspatruljen og 
gellerup.nu havde slået sig sammen 
om en ”journalistisk skattejagt”. Bør-
nene skulle opklare en hamsters my-
stiske forsvinding og til sidst skrive en 
historie om, hvem de troede kidnappe-
ren var.

Læs mere fra dagen på www.gellerup.
nu

Til Nudansk Grundlovsdag 

Af Sean Ryan Bjerremand og Signe Nydam

Gellerup var med til at sætte 
sving i kalorierne i den interna-
tionale mande-sundhedsuge, 
som blev koordineret af Sund-
hedscafeerne. Vi var med til 
nogle af arrangementerne. 
 

Det er to velop-
lagte medarbej-
dere, der man-
dag tager imod i 
Tousgårdsladen. 
Grethe Aagaard 
og Lars Skryd-
strup har haft 
besøg af hen ved 
20 unge drenge 
og unge mænd 
op til 20-årsal-
deren, og det er 
gået godt. 
”Arrangementet 
er jo kun for dren-
ge og mænd, men 
det har nu ikke 

forhindret piger i at 
dukke op,” fortæller 

Lars Skrydstrup om aftenen, som har 
budt på tortillas. Denne første dag har 
i øvrigt budt på hele to madlavningsar-
rangementer. 

Mad og diskussioner 
Tirsdag aften er Henrik Frederiksen 
fra Sundhedscafeerne ved at lægge 
sidste hånd på aftenens sunde kyllin-
geret. Malek El-Batran fra Internatio-

nal Madklub er med til at lave maden.  

Sundheds-Henrik fortæller friskt om 
sundhed i en uformel snak med et par 
af fyrene. Den sundhedsorienterede at-
mosfære er dog ikke mere principfast, 
end at der på et tidspunkt bliver hevet 
noget cola frem i stedet for vand. Der 
hersker en ligefrem stemning, og i beg-
ge ender af bordet bliver der diskuteret 
vestlig og muslimsk kultur og religion.  
 
Fodboldaften
Til fodboldkampen mellem Dan-
mark og Portugal, som ender 
med et unævneligt resultat, har 
der kun været børn og teenagere.  
 
”Er der ingen chips?” spørger en dreng. 
Nej, dette er et sundhedsarrangement 
med fokus på hygge og ”sund slik” – så 
der er frugt og sund chokoladekage med 
bønner.
Folk hygger, og de mange børn og teen-
agere af mange etniske herkomster hol-
der tydeligt med Danmark.   Der er ikke 
meget frugt tilbage ved afslutningen af 
kampen.

Læs mere på www.gellerup.nu

Sund uge – med en enkelt cola
Tekst og foto: Sean Ryan Bjerremand

Ingen grundlovsdag uden en hyldest til grundloven 

– her ved borgmester Jacob Bundsgaard (S). (foto: 

Birger Agergaard) 

Og de snittede og snittede – drengene her deltog i 
et madarrangement i Foreningernes Hus, 
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Vi er til afskedsreception hos 
Gellerupscenen i teatrets loka-
ler på Gudrunsvej. Der er mødt 
mange op for at sige et endeligt 
farvel til den mangeårige kul-
turinstitution. 
Der er fyldt med mennesker i forhallen 
ved Gellerupscenen. Selvom en recep-
tion normalt er en festlig begivenhed, 
er dette det langt fra. Grunden til denne 
reception er nemlig, at Gellerupscenen 
mister deres tilskud fra kommunen og 
må flytte fra de gode lokaler på Gudruns-
vej 80. Nu står de tre medarbejdere til 
at flytte ind på et lille kontor på Godsba-
nen, hvorfra de vil forsøge at sætte tea-
terstykker op. 
Teaterinstruktør Lisbeth Lautrup er 
ked af, at stedet skal lukke. Hun har 
arbejdet for Gellerupscenen siden 
1980erne og har været glad for arbejdet. 

En kvart million tilskuere
I de 28 år Gellerupscenen har eksisteret, 
har der været over 400 opsætninger, ca. 
2000 forestillinger, over 250.000 tilsku-
ere og over 10.000 deltagere foran og 
bag scenen. 
Men nu er det slut. Lysene er slukket for 
sidste gang i teatersalen. Sidste opgave 
var at sælge kostumer og rydde op inden 
1. juli. 
På Facebook skrev Lisbeth Lautrups 
mand, tidligere borgmester Flemming 
Knudsen:
”Aarhus Kommune satser på at blive 
europæisk kulturhovedstad i 2017 - og 
så lukker man det eneste teater uden for 
Ringgaden! - Logisk, ikke?”
Læs mere om det triste farvel på www.
gellerup.nu

Trist afsked med Gellerupscenen

Tekst og foto:  Elsebeth Frederiksen

Endnu har ingen Gellerup-be-
boere fået mikrolån til at blive 
selvstændige, men de kan være 
på vej
Flere i Vestbyen er interesserede i at star-
te egen virksomhed og få et lille rentefrit 
lån i opstarten, men der er nogle krav, 
som skal opfyldes.
Mikrolån kan gives til personer på før-
tidspension eller til personer, som er be-
rettiget til revalidering. Man kan låne op 
til 50.000 kr., som man straks begynder 
at betale tilbage. De første 12 selvstæn-
dige i Aarhus  med mikrolån betaler, 
hvad de skal, så nu bliver forsøgsprojek-
tet gjort permanent. Flere kommer ud af 
offentlig forsørgelse og skaber job - og 
kommunen mister stort set ingen penge.

 Gode chancer
”Hvis man har en god forretningside, og 
den er realistisk, så er der gode chancer 
for at komme i gang,” siger kommunens 
mikrolåns-medarbejder, Steen Rehoff 
Larsen. 
Først skal borgeren gennemgå et forløb 
for at blive faglig opkvalificeret og til pa-
pirarbejdet. Herefter bliver personen og 
forretningsideen vurderet.
De jobcenter-medarbejdere, der er i Ba-
zar Vest og Gellerup Bibliotek, har mu-
lighed for at opfange beboernes ideer 
og formidle dem videre til Steen Rehoff 
Larsen. Sagsbehandleren skal også ind 
over, understreger han.
Flere i Vestbyen er interesserede og har 
fortalt Steen Rehoff Larsen om deres 
plan. Om de så også kommer i gang, 
skal nu afklares.

Skal være realistisk
”Vi skal gøre det realistisk, så de kan 
komme i gang for højst 50.000 kr. i lån. 
Jeg talte med en i Gellerup, som vil starte 
en brugtbilforretning med mange biler, 
og der er mit svar: for lånet kan du købe 
en enkelt bil, og senere kan den blive til 
to og tre biler. Man kan ikke få det hele 
fra starten.”

Skrædder Kirsten Møller Petersen viser 

dragten til en af Gellerupscenens mest be-

rømte forestillinger, ”Dagmar - Skal kvin-

der beSTEMME”. Både Dagmar og drag-

ten er væk nu.

Bliv selvstændig med mikrolån

Af Birger Agergaard

Er du interesseret i et mikrolån:
Gå til jobbutikken i Bazar Vest, Jobhjør-
net på Gellerup Bibliotek eller direkte 
til mikrolånsmedarbejderen på tlf. 8713 
2146
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Søndagen inden grundlovsdag blev der 
gjort rent i Gellerupparken og Toveshøj. 
Godt hundrede drenge og piger fik udleveret hand-
sker, poser og snappere og blev inddelt i 11 grupper, 
og så var de klar til at gå til kamp mod affaldet. 
Undervejs blev alt bortkastet papir og skrald på 
skrænter og i buskadser samlet op og puttet i poser. 

Ansvar for vores område
Det er Gellerups nye forening Rent Ansvar, der har 
taget initiativ til affaldsindsamlingen. Formand Ab-
dallah Ismail siger:
”Vi vil arrangere en ny affaldsindsamling om tre 
måneder, og vi håber at få endnu flere til at deltage  
næste gang. Og så vil vi gerne være med til at skabe 
mere bevidsthed hos beboerne om, at de selv skal 
tage ansvar for at være med til at holde vores om-
råde rent og pænt.”

Skraldet blev nappet i Gellerup
Tekst og foto: Helle Hansen

Det er ikke nok, at tosprogede 
børn lærer meget dansk i bør-
nehaven. Så nu skal der sættes 
endnu tidligere ind.

”Vi skal starte, når 
barnet er omkring 
halvandet år. Det har 
ulmet et stykke tid, 
at der skal sættes ind 
før børnehavealderen, 
men det er først nu, 
vi rigtig kan se det,” 
siger Pauli Johansen, 
som er leder af Pæda-
gogik og Integration 
ved Aarhus Kommune.

Når sproget ikke er al-
derssvarende ved en 
sprogtest i fem-års al-

deren, betyder det, at barnet ikke kan få 
lov at blive på sin egen skole, hvis den 
har over 20 procent tosprogede børn. Så 
skal de ”busses” til andre skoler med et 
lavere procenttal. 

Søger 15 mio. kr.
Derfor søger børn- og ungerådmand Kri-
stian Würtz (S) om at få 15 mio. kr. til 
en indsats i vuggestuealderen. Forslaget 
skal diskuteres i budgetforhandlingerne 
efter sommerferien. 

Meget af indsatsen skal foregå i vug-
gestuerne. Derfor ser Pauli Johansen 
gerne, at endnu flere tosprogede børn 
kommer i vuggestue.

Hvad vil I gøre i den retning – for det er jo 
frivilligt, om man passer et barn hjemme 
eller skriver det ind i institutioner?

”Vi tror, at det er en øjenåbner for mange 
familier, at børnene kan så lidt dansk,” 
siger Pauli Johansen.

Abdallah Ismail, formand for den nye forening Rent Ansvar, 

sørger for, at der hele tiden er nye poser klar til de unge af-

faldsindsamlere.

Vuggestuebørn skal lære mere dansk
Af Signe Nydam og Birger Agergaard

”Vi tror, at det er en øjenåbner for mange familier, at bør-nene kan så lidt dansk,” siger Pauli Johansen. (foto: Birger Agergaard) 
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Nahed og Saoussane –

Mad er fantastisk til 
at forbinde menne-
sker. Vejret kan man 
også altid snakke 
om - men maden har 
mere i sig end bare 
”Sikke da et dårligt 
vejr, hwa!” Maden 
gør folk til venner, og 
den inspirerer til nye 
oplevelser. 
Nahed El Baba og Saoussa-
ne El Abbas fra Gellerup 
mødte hinanden omkring 
maden, og siden har de to 
kvinder været nære veninder 
- og laver mad sammen flere 
gange om ugen. 

Arabisk morgenmad
Vi møder dem i Beboerhuset Yggdrasil, 
som næsten er deres andet hjem. For ti-
den er de der flere gange om ugen, fordi 
hver tirsdag og torsdag er de på kursus 
som bydelsmødre. Her står de for mor-
genmad og spændende anretninger.
”Så laver vi arabisk morgenmad, det er 
for eksempel hummus, brune bønner, 
grønsager, radiser, forårsløg og mynte,” 
fortæller Saoussane, og hun nævner en 
anden delikatesse: auberginer, som har 
ligget op til et år i olie, chili og hvidløg. 
Det går også fint som morgenmad!

En vigtig ret: Musakhan
Da vi spørger de to kvinder om en vig-
tig palæstinensisk ret, lyder deres umid-
delbare svar: Musakhan, som er en ret, 
hvor kylling og løg lægges lag på lag over 
lavash-brød og færdigsteges i ovnen. Se 
videoer om tilberedningen på YouTube 
ved at søge på ’Musakhan’.
Palæstinenseren Saoussane kom til Dan-
mark i 1990, libaneseren Nahed kom i 
1998. De mødte hinanden i Yggdrasil til 
et arrangement, hvor deltagerne kom 

med mad, og det var starten på et ven-
skab, som ikke kun handler om mad.
”Vi kender hinanden rigtig godt, og når 
vi er på ferie med familien, rejser vi også 
sammen,” siger de.
De laver mad forskellige steder ved ar-
rangementer, både på LærDansk-cen-
tret, Arabisk-Dansk Kulturhus, Livsværk-
stederne og Yggdrasil. 

Laver kun mad som frivillige
”Vi gør det frivilligt, for så kan vi bedre 
bestemme, at nu vil vi holde en ryge-
pause,” smiler Saoussane. Hun har dår-
lig ryg, og derfor skiftes hun og Nahed 
oftes i køkkenet, så hun kan holde nogle 
nødvendige pauser.
Saoussane fører ordet i dette interview, 
da hendes dansk er bedre. Men Nahed 
siger: ”Jeg har lært meget dansk ved at 
lave mad og møde andre mennesker ved 
arrangementerne.”

Frikadeller skal smage stærkere
Har I så også taget noget til jer fra den 
danske madkultur?
”Det første, jeg spiste, var oksekøds-
frikadeller, og jeg kunne ikke lide dem 
i starten. Nu kan jeg godt, men det er 
fordi jeg selv laver dem og gør dem 
stærkere,” siger Saoussane. Hun bruger 
et stort drys fra den arabiske 7-krydderi, 
som har syv til ni forskellige krydderier.

 vi laver altid mad
Tekst og foto: Birger Agergaard

Nahed El Baba (tv.) og Saoussane El Abbas viser et lille mellemmåltid, eller som del af en 

palæstinensisk buffet: sfeeha. Det er libanesisk indbagt brød med oksefars. 

Opskrifter 
Find menuen ”Kogebog” på www.gelle-
rup.nu og vælg land
Søg i www.dk-kogebogen.dk med ”Udvi-
det søgning” og vælg land. 
Eller www.maduniverset.dk Vælg Land i 
”Madopskrifter”
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Rundt i Gellerupparken

Teatret Svalegangen er i fuld 
gang med at lave et teaterstyk-
ke om Gellerups helhedsplan 
med udgangspunkt i de tre 
blokke, som skal rives ned. Og 
beboernes egne historier skal 
med.
Stykket, som får premiere næste forår, 
skal skrives i løbet af efteråret, og i den 
forbindelse rykker et hold dramatiker-
elever fra Dramatikeruddannelsen ved 
Aarhus Teater i løbet af august ud til Gel-
lerup.

Her håber de blandt andet at komme til 
at snakke med nogle af beboere, der le-
ver i de blokke, som skal rives ned. 

”Dramatikerne skal skrive tekster, som 
er baseret på samtaler med beboere. 
Og derudover er der også en ide om, at 
nogle af beboerne i de berørte bygninger 
måske kan medvirke i stykket og fortælle 
deres egen historie på scenen,” fortæller 
Kjersti Hustvedt fra Svalegangen.

Cha-D laver musikken
Forestillingen bliver til i et samarbejds-
projekt mellem Skuespillerskolen og 
Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Te-
ater. Og det vil også være elever fra 2. og 
3. årgang, som skal stå på scenen, når 
stykket skal spilles.

Musikken derimod vil blive leveret af den 
lokale rapper Cha-D, der også hedder 
Chadi Alderbas. Han har boet i Gellerup 

hele sit liv og underviser i dag blandt an-
det på vestbyens Rap-skoler.

Skriveskole i Yggdrasil
I forbindelse med udviklingen af styk-
ket vil der i begyndelse af august blive 
holdt en gratis skriveworkshop i Yggdra-
sil, hvor børn og unge fra Gellerup under 
vejledning af professionelle teaterkunst-
nere vil kunne lære at skrive dramatik. 

Og hvem ved, måske skriver de unge en 
af de tekster, som kan komme med i den 
færdige forestilling næste forår.

Elevator med arme afløser stilladser
Af Helle Hansen. Foto: Elsebeth Frederiksen

Renoveringen af blokkene i Gel-
lerupparken er snart slut. Men 
her sidst i det tre år lange forløb 
er det lykkedes at finde en aflø-
ser for de mange stilladser, som 
ellers i flere uger pakker bebo-
erne inde bag blå gardiner. 
Det er blevet muligt at benytte en slags 
elevator med lange arme, som kan køre 
op og ned uden på blokken, så vi undgår 
at opstille stilladser. Det gør både arbej-
det med at male blokkene hurtigere – og 
vi risikerer heller ikke, at tyveknægte kan 
benytte stilladserne til at komme ind i 
lejlighederne, som det desværre er sket 
flere steder i løbet af renoveringen.
Den alternative elevatorløsning vil blive 
brugt på de blokke, som stadig mangler 
at blive malet på havesiden - blok B1, B2, 
B5 og B7 (Gudrunsvej 2-20, 48-56 og 68-
76). Billedet er taget fra forsiden på B1. 

Skriv med på teaterstykke om nedrivning

Af Helle Hansen
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Toveshøj fejrede 40 års jubilæ-
um i juni, og i Skræppebladet 
kan du læse om, hvad der skete 
lørdag den 16. juni, da bebo-
erne fejrede den runde fødsels-
dag.
På denne side har vi valgt at bringe nogle 
fotos fra dagen, som bød på både mor-
genmad, aktiviteter for børn og en aften-
fest for de voksne.

Rundt på Toveshøj
Forrygende Toveshøj-jubilæum

Af Sean Ryan Bjerremand og Anett Sällsäter Christisansen

Til det politiske styregruppe-
møde på rådhuset i slutningen 
af maj, hvor borgmesteren og 
rådmændene deltog, blev bebo-
ernes ønske respekteret. 

Ønsket er, at vi får plejeboligerne place-
ret ved siden af den blok på Edwin Rahrs 
Vej 18-26, som ellers skulle omdannes til 
plejeboliger.  Den ide syntes borgmeste-
ren og rådmændene godt om.
Kommunen har nu afsat en kvote til ca. 
60 plejeboliger, som skal bygges sam-

men med et lokalcenter, der skal erstatte 
det gamle lokalcenter i Gellerupparken. 
Placeringen af lokalcentret er ikke udpe-
get. Om det skal være ved plejeboligerne 
eller ved Sundhedshuset er ikke afgjort, 
men det vil ske på et senere tidspunkt.

60 plejeboliger

Af Anett Christiansen

Der arbejdes på livet løs i køkkenet

 - her Solveig Pedersen. Fritidspatruljen står for sjove lege med 85 børn.  

Gordon Roberts instruerer.

Når de voksne leger ...
Nu er vi ved at være klar til rundbold, 

og børnene her glæder sig.
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Sluk computeren og læg mobi-
len fra dig. Det er tid til sjov, og 
du skal være med!
Er du til masser af action og sjov, så er 
legedagene noget for dig. Tag vennerne 
med og kom og prøv aktiviteter som 
klatring, ansigtsmaling, den vilde rodeo-
tyr og meget mere. For de lidt ældre er 

der også mulighed for at lære de sygeste 
tricks på rulleskøjter og BMX. 

Drømmer du derimod om en rejse til 
fjerne lande, men skal være i Gellerup 
hele sommeren,  skulle du melde dig 
til sommerskole i Globus1. I år invite-
res der på en uge med latinamerikansk 
tema. Her vil der blandt andet være mu-
lighed for at lære at rappe på latiname-
rikansk som Lenny Martinez fra Outlan-
dish gør det og for at prøve kræfter med 
latinamerikansk kampsport.

For de sportsglade gælder det om at 
være med, når vinderen af Gellerup Cup 
2012 skal kåres. 

Kan du og vennerne samle et supergodt 
hold, har I mulighed for at kæmpe med 
om Cup-trofæet. Du kan også nøjes 
med at være Gellerups bedste suppor-
ter og heppe på venner og søskende fra 
sidelinjen.

Her er nogle få eksempler på alt det, du 
kan gå i krig med. 

Læs Kalenderen 
på www.gellerup.nu for 
at være helt opdateret. 

Legedage: 
Hvor: 3. juli-9. august, 
tirsdage fra 13-17 ved 
klubberne i Gellerup og torsdage fra 12-
17 i Laden i Toveshøj
Pris: Gratis
Adgang: Alle
Tilmelding: Ingen

BMX og rulleskøjter:
Hvor: Legepladsen Dortes-
vej 49, hver mandag fra 2. 
juli til og med 16. juli
Pris: Gratis
Adgang: 10-15 år

Udstyr: Rulleskøjter kan lånes
Tilmelding: Ingen

Vil du med til Latinamerika?:
Hvor: Globus1 16.-20. Juli fra kl. 9-15
Pris: Gratis
Adgang: 6-10 år
Tilmelding: sommerskoleigellerup@
gmail.com

Gellerup Cup:
Hvor: ACFC’s baner onsdag i uge 28, 29 
og fredag i uge 30, 31, 32
Pris: 30 kr. pr. hold for unge under 15 år 
og 60 kr. pr. hold for seniorer over 16 år
Adgang: Alle, der har et hold bestående 
af 7-9 spillere.
Tilmelding: Holdkort købes i klubberne 
i Gellerup.

Af Katrine Linnet Møller

Også i år er der gang i en hyggelig bamse-workshop. (foto fra sidste år: 

Ulla Bording Jørgensen) 

Vil du med på cykel- og telttur til Ry? Til-

melding senest 10. juli. 

(foto fra sidste år: Jytte Lund Larsen) 
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Rettelse

I majnummeret af  gellerup.nu skrev vi i en bil-
ledtekst om HotSpot og gadeplanmedarbejder 
Nabil Khalil, at han ”… er gode venner med 
Omar Chahroar fra Fristedet.”
Gadeplan Hotspot Vest gør opmærksom på, at 
Hotspot altid agerer professionelt som gade-
planmedarbejdere i Gellerup og derfor ikke er 
venner med de unge, som deres arbejde om-
fatter.
Gellerup.nu beklager sætningen i billedtek-
sten. 

                Gellerup og 
Toveshøj i forening

Gellerup Museum præsenterer en ny udstilling om forenings- og klublivet i området gennem mere end 40 år. Gellerup og Toveshøj har et rigt og forskelligt foreningsliv, og vi vil på museet gerne fortælle om det. 
Udstillingen vil åbne fredag d. 31. august, og hvis du og din forening har lyst til at bidrage med tekst, billeder eller genstande, som vi kan låne til udstillingen, er I meget velkomne. 
Kontakt venligst museumsinspektør Helle Sø-rensen på heso@bbbo.dk, eller på mobilnr: 60462392, hvis I kan bidrage med noget til at re-præsentere din forening.

Westside Upside Downside
 
Festugens største kulturscene i Gellerup afholdes af Globus1 og 
Gellerup Højskole i samarbejde med Brabrand Boligforening, 
Aarhus Kommune og Gellerup sekretariatet.
Som en del af festugens program inviteres alle til et gratis 
arrangement i Gellerup den 5. og 6. september 2012.
Arrangementet starter kl. 18.30 med en markedsplads på 
Toveshøjpladsen ved Laden. Her vil der blandt andet være 
mulighed for at smage delikatesser fra forskellige nationaliteter, 
inden en parade starter kl. 19 og snor sig igennem Gellerup og 
slutter ved blokkene ved Gudrunsvej 76.  
Igennem paraden er der masser af forskellige oplevelser, som 
lokale foreninger står for i samarbejde med professionelle 
artister. Paraden åbner for en spektakulær teaterforestilling på 
gavlene ved Gudrunsvej 76, udført af den Sardinske teatergruppe 
Theatre En Vol i samarbejde med lokale artister. Som afslutning 
på festlighederne afholdes en verdensmusikalsk koncert den 
5. september, mellem blokkene på Gudrunsvej 66 og 76 fra kl. 
21.00 – 22.30. For mere information om arrangementet se www.
westupdown.dk.
Vi håber meget, at beboerne i 
området vil komme og være en del af 
festlighederne og beklager eventuelle 
støjgener de beboere, der bor nær 
arrangementet måtte opleve. Beboerne 
i de blokke, hvor teaterforestilling og 
koncert foregår, vil få mere besked, når 
vi nærmer os arrangementet. 

   

Gellerupbadet i sommerferien 
Gellerupbadet er åbent hver mandag til  
søndag fra kl. 10-15.  

Terapibassinet er i sommerferien reserve-
ret til babysvømning tirsdage og torsdage 
i tidsrummet fra kl. 10 til 12.

Der er ikke kvindesvømning i sommerfe-
rien uge 27-32.

Dimissionsfest aflyst 

Det lykkedes ikke at skaffe deltagere nok til de unges 

dimissionsfest i Gellerup. Kun13 tilmeldte sig, og derfor valgte 

arrangørerne at aflyse. De, der tilmeldte sig, vil dog få deres 

diplomer.



Børneaktivitets-kalender (se mere om aktiviteterne side 10)
(KLIG = Klubben og Legepladsen i Gellerup) 
Fodboldskole: Mandag d. 2. juli – fredag d. 6. juli, 9-13, ACFC’s baner
Legedag i Gellerup: Hver tirsdag fra d. 3. juli – d. 7. august, 13-17, KLIG
Legedag i Toveshøj: Hver torsdag fra d. 5. juli – d. 9. august, 12-17, Ved Laden 
Olympiade (Legedag): Tirsdag d. 10. juli, 13-17, KLIG
BMX og rulleskøjter: Hver mandag fra d. 2. juli – d. 16. juli, 14-16, KLIG 
Fotoworkshop kun for piger: Mandag d. 2. juli – fredag d. 6. juli, 10-14, Yggdrasil
Film workshop: Mandag d. 2. juli – onsdag d. 4. juli, 10-15, Tousgårdsladen
Mad og bygge-workshop: Mandag d. 2. juli – fredag d. 6. juli, 10-15, Tousgårdsladen
Bamse workshop for piger: Tirsdag d. 3. juli – fredag d. 6. juli, 11-15, Yggdrasil
Svømning: Hver fredag fra d. 6. juli – d. 10. august, 11-13, Gellerupbadet 
Toveshøj Cup: Mandag d. 9. juli og mandag d. 16. juli, 12-18, Tovshøjskolen
Gellerup Cup: Onsdag d. 11, og 18. juli, 10-22, og fredag d. 27. juli, fredag d. 3. og 10. august, 16-01, ACFC’s baner
Vil du med til Latinamerika: Mandag d. 16. juli – fredag d. 20. juli, 9-15, Globus1
Grillfest: Torsdag d. 30. august, 18-?, Ved legepladsen i Gellerup
Kalender juli – voksne 
Søndag d. 1. juli kl. 10 Loppemarked i Tousgårdsladen   
Tirsdag d. 28. august - sidste frist for foto til Gellerupparkens Altankonkurrence - send til viha@bbbo.dk
Torsdag d. 30. aug. kl. 18 grillfest ved Legepladsen i Gellerup.

Kalender juli 2012

Sankt Hans blev i Gellerup og Toveshøj fejret med bål og afbræn-
ding af heks på bålpladsen udenfor Laden. Omkring 300 børn 
og voksne mødte frem og havde en hyggelig aften, der begyndte 
med leg med Fritidspatruljen og snobrødsbagning med Ramal-
lah Spejderne.
Rapperen MD kom forbi og rappede sin helt egen Sankt Hans-
rap, og bibliotekar Lone Hedelund fra Gellerup Bibliotek holdt 
årets båltale. Fotos: Helle Hansen


