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Når regnbuen viser sig
Af Sean Ryan Bjerremand

I gellerup.nu har vi i dette nummer et tema omkring fordomme. Vi afprøver fordomme som ”Svenskere mangler humor”, den kristne bevægelse Ghetto Fever ”vil bare missionere”, ”er konvertitter rabiate?” Og ”somaliere har det med at snyde i skat, ikke?”.”Den gyldne regel” i bibelens Mattæus-evangelium hedder: ”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.” Og derfor har vi en udfordring i dette område, der rummer 86 nationaliteter.Vi ved ikke alt om hinanden, og vi må derfor prøve at forstå hinanden.  Ofte er det et spørgsmål om at åbne op for en samtale. 
Der er mange gode initiativer og aktiver i området. På Toveshøj ligger en suverænt god legeplads, hvor børn og voksne i alle aldre hygger sig og leger, i Gellerup har vi en international madklub, hvor mennesker kan lære hinandens kulturer at kende. 

Også de etniske foreninger giver håb og tro på dagen i morgen. De vil gerne have, at vi  lytter til dem og skriver om dem, og på Toveshøj er der Familienetværk, hvor børn og voksne gennem sjove og meningsfyldte aktiviteter knyttes sammen og med meget få konflikter. Regnbuen er et symbol på, at lykken venter på os, og samtidig på mangfoldighed. Eksemplerne ovenfor peger på begge dele. 
Der snakkes i øjeblikket om at indføre begrebet ”regnbueområder” i stedet for det negative udtryk ”ghettoer”.  Men at nå frem til enden af regnbuen kræver et arbejde: Vi borgere må gøre indsatsen for at åbne os op for hinanden. 

Lad mig slutte denne leder med et digt.    
Vi er her alle sammen – og alle ejer vi nuet. Hvert passerende sekund dannes nye enheder  og engang imellem tænkes store drømmeNår regnbuen viser sig på himmelen,   er skatten der i den anden ende

Den vil jeg gerne gå efter - vil du hjælpe mig med det?
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Vil du gerne have flere til at 
komme til din forenings arran-
gementer?  
Vil du lære at fortælle andre om, hvad 
der skete? Fik du taget nogle gode bille-
der? Skal der stå noget relevant på jeres 
hjemmeside eller Facebookside? 
Så kom med på et lille kursus i Forenin-
gernes Hus! Foreninger, som kommu-

nikerer effektivt med egne medlemmer 
og med omverdenen, er samtidig de for-
eninger, der bliver hørt!
Onsdag den 19. september kl. 16.30 i 
Foreningernes Hus kan du høre mere. 
Underviser er blandt andet journalist 
Birger Agergaard, gellerup.nu, og initia-
tivet bakkes op af Samvirket .
Vi vil gerne se en eller to repræsentan-
ter for jeres forening til kurset, som kø-

rer nogle onsdage fra 19. september og 
ind i oktober.  Vi kommer ind på alle de 
emner, som jeres forening har brug for i 
jeres kommunikation.

Forening, lær at få fat på mig!

Af Birger Agergaard

Aarhus Kommune vil have, at 
langt flere af os skal være frivil-
lige. Men hvor nemt er det lige 
at blive frivillig i Gellerup? 
Hvis man er ny i området eller generelt 
gerne vil være frivillig, hvordan gør man 
så? Hvordan kan vi udvikle foreningsli-
vet? 

Det er ikke let, nej. Men kommunen sø-
ger nu sammen med en række parter i 
Gellerup om midler til at starte et frivil-
ligcenter i Gellerup og Toveshøj. 
I forvejen findes Frivilligcenter Aarhus, 
men det er nødvendigt at have et lokalt 
center i Gellerup, som beboerne her kan 
bruge, og som kan støtte det sociale liv, 
der skal fungere side om side med de fy-
siske ændringer. 

Når beboerhuset i Gellerup er bygget 
om to-tre år, er det naturligt at have et 
frivilligcenter her, men indtil da tænkes 
der på forskellige adresser. Ud over eksi-
sterende (Foreningernes Hus, bibliotek 
mv.) nævnes også ”byggerodsoaser”, 
som er flytbare steder.
Lykkes det at skaffe pengene, skal der 
ansættes en tovholder. 

Gellerup vil være frivilligcenter
Af Birger Agergaard

Foreningernes Hus er nu i gang 
på Den Hvide Gård på Gud-
runsvej 10A (boligforeningens 
tidligere administrationsbyg-
ning), og bydelsportalen gelle-
rup.nu er flyttet med. 
Vi har fået et godt lokale på førstesalen i 
vest-fløjen, som er bygningen tættest på 
gangstien og gangbroen. Tidligere har 
beboerrådgiverne huseret her, og senest 
har det været lokale for revisionen. 
Nu skal der så skrives gode historier om 
Gellerup! Både til dette blad og til por-
talen gellerup.nu, som udkommer sam-
men med Skræppebladet. 

Kig op!
Du er meget velkommen til at 
komme forbi med en ide, et ar-
rangement eller en god histo-
rie. Vi har vores egen indgang. 
Du kan også ringe på 6130 
8699 (redaktør Birger Ager-
gaard) eller skrive på birger@
bydele.dk

Gode historier - nu på ’Gården’

Tekst og foto: Birger Agergaard

Nogle af borgerjournalisterne, 
forsamlet på vores brandtrap-
pe: Sean Ryan Bjerregaard, El-
sebeth Frederiksen, Jytte Lund 
Larsen, Heidi Eriksen og Ka-
trine Linnet Møller.
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Nogle synes måske, der har væ-
ret lidt stille i Gellerup i som-
mer. Mange har været bort-
rejst, regnbygerne har holdt an-
dre inden døre, og så alligevel:  
Sommerferieaktiviteterne for børn og 
unge har IGEN været en stor succes. 
Der har været fodboldskole – fotoskole 
– legedage – en uge i Latinamerika – 
fodboldcup – midnatsfodbold og mange 
flere tilbud.
Børnene er blevet klogere, dygtigere, fået 
D-vitaminer på kroppen, og … ja, haft 
det herligt. De synes, det er øv, at som-
merferien allerede er slut. 
Vi bringer her nogle få billeder fra som-
merens løb.

Øv, sommerferien er slut

Tekst: Birger Agergaard og Katrine Linnet Møller

Selv borgmester Jacob Bundsgaard blev 

beskæftiget lidt i sommerferien, da han 

besøgte den succesfyldte fodboldskole i 

Gellerup. (foto: Per Ryolf ) 

Nynne deltog på fotoworkshoppen i be-

boerhuset Yggdrasil, og hun tog dette 

smukke portræt.

Legedagene i Gellerup og Toveshøj var en stor 

succes. Her jonglerer Muna Abdi Isaaq med en 

tallerken. (foto: Katrine Linnet Møller)

Fodboldcup i Gellerup faldt i år sammen med Ramadanen, så energien til at spille 

fodbold var begrænset. Derfor fandt de ud af at lave midnatsfodbold, så spillerne kunne 

nå at spise inden kampene gik i gang. (foto: Helle Hansen)

Vinderholdet ved Legedagene i Toveshøj: 

Muna og Safa Abdi Isaaq - plus Naser og 

Dunia Moubachir Sadaq. (foto: Katrine 

Linnet Møller)

En af trænerne ved fodboldskolen, Mah-

moud Dirawi, tager også fløjten i brug i 

sit arbejde med børnene. (foto: Per Ryolf )   
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For syvende år i træk fejres af-
slutningen på ramadanen med 
et stort tivoli i Gellerup. Fa-
milier valfarter hertil fra nær 
og fjern for at give deres børn 
mulighed for at opleve en ægte 
Eid-fest.
Solen stråler om kap med de kulørte lam-
per, der lyser fra tivoliet på Gellerup Kirkes 
parkeringsplads. Fra højtalerne kan man 
høre sangen ”Euphoria”, og det synes at 
være præcis den følelse børn og voksne 
i tivoliet har på denne festdag. Eufori.  
 
Folkefest for alle
Tivoliet er arrangeret for at markere 
ramadanens afslutning med en Eid-
fest og er modsat, hvad mange måske 
tror, ikke kun for muslimske familier:  
     
”Det er en folkefest. Alle, der har lyst til 

at deltage i Eid-festen, er velkomne.” 
 
Det fortæller Walid Mahmoud, der i 
sin tid fik idéen til at genskabe den tra-
ditionelle Eid-fest, som han kendte fra 
sin barndom, for den yngre generation 
af muslimer i Gellerup. Han er stadig 
arrangør af den meget populære fest. 
 
Rollemodeller
Ballade er der ikke noget af, for de poten-
tielle ballademagere er blevet engageret 
i Eid-festen ved at få opgaver som f.eks. 
affaldssamlere og vagter. Der hersker 
derfor god ro og orden på tivolipladsen, 
så festlighederne kan forløbe på bedst 
tænkelig vis. 
Walid Mahmoud forklarer, at man her-
ved ønsker at skabe rollemodeller og 
motivere områdets unge til at udvise 
samme hensynsfulde adfærd i deres 
dagligdag.

Se flere billeder på www.gellerup.nu

Høj sol over sommerfest i Gellerup

Tekst og foto: Katrine Linnet Møller

Menneskepyramide i “The Exchange Show”.

”Velkommen alle sammen – det var godt, at 
I kom, for uden jer var salen tom.”
Sådan starter Trille Lucassen, daglig leder af Cirkus Tværs 
den internationale cirkusforestilling ”The Exchange 
Show.”
Europæisk udvekslingsprogram
I ugen op til har 69 unge cirkusartister fra fire europæiske 
lande været samlet på Godsbanen i Aarhus, hvor de har 
skullet lære nye artistiske færdigheder af hinanden. Og de 
er blevet meget klogere på, hvad det vil sige at samarbejde 
og at tage ansvar. Alle deres anstrengelser mundede ud i  
en fælles forestilling, som de selv havde stået for at lave. 

Find hele historien og en video på www.gellerup.nu

Det internationale Cirkus Tværs

Tekst og foto: Heidi Eriksen

Den flotte luftgynge er med til at trække 

muslimer og andre til Eid-fest.
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Bydelsportalen Gellerup.nu har 
i sommer haft et tema om for-
domme: 
Vi har nævnt nogle fordomme, som folk 
kan have over for beboere med forskel-
lige baggrunde - og bedt dem svare på 
udsagnene. 
Forhåbentlig får vi på den måde aflivet 
nogle af de fordomme, vi har om hinan-
den.
Du kan læse alle temaartikler på www.
gellerup.nu ved at søge på ordet ”for-
domsfrekvens”.
Her i bladet bringer vi nogle ganske få 
pluk fra artiklerne:

Mission: Vi afliver fordomme

Af Signe Nydam og Elsebeth Frederiksen

Somalierne
Fordom: Alle somaliere snyder i skat!  

Sahra Mohamed, ung kvinde af somalisk oprindelse:
”Jeg blev ret forbavset, da jeg læste på tekst-tv ”So-
maliere snyder i skat for flere millioner kroner”. Jeg 
begyndte at tvivle på mig selv og min egen orden i 
skattepapirerne. Hvornår har jeg dog snydt tænkte 
jeg, for overskriften gav altså anledning til, at hvis 
man blot var somalier, så havde man snydt i skat pga. 
sin nationalitet.” 

Konvertitterne
Fordom: Konvertitter er mere rabiate 
end fødte muslimer!

Hedija Jensen og Mariam Mikkelsen 
er etnisk danske og har konverteret til 
Islam:
Hedija Jensen: ”Jeg mener ikke, det er 
rigtigt. Jeg tror bare, at hvis man ikke 
er født som muslim, og man ikke er 
vokset op med de forskellige traditio-
ner og sprog, så suger man mere til 
sig af de forskellige indtryk, og man er 
nok lidt mere ivrig efter at gøre tingene 
rigtigt.”
Mariam Mikkelsen: ”Jeg tror, at folk 
tænker det om os, fordi folk, der er 
født muslimer, ofte bare er traditio-
nelle muslimer, og konvertitter ofte 
betragter islam mere som en religion 
end bare en tradition. Og så er folk i 
Danmark bare ikke vant til, når folk går 
meget op i religion.” 

Svenskerne
Fordom: Svenskere er autoritetstro, og 
Sverige er et forbudsland! 

Anett Sällsäter Christiansen er afde-
lingsformand for Toveshøj, og så er 
hun halv svensk. 
”Jeg oplever svenskere som meget 
pligtopfyldende mennesker, og de 
brokker sig i mindre grad end dansker-
ne. Her er en kæmpe kulturforskel. 
Hvis man brokker sig så meget, som 
danskerne er vant til, så ville du blive 
bedt om at dæmpe dig.”

Tyrkerne
Fordom: Tyrkere er dårligere uddannet 
end andre indvandrere, og mange taler 
ikke dansk, selvom de har været i landet 
i mange år!

Serpil Basara, af tyrkisk oprindelse, 
aktiv i Brabrand Kvindeforening:
”Dengang tyrkerne kom til Danmark 
i 1960’erne, kom de som gæstearbej-
dere. I starten troede de, at de skulle 
hjem til Tyrkiet igen, og de ville ikke 
glemme den tyrkiske kultur og det 
tyrkiske sprog. Det var ligesom en 
stand by situation. Så de kom meget 
sent i gang.”

Kristne i Ghetto Fever
Fordom: Kristne flytter til Gelleruparken for at missionere! 

Richard Wegeberg Nebel er en af de krist-
ne fra Ghetto Fever, som har søgt til Gellerup.  
”Jeg tror aldrig, det er min opgave at overbevise nogen 
om tro. Troen opstår, hvor mennesker selv tager nogle 
skridt i relation til noget, som er større end dem selv. 
Men jeg håber da, at mit liv herude kan være en smule 
med til at minde folk om, at Gud (også) er for dem.”
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Cyklister ’ser rødt’ ved Ringvejen 

Af Elsebeth Frederiksen og Jytte Lund Larsen

Det er svært for cyklister og gå-
ende at krydse Ringvejen ved 
Edwin Rahrs Vej. Trafiklyset 
er ustabilt, og fodgængere må 
løbe hurtigt.
Lastbiler i elefantstørrelse trækker hen 
mod trafiklyset, mens japanere, tyskere 
og andre biler ruller i roligt tempo hen 
mod trafiklyset.

Trafiksituationen ved Edwin Rahrsvej
Under morgentrafikken har gellerup.nu 
spurgt cyklister og gående om deres op-
levelse af trafikken, hvor Edwin Rahrs Vej 
munder ud i Ringvejen. Vi tog tid på at 
krydse fodgængerfeltet.
I gåtempo tog det cirka 20 sekunder. Ly-
set skiftede til rødt efter cirka 16 sekun-
der. I myldretiden kortere.
Projektleder Tine Rosenmeier fra Gl. Bra-
brand cykler hver dag igennem krydset, 
når hun skal på arbejde. Denne morgen 
trak hun sammen med fire andre cyklen 
gennem fodgængerfeltet, da trafiklyset 
for cyklister ikke virkede. Andre dage 
fungerer det fint.
En anden cyklist bekræftede, at der af og 
til er problemer med trafiklys for cykli-
ster. 

Fodgængere løber 
for livet
Tyveårige sosu-assistent 
Khaled Ahmed går på kryk-
ker over krydset. Han har en 
skade efter fodboldtræning. 
Også for andre er det svært 
at nå over krydset, fordi sig-
nalet skifter, inden man i nor-
malt gåtempo kan nå over 
fodgængerfeltet.
En af de adspurgte sagde, at 
det er et problem at nå bus-
sen, hvis man står på den 
modsatte side af Ringvejen 
og skal over vejen. Derfor skal 
man løbe det sidste stykke. 
Ofte for rødt.
Trafikken gled. Gellerup.nu 
oplevede ikke vrede hos nogle 
af trafikanterne.  

Gå til facebook.com/gellerup.nu og 
skriv eksempler på dårlige trafikfor-
hold. Så tager vi dem op på gellerup.nu  
Tør du for eksempel krydse Ringvejen 
ved Globus1?

Khaled Ahmed er skadet efter fodboldtræ-

ning og kan ikke nå over lyskrydset. 

”Beboernes Stemme” hedder 
det landsdækkende netværk, 
som blev oprettet sidste år 
blandt afdelinger, der bærer 
det negative udtryk ”ghetto”. 
Netværket mødes 3. og 4. no-
vember-

Helle Hansen, afdelingsformand i Gelle-
rupparken, håber, at by- og boligminister 
Carsten Hansen (S) her vil dukke op og 
fortælle om, hvilke planer regeringen har 
med deres nye strategi for indsatser i 
udsatte boligområder. Hun håber, at han 
også vil diskutere ordbilleder:
”Hvorfor skal vi absolut puttes i kasser? 
Hvad skal vores områder hedde, hvis de 
absolut skal have et navn? Ghetto og ud-

sat boligområde skaber negative billeder 
- et alternativ kan være ”Regnbue-bolig-
områder”, - siger Helle Hansen.
Det gør hun på en splinterny hjemme-
side, som netværket har oprettet: www.
beboernesstemme.dk Ironisk nok kan 
man læse ordet ”ghetto” i hjemmesi-
dens tekniske ”title” (fanen) – det var 
næppe meningen!

Regnbuer i stedet for ghetto?

Af Birger Agergaard
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Det første du møder, når du 
træder ind i Bazar Vest, er et lil-
le indisk spisested, der serverer 
autentiske indiske retter. Vær-
ten tager imod med et høfligt 
”Hello madam, hello sir”, og 
atmosfæren emmer af liv. 

Forholdene er små, men hyggelige, da vi 
træder ind, alt imens vores indiske vært 
sørger for den gode stemning.  
Inde bagved sidder hans kone, Amrik 
Keua, som i de seneste syv år har drevet 
restauranten.
”Min kone har lidt dårlige ben, 
så jeg hjælper til herovre,” forkla-
rer  den turbanklædte Herdev Keua. 
 
Yderst rimeligt prisniveau
Der er kun tre borde på det lille spise-
sted, vi vælger et i hjørnet, hvor vi kan 
fornemme Bazarens summen omkring 
os. Menukortet byder på flere forskellige 
traditionelle indiske retter. Prisniveauet 

er yderst rimeligt, ca. 60 kr. for et stort 
måltid. 
Sean vælger en ret med lam, og Ka-
trine vælger klassikeren korma kyl-
ling. Mens vi venter på maden, har vi 
frit udsyn til kokken i køkkenet, og det 
varer ikke længe, inden vores vært ser-
verer de mest fantastiske retter for os. 
 

Maden smager, så fuglene synger. Ret-
terne består af en klassisk korma sauce, 
henholdsvis to store kyllingelår/lam-
mekød og er toppet af med friskhak-
ket bredbladet persille. Til retten følger 
en lille salatanretning med blandt an-
det agurk og tomat, der fungerer som 
et mildt afbræk til den krydrede ret. 
 
I selskab med den indiske mand
Vores vært kommer med ekstra sauce og 
sørger hele tiden for, at vi har alt, hvad vi 
behøver. Under måltidet slutter han sig 
til vores selskab. Han tiltaler os høfligt 
”Sir” og ”Madam” med charmerende, 
indisk accent og sætter sig roligt ned og 

snakker med os. Vi føler os godt tilpas 
i denne indiske mands selskab, og med 
sin autenticitet og diskrete oprigtighed 
fylder han rummet op med gæstfrihed. 
Opskriften har vi ikke, men det er et 
godt sted at blive fristet til at gå i gang 
med indisk madlavning eller også blot 
gå over til hr. og fru Keua og hygge. 
 
Sød dessert i sirup
Vi slutter vores besøg af med en indisk 
dessert, som er en lille sød æbleskive-
agtig bolle, der er lagret i en form for 
sirup. Også denne smager fantastisk! 
Da vi skal til at forlade stedet, tilbyder 
vores vært en gratis kop chai te, som 
er en af de bedste vi endnu har smagt. 
Der kan selv Baresso ikke være med. 
 
Se også kogebogen på gellerup.nu - 
her er en enkelt indisk opskrift. 

Den indiske restaurant ligger lige ved hovedindgangen til Bazar Vest. Her regerer Amrik og Herdev Keua.

På besøg i den indiske restaurant
Tekst og foto: Katrine Linnet Møller og Sean Ryan Bjerremand

Sean får en krydret lammeret.
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De haveglade i Toveshøjhaven 
har i længere tid været i slås-
kamp med et brombærkrat, 
som bare vokser og driller. Men 
forleden, da der var arbejdssøn-
dag, blev de ikke revet til blods.
En kratlusker på hjul havde været på 
job. Et gult uhyre med fire påmonterede 
rundsave fik brombærgrenene flået fra 
hinanden.

Projektleder på Verdenshaverne, Elin 
Kyhl Svendsen, fortæller, at bagefter blev 
der planeret et areal, som på arbejds-
søndagen blev fyldt med nye planter og 
nogle højbede.  
Næste skridt tages søndag den 16. sep-
tember  kl. 14, hvor der igen er arbejds-
dag i Toveshøjhaven. Søndag den 7. ok-
tober skal 4000 blomsterløg lægges på 
Toveshøj – rundt om Tousgårdsladen.

En stærk kratlusker på arbejde 
en dag i august.  

Rundt på Toveshøj

Kratlusker på job
Af Birger Agergaard

Rundt i Gellerupparken

Altaner og Eid i Cafe Perlen
Af Helle Hansen

Stem på Gellerups hyggeligste 
altan i Cafe Perlen indtil tors-
dag den 13. september.
Cafeen i Beboerhuset Yggdrasil er åben 
hver torsdag kl. 13-16.
Næste arrangement er i øvrigt fælles-
spisningen 14. september kl. 17 – det 

er samtidig en Eid-fest. Der er plads til 
højst 50 personer. Prisen er 40 kr. (25 kr. 
for 8-12 år, 15 kr. under 8 år). 
Søndag den 23. september kl. 15 er der 
Bingo Banko. Pladerne koster 5 kr. 
(foto: Helle Hansen)  

www.cafe-perlen.dk

Beboere har et ønske om at få 
nyttehaver i Toveshøj, derfor vil 
afdelingsbestyrelsen nedsætte 
en lille gruppe med beboere, 
som kan lave udkast til en nyt-
tehave imellem blokkene på Ja-
nesvej. Her ligger i dag en gam-
mel legeplads. 
Gellerupparken har i mange år haft 
foreningen Grønærten og har i dag to 
haveafsnit på Gudrunsvej, Dortesvej 
og Bentesvej. Haverne på Bentesvej vil 

blive nedlagt, når helhedsplanen går i 
gang, og her vil beboerne gerne fort-
sætte med at holde haver. Det vil de 
så kunne på Toveshøj.  Og da nogle 
beboere på Toveshøj har haver på Ben-
tesvej og Dortesvej, har de nu en mu-
lighed for at få en have her i Toveshøj. 
I første omgang har vi tænkt 15 til 20 ha-
ver.

Disse nyttehaver på Bentesvej skal nedlæg-
ges, når blokkene rives ned, men nu skal 
der arbejdes med at skabe nye haver på 

Toveshøj.

Nyttehaver på Toveshøj

Tekst og foto: Anett S. Christiansen
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Silvio Zangarini er italiensk kunstner 
og den nye i Sigrids Stue. Han brin-
ger i disse dage filosofi ind i Sigrids 
Stue, hvor han sammen med projekt-
koordinator Ann-Sofie Christensen vil 
invitere beboere i Gellerup til at være 
med til at vise, hvordan forskellige 
kulturer bor. 
Silvio Zangarini udtaler på engelsk med syn-
gende italiensk accent, at han gerne vil i kontakt 
med familier, der har lyst til at deltage i projektet 
med at vise forskelligheden i familiekulturen i 
Gellerup. Der kræves ikke nogen faglige forud-
sætninger. De kan henvende sig til Ann-Sofie på 
asc@aarhuskb.dk

Hun vil også gerne høre, hvad beboere i Gelle-
rup synes om Sigrids Stue, og derfor opfordrer 
hun dem til at kigge ind.

Fra konkret til abstrakt
Silvio Zangarini arbejder med at omsætte noget 
konkret til noget abstrakt. Det er det filosofiske i 
hans arbejdsmetode. Han fortæller om en gåtur 
fra den italienske hovedstad Rom, hvor han star-
ter uden for Rom og går ind i bykernen.

Han oplever natur med moderne bygninger, der 
bliver afløst af bygninger fra middelalderen. Inde 
i centrum møder han bygninger fra Romertiden. 
Dette er et billede på at rejse i tiden og historien. 
Og han ønsker at afspejle, at vi skal tænke både 
bagud, nu og i fremtiden.

I planlagte workshops vil han give deltagerne 
et engangskamera og få dem til at tænke over 
deres rejse.

Motiver i Silvio Zangarinis kunst
I italienske byer er der altid pladser, hvor italien-
ske familier kan fortælle hinanden om livet lige 
nu. Men en forvandling er i gang. 

Silvio Zangarini viser nu i sine billeder pladser 
uden mennesker. Det er udtryk for, at aktivite-
ter i familien forandrer sig. Computer og sociale 
medier optager mere og mere tid.

Sigrids Stue -Ny adresse: Gudrunsvej 78
www.sigridsstue.dk

Silvio Zangarini – ny på stuen

Af Jytte Lund Larsen

Silvio Zangarini: ”En bygning og et træ ser du, men 

mystikken bag det du ser, tænker du over.” (Selv-

portræt)

Blodet drypper fra det hjerte 
skuespiller Thomas Bang hol-
der i sin hånd.
Scenen er heldigvis iscenesat og ikke 
hverdagskost i lejligheden på Gud-
runsvej, der lægger lokaler til opta-
gelserne af instruktør Elisa Kragerups 
kortfilm, som hun og Deluca film la-
ver i anledning af Aarhus Festuge. 

Et lille stykke Aarhushistorie
Valget af location faldt på Gellerup, fordi 
Elisa Kragerup søgte efter en lejlighed 
med noget karakter, der lignede noget 
fra en anden tid; et stykke rigtig Aarhus-

historie. Kriterier som Gellerup Museum 
opfylder til fulde. Dog var væggene lidt 
for pænt hvidmalede, så de blev malet 
med kaffe, ”men vi retablerer naturligvis 
det hele igen,” griner hun.
Filmen vises i Øst for Paradis under 
overskriften Aarhushistorier og kan op-
leves fra mandag den 3. september til 
onsdag den 5. september. Billetpris 25 
kr.

Læs hele historien på www.gellerup.nu

Deluca film gæster Gellerup
Tekst og foto: Heidi Eriksen

Der er hjerteblod i filmen og kaffe på 
væggen i lejligheden på Gudrunsvej.



Informationsvognen

Fra 1. september kører Helhedsplanens infor-
mationsvogn ud på Bentesvej. Informations-
vognen er bemandet med medarbejdere fra 
Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. 
 
Informationsvognen vil i de første uger af  sep-
tember være parkeret på parkeringspladser-
ne tre dage om ugen foran hver af  de blokke, 
som skal rives ned.”

                Farverigt Modeshow 
28. og 29. september

Modeshow – kulturel identitet og modehisto-rie… Det hele er samlet til et todages arrange-ment i Foreningernes Hus 28. og 29. september. Ambara Hashi Nuur er initiativtager, og hun får besøg af Ifrah fra Irland. Hun skal blandt andet holde workshop om kulturel identitet.
Ambara vil gerne i kontakt med piger på 18-25 år, der vil gå model om lørdagen. De kan være arabiske, afrikanske, danske – ja alle nationali-teter. Interesserede kan kontakte Ambara på tel. 86246958/60719752 eller  mail ambaronur@gmail.com. 

 
Se programmet på gellerup.nu (kalenderen)

Westside - Upside - Downside
 
I festugen kommer århusianerne til Gellerup for at se en 
dramatisk forestilling på Århus største og mest lodrette 
kulturscener: gavlen på en af boligblokkene på Gudrunsvej. Den 
foregår både 5. og 6. september.
Begivenheden Westside – Upside – Downside starter kl. 18.30 ved 
Tousgårdsladen, hvor der er underholdning og mad-specialiteter. 
Paraden bevæger sig ned ad Gellerups stier, og den samler 
områdets mange foreninger til een stor forening. 
Paraden ender kl. 20.30 i en stor forestilling på ”Aarhus’ største 
scene”, med Theatre en Vol (Sardinien) 
i samarbejde med en række lokale og 
internationale artister.
Efter forestillingen er der ca. 21.15 
koncert med verdensmusik, udført af 
både lokale og mere kendte musikere.  

   
      Det Turkise Telt

Gellerup Bibliotek er igen i år med til at ar-
rangere tyrkisk mini-festival i Aarhus Fest-
uge. Det hedder Det turkise Telt og skal 
vise tyrkisk kultur og gastronomi. 
Se programmet på www.detturkisetelt.dk

Markedsdag i Gellerup 

Lørdag den 8. september kl. 10-18 afholder Gellerup Kirke i 

samarbejde med palæstinensere i Gellerup markedsdagen 

”Gellerup for Libanon” på plænen bag Foreningernes Hus, 

Gudrunsvej 10A. Tag hele familien med og oplev musik, 

madboder, underholdning, hoppeborge, togture, cykelløb, cirkus 

og meget andet.
Overskuddet fra markedsdagen kommer organisationerne 

Kanafani Foundation og Al Houla til gavn. De arbejder begge 

med at forbedre livsvilkårene for børn og unge i flygtningelejre i 

Libanon. 
Husk også, at der er cykelløb kl. 11-12!

Inspirator søges til malegruppe

Malegruppen Valhalla i Gellerup søger inspi-
ration. Den vil gerne i kontakt med en frivillig, 
som ved noget om kunst og maleri – og som 
kan inspirere deltagerne.
Malegruppen Valhalla er en lille lukket gruppe 
under Lokalpsykiatrien i Aarhus Kommune. De 
mødes hver torsdag kl. 10–14.30 i Beboerhu-
set Yggdrasil, Dortesvej 35A. 

Valhalla har brug for dig som:
- har erfaring inden for kunst og maleri
- kan tale med og lytte til brugerne
- kan komme med inspiration til udvikling af  
malerierne
Er du interesseret i at høre mere, kontakt 
Turkan Mohammad på 2920 4187. 



Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu
Lørdag d. 1. september   kl. 12-16 Eid-Cup ved Globus1
Mandag d. 3. september  kl. 10.30-11.30 Lær om NemID og E-boks på Gellerup Bibliotek
Onsdag d. 5. september  kl. 16.30-18 åbent redaktionsmøde gellerup.nu, Foreningernes Hus
Onsdag d. 5. september og torsdag d. 6. september 
    kl. 18.30-23 Westside Upside Downside, start ved Tousgårdsladen
Lørdag d. 8. september  kl. 10-18 Markedsdagen Gellerup for Libanon på plænen bag Foreningernes Hus
Tirsdag d. 11. september  kl. 10-12.30 Kursusstart for bydelsmødre, Beboerhuset Yggdrasil
Tirsdag d. 11. september  kl. 19-21.30 Afdelingsmøde i Toveshøj, Tousgårdsladen
Torsdag d. 13. september  kl. 15-16 Seniorsurfdag på Gellerup Bibliotek
Fredag d. 14. september  kl. 17-19 Fælles spisning og Eid-fest, Cafe Perlen
Søndag d. 16 september  kl. 14-17 arbejdsdag i Toveshøjhaven 
Tirsdag d. 18. september  kl. 8.30-15 Introduktionsdag i Gellerup og Toveshøj, start ved Foreningernes Hus
Onsdag d. 19. september  kl. 16.30-18 Kursus for foreninger i kommunikation, Foreningernes Hus
Torsdag den 20. september  kl. 19-21.30 Afdelingsmøde i Gellerupparken, Foreningernes Hus
Søndag d. 23. september  kl. 15-17 Bingo Banko i Cafe Perlen
Mandag d. 24. september  kl. 11-12 Find aviser på Library Press på Gellerup Bibliotek
Tirsdag d. 25. september  kl. 16.30-19 Samvirkets kvartalsmøde i Foreningernes Hus
Fredag d. 28. september  kl. 18-21 International aften i Gellerup Kirke
Fredag d. 28. september  kl. 12-16 Modeshow og workshop, Foreningernes Hus
Lørdag d. 29. september  kl. 11.30-17.30 Modeshow og workshop, Foreningernes Hus

Kalender september 2012

Aarhus skal i 2017 være europæisk kulturhovedstad. Juryen, som af-
gjorde det, var også i Gellerup og var begejstret. Den mødte her en 
farvestrålende og imødekommende bydel. Som billederne viser, nå-
ede juryen at se en generalprøve på festugearrangementet Westside 
Upside Downside på Gudrunsvej, og de blev tilbudt lækre smagsprø-
ver på turen rundt i bazaren. 
Foto: Heidi Eriksen og Birger Agergaard


