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Videoovervågning, ja tak
Af Anett Sällsäter Christiansen

Som led i moderniseringen af aflæsning af varme- og elafregningen har vi nu fået lagt fiber-net i jorden i afdelingerne Gellerupparken og Toveshøj. Det har pludseligt givet mulighed for videoovervågning af opgange, blokke og containergårde. Med fiberkablerne i jorden vil det blive både billigere og nemmere at lave videoovervågning, og det er afdelingernes oplevelse, at videoovervågning er effektiv mod hærværk.

Omkostningerne til hærværk i Toveshøj var sidste år 1.3 millioner, og det ser ikke ud til at regningen bliver mindre i år. I sidste ende er det jo os lejere, der skal betale den regning. Det er total vanvittigt, at der skal bruges så enorme summer på at rette op på skaderne. På et tidspunkt må det jo stoppes.  

Hærværket er stoppet de steder, hvor der er blevet sat kameraer op. Det Kriminalpræventive Råd skriver da også på deres hjemmeside, at overvågning er særlig effektiv i afgrænsede rum, og overfor bestemte typer kriminalitet, fx hærværk. Og det er jo netop de forhold, der er til stede i Gellerup og Toveshøj. 

Som formand i afdelingen, og især som beboer, er jeg træt af, at jeg hver dag skal se på alle de ting, som er blevet ødelagt af hærværk. Jeg ærgrer mig, når jeg tænker på, hvad vi kunne have fået for de penge, der i stedet skal bruges på at udbedre skaderne fra hærværket. Jeg drømmer om nye legepladser eller fodboldmål, og tænk, hvis der havde været råd til at ansætte nogle unge til at lave forefaldende arbejde i afdelingen.

I foråret vil afdelingerne Gellerupparken og Toveshøj holde ekstraordinære beboermøde, hvor beboerne skal tage stilling til, om vi skal indføre videoovervågning. 



Gellerup.nu November 2012 - 3

Toveshøj og Gellerupparken 
har samlet flere hundrede un-
derskrifter for at få en bedre 
busbetjening ved at lægge to 
busruter om. 
Toveshøjs beboere mistede en direkte 
busforbindelse til City Vest ved den se-
neste omlægning, men nu har de to bo-
ligafdelinger et forslag til omlægning, 
som ikke belaster Midttrafiks økonomi.
Forslaget går på, at Linjerne 4A og 15 
”bytter rute”. 4a kører i dag ned ad Hej-
redalsvej/Sigridsvej, men hvis den i ste-
det kører videre hen ad Edwin Rahrs Vej 
og ned ad Gudrunsvej til Tinesvej/City 
Vest, så kan Toveshøjs beboere komme 
direkte til butikscentret.
Og hvis bus 15 fra Helenelyst kører ned 
ad Sigridsvej, ad Gudrunsvej og til Glo-
bus1, så hjælper det også borgerne i Gl. 
Brabrand, der vil handle i City Vest.

City Vest har også henvendt sig til Midt-
trafik efter den seneste omlægning, der 
medførte nedgang i  omsætningen.
Man kan fortsat skrive under på under-
skriftindsamlingen i Beboerhusene Ygg-
drasil og Tousgårdsladen.

Toveshøj ønsker bus til City Vest

Af Birger Agergaard

Mohammed Sadik er en af Gel-
lerups bedste boksere; han har 
netop skrevet kontrakt med et 
tysk hold, som han skal repræ-
sentere ved WSB – World Series 
of Boxing. 
Da Danmark ikke selv stiller hold til den 
internationale turnering, er Mohammed 
Sadik i stedet blevet headhuntet af et 
tysk hold – noget, der kan få stor betyd-
ning for den unge bokser. 
Mohammed Sadik er 20 år og bokser til 
daglig i Aarhus Boxing. Han har ti års 
erfaring i bokseringen og er nu klar til 
at gøre sin entré på den internationale 
scene. 
Til WSB-turneringen, der begynder i mid-
ten af november, skal Mohammed Sadik 
bokse i en ny kategori, der er en blanding 
af amatør og professionel boksning. Der 
bokses uden hjelm og med bar overkrop 
som hos de professionelle, og derudover 

bokses der seks runder af tre minutter – 
to mere end normalt. 
Mohammed Sadik kan også se frem 
til en lønforhøjelse. Selvom der ikke er 
konkrete tal på bordet, så er der ifølge 
Tina Christensen, formand for Aarhus 
Boxing, tale om en betydelig løn til bok-
serne på det tyske hold.  

Springbræt til professionel karriere  
Turneringen kan også meget vel være et 
springbræt til en professionel karriere. 
Dennis Ceylan, der har bokset ved både 
DM, EM og seneste ved OL i London, 
lagde starten til sin professionelle karri-
ere i WSB. 
Tina Christensen bemærker endvidere 
om fremtidsudsigterne ved at deltage i 
WBS: ”Det er noget, der rykker, hvis man 
vil noget med sin boksekarriere.”
Det var desværre ikke muligt at få en 
kommentar fra Mohammed Sadik, da 
han for tiden er travlt optaget af træning 
i Hamburg.

Bokser fra Gellerup skriver kontrakt 

Af Hanne Toft

Mohammed Sadik, en af Gellerups bedste 
boksere, er nu klar til sin internationale 
debut. 

Sådan ser rutenettet ud i dag. Hvis den røde 

4A går øst om Gellerup, og 15 overtager Sig-

ridsvej, så bliver både Toveshøj og Gl. Bra-

brand tilgodeset. (Kortudsnit: Midttrafik)
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En håndfuld drenge fra Gelle-
rup arbejder hårdt for at starte 
deres egen virksomhed.

En pose penge er guleroden i et projekt, 
som Dansk Flygtningehjælp og Unge-
4Unge under HotSpot samarbejder om.

”Mind your own business” hedder pro-
jektet, og formålet er at styrke etniske 
minoritets-drenges faglige og sociale 
kompetencer og relationer.

Drengene fra Gellerup, der drømmer om 
at starte deres egen virksomhed, skal 
midt i november præsentere deres virk-
somhedsplan for virksomhedsledere, fri-
villige og eksperter. I maj 2013 skal virk-
somheden være i gang.

”Jeg vil få lavet tryk på 
nogle t-shirts, hvor der 
skal stå noget om Pa-
læstina. Sådan nogle 
vil der være stor ef-
terspørgsel efter her i 
Gellerup,” siger Mazen 
El-Khatib, som har ar-
bejdet i en tøjforretning 
inde i byen i et par år.

Wamid Hassan, koordi-
nator for Unge4Unge, 
siger om deltagelsen 
i projektet: ”Projektet 
giver de unge ansvar og forpligtelser 
for hinanden. De skaber noget, de kan 
miste, hvis de ikke passer det. Samtidig 
får de mulighed for at starte deres eget i 
en situation, hvor de har svært ved at få 
arbejde. Projektet giver dem nogle red-
skaber, de kan bruge senere i livet.”

Drengene drømmer om egen virksomhed

Af Ole Jessen, informationsmedarbejder, HotSpotcentret

Måske er det en kommunal 
undskyldning for at have væltet 
Gellerupscenen? 

Eller også er det et reelt ønske om at få 
kulturen og de gode ideer til at blomstre 
i Gellerup som del af Kulturby2017? Uan-
set hvad: der er gode kulturpenge på vej 
– ja de er her faktisk allerede.

Kom med ideerne straks, for her i resten 
af 2012 skal der fordeles en halv million 
kroner i Gellerup. Det fortalte Anders 
Glahn, leder af Fritids- og Ungdomsom-
rådet i Gellerup, på det seneste kvartals-
møde i Gellerup. Fra næste år og ”indtil 
videre” skal der fordeles en million kro-
ner om året.

Og det er DIG og dit projekt eller for-
ening, der kan søge!  Men til hvad – jo 
dette:

”…kulturformål og til kulturinstutitioner, 
der gennemfører aktiviteter i området og 
på sigt aktiviteter, der blandt andet kan 
indgå i det nye medborgerhus…”

Kultur skal ses ret bredt. Alt, hvad der 
bobler af kulturel energi i Gellerup eller 
rimer på talentudvikling, 
kan søge beløb på 10.000 
kr. pr. projekt. Dem er 
der 180.000 kr. af. Dertil 
kommer 320.000 kr. til få, 
større projekter.

Ved deadline på denne 
artikel var det endnu ikke 
bestemt hvordan kultur-
pengene skal søges, men 
fra den 15. november kan 
interesserede læse kriteri-
erne for at søge pengene 
på www.gellerup.nu. 

Ansøgningsfristen for 2012 er mandag 
den 3. december

Kulturpenge til gode ideer

Af Birger Agergaard

Hvis din forening eller projekt kan få et kultur-

projekt til at rime på ”beboerhus”, så er det 

med at søge penge. (Illustration med en arki-

tektvision af beboerhuset på Verdenspladsen)

”En lille håndfuld drenge fra Gellerup 
drømmer om at starte deres egen virk-
somhed. Fra venstre er det Ahmed Mar-
wan Al-Dirawi, Ammar El-Dirawi, Mazen 
El-Khatib og Jossef Chabbi.”
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”Flyverkorpset” er et nyt be-
skæftigelsesprojekt og en del af 
Aarhus Kommunes fremskudte 
jobcenter i Gellerup. 
De første deltagere forventes at begynde 
i november, og i løbet af 2012 og 2013 
skal 30 til 40 personer deltage i projek-
tet.   Målsætningen er, at mindst halvde-
len af deltagerne opnår selvforsørgelse 
som resultat af forløbet. En ambitiøs, 
men realistisk målsætning mener Theo 
van Driessche, der er projektleder i Fly-
verkorpset.
Projektet henvender sig til mænd mel-
lem 18 og 29, der alle har problemer 
ud over ledigheden, og det er som ud-
gangspunkt Jobcenter Aarhus Bazar Vest 
og Jobhjørnet på Gellerup bibliotek, der 
knytter deltagerne til projektet.

Personlige problemer skal ikke stå i 
vejen for job 
I første omgang handler Flyverkorpset 
om at overkomme de personlige udfor-
dringer. 
”Folk kan jo have en masse problemer 
med det ene og det andet. Det må vi jo 
så se om ikke vi kan løse. Men de ting 
skal jo ikke være en forhindring for, at 
personen kan komme på arbejdsmarke-
det,” siger Theo van Driessche. 
Gennem motiverende samtaler og coa-
ching skal deltagerne få mere struktur 
og overblik over deres liv. Det er de helt 
grundlæggende ting, der skal på plads; 
det er vigtigt at man får lært at møde til 
tiden og i det hele taget være en stabil 
medarbejder. 
”En ting er ledigheden, men man skal jo 
også afhjælpe de andre problemer. De 
skal lære at komme på arbejdsmarkedet, 
det er jo ikke sikkert de nogensinde har 
været i arbejde,” siger Theo van Dries-
sche. 

Afklaring og job-parathed
Udover at afhjælpe de personlige ud-
fordringer, skal flyverkorpset også være 
med til at afklare hvilke jobs den enkelte 
kunne tænke sig at søge.

Gennem praktikforløb og kurser på Aar-
hus Tech kan deltagerne prøve forskelli-
ge jobs, og dermed blive mere afklarede 
i forhold til deres jobsituation. Theo van 
Driessche fortæller: 

”Det de kan, er at deltage i forskellige 
kursusforløb, hvor de kan snuse til hvor-
dan det er. Det samme gør sig gældende 
for vores praktikforløb, hvor deltagerne 
kan prøve forskellige jobs. På et tids-
punkt skal de så tage stilling til, hvilken 
retning, de gerne vil gå.”

Fra praktikant til selvforsørgende  
Det langsigtede mål med projektet er 
iflg. Jens Didriksen, der er jobcenterets 
medarbejder på projektet, at deltagerne 

enten skal i arbejde eller have en uddan-
nelse: 
”Sigtet er, at deltagerne skal være selv-
forsørgende; om det er i form af job eller 
uddannelse er lige meget, bare vi når 

selvforsørgelsen eller i hvert fald kom-
mer tættere på den.”
Der er gode muligheder, for at deltagerne 
kan få fast arbejde efter at have deltaget 
i projektet. Flyverkorpset samarbejder 
nemlig blandt andet med ISS – et firma 
med 10.000 medarbejdere, der udfører 
serviceopgaver i både det offentlige og 
private erhvervsliv. 

Flyverkorps gør klar til job

Tekst: Hanne Toft, Foto: Birger Agergaard

Theo van Driessche, projektleder hos Flyverkorpset, skal gennem coaching og motiverende samtaler hjælpe unge mænd videre ud på arbejdsmarkedet. 
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Usikkerhed på Bentesvej

Af Sean Ryan Bjerremand og Birger Agergaard

500-600 beboere på Bentesvej 
skal indenfor få år flytte fra 
deres lejlighed, fordi deres tre 
blokke skal rives ned som følge 
af helhedsplanen. 
Beboerne har en tryghedsgaranti for, at 
de kan blive boende i Gellerupparken, 
hvis de ønsker det, og i en lejlighed af 
mindst samme standard som deres 
gamle. Men der er usikkerhed og masser 
af spørgsmål alligevel, som beboerne 
tumler med.

Mulig retssag
Et informationsmøde med 60 beboere 
fik et ret kaotisk forløb, da næstformand 
i Brabrand Boligforening, Keld Albrecht-
sen omtalte, at en beboer overvejer at 
føre sag om lovligheden af opsigelsen. 
Hvis det sker, og beboeren få ret, så vak-
ler helhedsplanen. 
Albrechtsen sagde, at boligforeningen 
ikke ønsker nogen retssag, men hvis 
retssagen alligevel kommer, så lad det 
gå hurtigt for ikke at belaste andre bebo-
ere og for ikke at forsinke helhedsplanen 
væsentligt, var hans holdning. De bør 

henvende sig til boligforeningen, så man 
sammen kan gå til retten.
Nogle opfattede det som en trussel, og 
der opstod uro på mødet. Keld Albrecht-
sen beklagede efter mødet, hvis han 
havde formuleret sig uheldigt. Han var 
blot meget interesseret i at få taget en 
retssag hurtigt, hvis beboeren har be-
sluttet sig.

Spørgsmål om nøgler, slid, 
istandsættelser og så videre 
fyldte meget på informations-
mødet med beboerne på Ben-
tesvej. 
Udlejningschef Rune Utoft startede mø-
det med at sige: 
”Jeg forstår godt at folk er utrygge. Især 
når der ikke er nogen tidsplan. Nu vil jeg 
gerne fortælle, hvad I har ret til ifølge lo-
ven, og hvad vi vil give jer.” Essensen af 
dette er:
Der skal aldrig betales for almindeligt 
slid, og Brabrand Boligforening har pligt 
til at genudleje lejemålet, indtil vi nær-
mer os nedrivningstidspunktet. 
Ved genudlejning foretages normalt syn, 
og ved ingen genudlejning foretages kun 
syn af de ting, der skal genbruges. 
Ved genhusning og ved manglende gen-
udlejning er der ingen dobbelt husleje. 
Hvis man selv finder anden bolig, skal 
man fra da til datoen for nedrivning er 
fastslået, højst betale tre måneders hus-
leje. Hvis man selv finder bolig fra dato-
en for nedrivningen er fastslået og ind-
til seks måneder før nedrivning finder 
sted, skal man højst betale halvanden 
måneds husleje. I de sidste seks måne-

der før nedrivning er der ingen dobbelt 
husleje. 
Har man selv betalt indskud, vil man få 
hjælp til at flytte mest muligt af indskud-
det til den nye bolig. Har man lån, vil 
man få hjælp til at få nyt lån, hvis man 
stadig er berettiget.
Hver beboer vil få to tilbud om genhus-
ning. Boligforeningen vil forsøge at op-
fylde alle ønsker. 
Vedligeholdelseskontoen låses ved opsi-
gelse. 

Det har beboerne ret til

Af Sean Ryan Bjerremand

Har du spørgsmål?
Så kan du kontakte udlejningen (Rymarken 2.) på Tlf. 8931 7171
mandag-onsdag 9.30-14, torsdag 9.30-18 eller fredag 9.30-12, 
eller administrationen (Edwin Rahrsvej 30) på Tlf. 8931 7131.

Hver torsdag vil der fra kl. 15-17 være en medarbejder fra udlejningen 
og en repræsentant for afdelingsbestyrelsen i Beboerhuset Yggdrasil 
for at besvare spørgsmål. 
Man kan endvidere kontakte udlejningen, og bede om møde i 
lejligheden.
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Knallertfræs på Bygaden
Kommunen er ikke i stand til at planlægge den kommende Bygaden, så den hindrer 

hurtig bilkørsel og knallertfræs. 
På Bygaden skal der være busser og forhåbentlig senere letbane, så kan man ikke i 

samme smalle vejprofil lave chikaner mod trafiktosserne. 

Det er udmeldingen fra byplanarkitekt Merete Odgaard og trafikplanlægger Jesper 

Frandsen, der deltog på borgermødet. 
Hvem skal så sørge for, at farten ikke kan blive for høj? 

”Det er blandt andet politiets opgave,” siger de begge. ”Bygaden er en relativt smal 

gade, som vi skal forsøge på at indrette, så den ikke indbyder til hurtig kørsel, men 
det er begrænset, hvad vi kan gøre. 
Der kommer andre, lige veje, hvor det 
ser ud til at blive nemt at køre hurtigt, 
eksempelvis på den forlængede 
Lottesvej. 
Men Merete Odgaard og Jesper 
Frandsen understreger, at 
detailplanlægningen ikke er gået i 
gang endnu, så der kan senere komme 
forskellige løsninger på vejene. 
Hold øje med lokalplanforslaget til veje 
i Gellerup – find det på aarhus.dk. Det 
er sandsynligvis i offentlighedsfase nu. 

Veje kommer i klumper
Opgaven med nye veje i Gellerup løses ikke på een gang. Det kom frem på borgermødet om 
vejene.
Starten bliver at lave vejanlæg rundt om det kommende kommunale byggeri ved Edwin Rahrs Vej, 
dvs. Bazarpladsen, indsnævring af Edwin Rahrs Vej og forlængelsen af Lottesvej hen til Gudrunsvej. 
Anden etape bliver Gudrunsvej, som får trafikdæmpende knæk på vejen ned ad bakken, og 
arbejdet med at klargøre jorden mellem Gudrunsvej og Ringvejen. 
Tredje etape er Bygaden og Dortesvej, mens sidste etape er den nye vej fra Globus1, igennem en 
boligblok på Gudrunsvej og hen til Bygaden. 
Leder af Gellerupsekretariatet, Per Frølund, sagde på borgermødet, at i slutningen af 2013 eller i 
starten af 2014 starter det første vejbyggeri. Den sidste del ventes færdig senest 2017.

Veje her og der og alle vegneAf Birger Agergaard 

Det største vejanlæg nogensinde i Aarhus i et eksisterende byggeri.Det er opgaven i Gellerup, når gravemaskinerne om godt et år begynder at forme de mange nye veje i Gellerup. 
Vi samler op på planerne i dette lille tema, inspireret af kommunens borgermøde om vejene. Læs mere uddybende artikler på www.gellerup.nu

Sigridsvej lukkes
Trods protester vil kommunen lukke Sigridsvej, ikke kun for 

biler, men for al firhjulet transport.
Vejstykket mellem Dortesvej og Hejredalsvej vil helt 

forsvinde. Kommunens plan er, at al kollektiv trafik skal 

flyttes ind på den kommende bygade. På borgermødet sagde 

trafikplanlægger Merete Odgaard, at Sigridsvej derfor ikke vil 

lukke, før Bygaden er åbnet. 
Det stiller dog ikke beboerne i Skovgårdsparken tilfredse. Fra 

den vestlige del af Skovgårdsparken til Bygaden er der langt, 

så mange vil blive afskåret fra at benytte kollektiv trafik. 

Lukningen kommer i offentlig høring sidst på året – så kan 

beboerne sende kommentarer. 
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Alene ordet ”Rasmus Klump 
Familierestaurant” kan nok få 
de fleste til at trække på smi-
lebåndet og mindes barndom-
mens tegenfilm med Rasmus, 
Pingo, Skæg og Pelle.  Og hvem 
har ikke drømt om at sætte 
tænderne i en af Mor-Klumps 
pandekager? 
Vi er derfor nysgerrige og noget legesy-
ge, da vi træder ind på Rasmus Klump-
restauranten i City Vest, som hurtigt vi-
ser sig at være velegnet for både børn og 
voksne. 
Hele restauranten har et stort glasparti, 
der åbner op for en fantastisk udsigt ud 
over Brabrand sø, ind over villakvarteret 
og op til Gellerupparkens hvide gavle. 
Udsigten må uden tvivl være en af Aar-
hus’ bedste.

Valgfri pandekager uden valg 
Vi dumper ned i de bløde sofaer, og hå-
ber på en masse dejlige pandekager. Vi 
bliver mødt af en venlig værtinde, der 
kommer med menukortet. Der er mange 

forskellige pandekager at vælge imel-
lem på menukortet bl.a. indisk og mexi-
cansk-inspireret pandekager og en mere 
klassisk med oksekødsauce.
Vi vælger begge en kombi-menu - valg-
fri madpandekage og en 
dessertpandekage med is. 
Menuen koster 119 kr., hvil-
ket måske nok er i den høje 
ende for en familierestau-
rant.  Det er så som så med 
valgfriheden, da det viser 
sig, at menuen kun omfatter 
visse pandekager. Sean kan 
derfor ikke få en indisk pan-
dekage som ønsket, hvilket 
er lidt skuffende. 
På den mere positive side er 
alt kødet halalslagtet, så selv-
om konceptet er pæredansk 
henvender restauranten sig 
til den brede befolkning. Det 
visuelle indtryk af maden er 
aldeles fantastisk, og den 
smager, så man skulle tro, at 
restauranten ventede gæster 
fra kongehuset, så vi glem-
mer hurtigt enhver form for 
skuffelse over den begræn-
sede valgfrihed. 

Der er god plads til børnene, og der er 
uden tvivl tale om en familierestaurant. 
Restauranten kan byde på hele tre bør-
neområder, hvor der er plads til leg og 
sjov – bl.a i Rasmus klump-bilen. 

Dejlig mad i gode omgivelser 
Samlet set var vores oplevelse af Ras-
mus Klump restauranten yderst positiv, 
når man lige ser bort fra den  noget be-
grænsede valgfrihed. 
Vi fik dejlig mad i fantastiske omgivelser 
og gik mætte og tilfredse derfra. Prisen 
er i den høje ende, men hænger fint 
sammen med kvaliteten og oplevelsen. 
Denne restaurant har tydeligvis fundet 
et nicheområde,  og er en unik restau-
rant med et koncept, som vil blive svært 
at efterligne.

I Rasmus Klumps familierestaurant er der god plads til børnene, som både kan nyde 

lækre pandekager og gode legeområder. 

Pandekager på toppen af Aarhus
Af Katrine Linnet Mathiesen og Sean Ryan Bjerremand

Både de visuelle og de smagsmæssige 

indtryk var helt i top, men prisen var også 

derefter – og det var så som så med valg-

friheden. 
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Verdenshavernes Venner fik 
4000 krokusløg foræret af Gel-
lerup Fællesråd Århus Kommu-
ne. 
Krokusløgene har vi har valgt at plante 
på græsplænen ved siden af beboerhu-
set Tousgårdsladen.
At få plantet 4000 stk. krokusløg er en 
møjsommelig proces, der tager sin tid. 
Vi har brugt adskillige dage på komme 
løgene i jorden i forskellige mønstre. Det 
er en række frivillige beboere, både børn 
og voksen i Gellerup og Toveshøj områ-
det, samt Ramallah-spejderne, der har 

været med til at plante de mange 
blomsterløg.
Nu ligger næsten alle løgene godt i 
jorden og venter på foråret. Vi ven-
ter også med spænding på at kunne 
invitere gæster fra nær og fjern, til at 
nyde synet af vores egen ”Rådhus-
park”, som vil springe ud i et lilla og 
blåt krokus-tæppe i det tidlige forår. 

Rundt på Toveshøj

4000 krokusløg venter på forår

Tekst og foto: Anett Sällsäter Christiansen

Det er ikke noget kønt, kommunalt syn. 

Rundt i Gellerupparken

Sørgeligt kommunalt syn
Af Birger Agergaard

Et af de mest sørgelige syn i 
Gellerup er kommunalt.
Nordgårdhallens triste indgangsparti 
har ligget forsømt hen i årevis, så beto-
nen er smuldret, ukrudtet har taget mag-
ten, og bevoksningen er som en urskov.

Endelig har kommunen lovet at gøre no-
get, men afdelingsformand i Gellerup-
parken, Helle Hansen, måtte også ud-
folde sin stædighed for at få kommunen 
til at indse problemet. Adskillige gange 
havde hun gjort Børn og Unge (som ejer 
sportshallen) opmærksomme på den 
elendige vedligeholdelse, men lige lidt 
hjalp det. 

Det kan I ikke være bekendt
Så begyndte hun at sende fotos af sted, 
og i starten af oktober fik hele byrådet et 
billede, ledsaget af denne tekst: 
Dette er det sørgelige syn, som hver dag 
møder beboere og alle andre, som går ad 
den kommunale sti op gennem Gellerup 

fra City Vest forbi Nordgårdskolen og Nord-
gårdhallen. Og sådan har det desværre set 
ud de sidste to-tre år.
Hallen bliver dagligt brugt til idrætsaktivi-
teter, og i weekenderne kommer masser af 
fodboldspillere fra besøgende klubber, som 
skal klæde om i hallen, inden de skal spille 
kamp mod ACFC på den kommunale fod-
boldbane ved siden af.
Det er ikke noget kønt syn - og det er be-
stemt med til at 
give vores besøgen-
de en tanke om, 
at vores område er 
en ”ghetto”... Det 
kan I ikke være be-
kendt.

SÅ skete der no-
get! Allerede da-
gen efter kom sva-
ret fra Gellerupse-

kretariatet, som lovede at få nogen til at 
beskære buskene.
Helle Hansen svarede pænt tak, men 
pointerede, at kritikken også gjaldt fliser 
og ukrudt. Det kom der også hurtigt svar 
på, og medarbejderen sender anmod-
ningen videre til Børn og Unge. 

Det regnede med krokusløg på plænen 

ved Tousgårdsladen, og de 4000 blom-

sterløg kom i jorden med hjælp fra 
både børn og voksne. 
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Siden august har italienske Silvio Zangarini været 
gæstekunstner i Sigrids Stue. 
Han har bl.a arbejdet med ”Pin Hole Camera Labs” og ”Catch 
your life”-projekterne. Ved udgangen af oktober er Silvio sluttet 
i Sigrids Stue, og i den forbindelse bringer vi et lille udvalg af 
Silvios fotos fra Gellerup. 
Silvio fortæller om sine billeder: ”Jeg vil vise mystikken, magien 
og det vidunderlige i verden, og lade folk se, at intet er banalt 
eller simpelt. Alle ting er værd at observere, fordi de kan vise os, 
at verden er et mystisk og gådefuldt sted, der skal opleves og 
opdages. Billederne er et udtryk for den tanke - det er en måde at 
vise det vidunderlige, jeg fandt i Gellerup.” 

Silvio og de magiske blokke

Af Hanne Toft



 
 

 
Et samarbejde mellem beboerrådgivningen i Toveshøj og Beboerhuset 

Tousgårdsladen 

Finansieret af Bikuben Fonden  

 

 

Zumba 

 

 
 

For kvinder i alle aldre 
Det er nemt at lære at danse 

zumba 
Og det er gratis  

Hver mandag kl.14:30-15:30 
 

I Beboerhuset Tousgårdsladen 

Edwin Rahrs vej 6 B, 
tlf.86259158 

                
Velkomstmøde 

for nye beboere 
i Gellerupparken

Onsdag d. 14. november fra kl. 18-20 er der i vel-komstmøde for de nye beboere i Gelleruppar-ken. Mødet afholdes i beboerhuset Yggdrasil, og du vil  få mulighed for at møde din varmemester, beboerrådgivning, boligforening og de nye na-boer. Der vil være aftensmad til de fremmødte. 

Julehjælp 
Der er flere muligheder for at søge julehjælp, og hjælpen retter 
sig primært mod enlige med børn, der har et lavt rådighedsbeløb. 
Efter 1. november kan der søges julehjælp hos: 
Børnenes kontor: Ansøgningsskemaet kan hentes hos 
beboerrådgivningen eller på www.bornenes-kontor.dk 
Ansøgningsfristen er 30. november.
Frelsens Hær: Ansøgningsskemaet findes på www.fh-julehjælp.dk 
eller hos beboerrådgivningen. Ansøgningsfristen er 30. november. 
De lokale kirker: Der er også mulighed for at søge hos din lokale 
kirke. Kontakt din kirke for at høre nærmere.
Beboere på Toveshøj kan henvende sig hos Maryam i Beboerhuset 
Tousgårdsladen, 1. sal.
Beboere fra de andre afdelinger kan henvende sig i rådgivningen 
på Gudrunsvej 16, 1. th. eller i tirsdags-rådgivningen på 
Holmstrup.

   
 

     Eftermiddag om 

uddannelse på Gellerup Bibliotek

Måske har du allerede mødt og talt med studenter-vejlederne 

fra VIA University Collage, enten i Jobcenter Aarhus Bazar 

Vest, eller på Gellerup Bibliotek. 

Hvis ikke, eller hvis vil du vide mere, så kig ind på biblioteket 

TORSDAG D. 8. NOVEMBER KL. 16.00 - 17.30. Her får du mulig-

hed for at møde studentervejlederne, og høre mere om deres 

oplevelse med uddannelse, og ikke mindst om de 35 forskellige 

uddannelser du kan tage på VIA University Collage. 

   Faste arrangementer 
i Tousgårdsladen

Banko: hver onsdag fra 16.30 - ca. 21.15.
Kaffe med brød: hver tirsdag og torsdag fra 10-13.

Folkekøkken: Alle mandage, onsdage og torsdage fra 17-18

Kvinder i gang: hver tirsdag kl. 13 + snacks bagefter

Madklub for børn 10-12 år – tirsdage kl. 16-19

Sundhedscafe: hver onsdag kl. 13-15.30.
Zumba: for kvinder i alle aldre hver torsdag kl.15-16

Sund mad for kvinder: torsdag 12-14 

November i Cafe Perlen

Perlevennernes fællesspisning: Fredag den 
16. november kl. 17.00. Det koster 30 kr. for 
voksne - 15 kr. for børn under 14 år. Billetter 
skal købes senest tirsdag den 13. november i 
Café Perlen.

Bingo Banko: Søndag den 18. november kl. 
15.00. For børn og deres forældre – pris pr. 
plade 5 kroner.

Café Perlen: Åben hver torsdag kl. 13-16. Her 
serveres kaffe, te og kage.

Perlens Systue: For kvinder og piger, der har 
lyst til at være kreative med nål, tråd og perler. 
Hver torsdag kl. 14.30-17.00.
Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A. www.
cafe-perlen.dk



Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Torsdag den 1. november  kl. 15-17  Kursus i slægtsforskning, Gellerup Bibliotek
Søndag den 4. november  kl. 20-21  Allehelgens-koncert i Gellerup Kirke 
Mandag den 5. november   kl. 10.30- 11.30  Hjælp til Nem-id, e-boks og ”Din side”, Gellerup bibliotek
Mandag den 5. november  kl. 16.30- 18  Åbent redaktionsmøde i Gellerup.nu i Foreningernes Hus
Onsdag den 7. november  kl. 16.30-18  Kommunikationskursus for foreninger, Foreningernes Hus
Torsdag den 8. november  kl. 16-17.30  Mød VIA-studentervejledere, Gellerup Bibliotek 
Onsdag den 14. november  kl. 18-20  Velkomstmøde for de nye beboere i Gellerupparken, 
      Beboerhuset Yggdrasil 
Fredag den 16. november  kl. 17-19  Fællesspisning i Cafe Perlen, Beboerhuset Yggdrasil 
Søndag den 18. november  kl. 15-17  Banko i Café Perlen
Tirsdag den 20 november  kl. 13- 14  ”Ind i romanen”, Gellerup Kirke
Tirsdag den 20. november  kl. 19.30- 21  Koncert med Munic, Gellerup kirke
Tirsdag den 27. november  kl. 13.30-19  Samvirkets kvartalsmøde, Foreningernes Hus

Kalender november 2012

Lørdag d.29. September var der arrangeret somalisk modeshow 
og workshop i Foreningernes Hus. Her var der rig mulighed for 
at se gode eksempler på somaliske klædedragter, som ikke er ke-
delige at se på. Iflg. den udsendte borgerjournalist, Elsebeth Fre-
deriksen, var alle modellerne meget smukke, og tøjet var både 
farverigt og elegant.
Foto: Elsebeth Frederiksen. 


