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En start på forandring
Af Senay Arikan Tanis, projektleder, Get2Job

Unge i Gellerup og Toveshøj har taget Get2Job godt til sig. Udover gode lommepenge, så giver det mere selvtillid og en større tro på egne evner. Det er det første skridt til at skaffe sig noget arbejdserfaring, og ikke mindst få indblik i, hvad et rigtig arbejde går ud på. 
Get2Job har derfor været med til at give unge i Gellerup en rygrad, da vi på lidt over et år har givet råd og vejledning til unge om, hvad det reelt set handler om at have et fritidsjob. Mange unge i vores lokalområde har ikke netværket eller kendskab til metoder, der virker til at komme i arbejde efter skoletid.Busbørn har heller ikke et netværk omkring deres skoler, og det giver derfor også mening at hjælpe disse med at få sig et netværk - der hvor de går skole. Mange unge har også troet, at tilbuddet var uden forpligtelser og krav. Men sådan er det ikke. De unge bliver fra dag et gjort opmærksom på spilleregler som f.eks.  mødestabilitet og at melde korrekt sygemelding. Get2Job mærker, at holdninger som ’Det er andres skyld, at det ikke fungerer’ er forsvundet, og at de unge konkurrerer mod hinanden om et fritidsjob. De både tænker og handler hurtigt – og det skaber succes. I dag har vi hjulpet ca. 53 unge i fritidsjob, og nogle af dem har også prøvet at stoppe samarbejdet med en virksomhed, fordi det bare ikke har virket. Her er det også en succes,  at de unge kommer tilbage til Get2Job. Og se! Det er en forandring og succes alene, at de kommer ind i kampen igen! 

Læs artikler inde i bladet om de unge fritidsjobbere. 
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Mange benytter Tripadvisor til 
at tjekke rejsemål. 
Bazar Vest er således bedømt af fire per-
soner i alt, og karakteren er god: 3,5 ud af 
5 mulige point. 
Mens en enkelt mener, at det eneste for-
mildende er brødet hos bageren samt 
frugt og grønsager, så er de tre andre rig-
tig glade:
”Det er ligesom at rejse til Mellemøsten, 
bare nemmere, billigere og mere sik-
kert,” lyder en anden vurdering.

Det ER da også et ret sikkert sted for gæ-
ster at komme. Men episoder med skud 
og slagsmål sender hver gang besøgstal-
let ned, og de butiksdrivende kan derfor 
ikke tjene en ordentlig løn. 
Derfor skal der mere ro omkring bazaren.  
Og det kommer der ikke uden, at Gelle-
rups sociale udfordringer løses, siger 
bazar-chef Ahmet Øcalan til gellerup.nu. 
Det er utilpassede unge og andre grup-
peringer med problemer, som med deres 
adfærd kaster bazaren ud i en overlevel-

seskamp.  Og avis-historierne forstærker 
kundekrisen.
I sidste ende er uroen en trussel mod 
hele bazarens eksistens:
”Hvis boligområdet og myndighederne 
ikke får lavet nogle tiltag i området, så er 
det en trussel. Derfor ser vi meget posi-
tivt på helhedsplanen,” siger Øcalan til 
TV2 Østjylland.

Bazar Vest trænger til ro

Af Birger Agergaard

Hvad snakker du om?

Af Birger Agergaard

På lørdag er alle 15-25-årige i Gellerup invi-
teret til en eftermiddag i Yggdrasil med rap, 
gode historier, snak og pizza. 
Vi kalder det ”Hvad snakker du om?”, fordi vi gerne vil 
høre din mening og din historie.
Vi er fra gellerup, nu, AarhuSomali og Al Nour Ungdoms-
forening, og vi vil finde ud af, om der er unge i Gellerup, 
som har lyst til at arbejde mere med at fortælle, digte, 
journalistik, foto, raptekster, film og så videre. 
Vi har inviteret to unge, der allerede har gjort det rigtigt 
godt, det med at fortælle: rapperen MG (Mohammed 
Ghassan) og journalisten Farhiya Khalid
Hvis det viser sig, at der er et pænt antal i Gellerup, der 
siger ”Yes – vi vil gerne arbejde mere med det her”, så har 
vi en succes, og vi vil arbejde videre med at lave et tilbud 
for jer ”Gellerup-Talenter”.

Farhiya Khalid – journalist

MG - Rapper
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Politibetjenten med kuglepennen

Af Rebecca Thorning Wine

Tirsdag formiddag træder vi 
ind på Tovshøjskolen sammen 
med Allan Markussen fra pro-
jekt ”Din betjent”.
Klokken 9.45 er der pause, og Allan over-
faldes med det samme af de små piger 
med et ”Hej politi!”. 
Allan har sin politiuniform på, og hans 
radio tændt, han er jo på job. Det bety-
der, at han er stadig ansvarlig for, at folk 
overholder lovene, når han går rundt i 
området. 

Rundt på fem skoler
På forhånd havde Allan fortalt Gellerup.
nu om projektet, som samarbejder med 
fem skoler i området. Det er et forebyg-
gende projekt, som skal give børn en an-
den opfattelse af politiet.
 
Har du ikke brugt din pistol?
”Ved du hvorfor jeg er her?” Allan spørger 
en gruppe piger, som går i sjette klasse. 
”Så man får et andet billede af politiet,” 
svarer en af pigerne. En anden udad-
vendt og lidt mistroisk pige spørger, 

”hvad er det værste du har oplevet som 
politibetjent?” Med melankoli i stemmen 
svarer han: ”Da jeg skulle fortælle nogle 
forældre, at deres søn var druknet.” 
Der er stille i nogle sekunder, inden den 
samme pige spørger ham, ”Har du ikke 
engang brugt din pistol?” Alan svarer, 
”Jeg har aldrig brugt min stav, spray eller 
pistol, jeg har brugt denne her,” og tager 
sin kuglepen ud af brystlommen. ”Hvis 
man bare snakker stille og roligt, så kom-
mer man længere.” 
Læs hele historien på www.gellerup.nu

Bydelsmødrene stifter forening

Af Lone Hedelund  - Foto: Birgit Sandahl

I løbet af første kvartal i år vil 
Bydelsmødrene i Gellerup stifte 
en forening og indkalde til ge-
neralforsamling. 
Foreningen vil igangsætte forskellige ak-
tiviteter. Et af de første vil foruden samar-
bejdet med Perlevennerne være afholdel-
se af Kvindernes Internationale Kampdag 
fredag d. 8. marts. Dagen vil blive fejret 
med taler med fokus på ligestilling og 
ligeberettigelse foruden mulighed for at 
spise morgenmad. Der vil komme nær-
mere oplysninger ud om arrangementet.

Kontakt Bydelsmødrene
Ud over forskellige aktiviteter kan du 
komme i kontakt med Bydelsmødrene 
ved enten at skrive til os og få svar på 
mail eller telefonisk, men du kan også via 
mail at bede om, at vi mødes.
Vi kan give dig information om, hvad der 
rør sig i Gellerup, og tilbyde dig en snak 
om kost, sundhed og motion, skole-
hjem-samarbejde, hvor du skal henven-
de dig med forskellige spørgsmål eller 
problemer.
Du kan kontakte os på mailadressen: 
bydelsmor8220@hotmail.com 

Samarbejde med Perleven-
nerne
Bydelsmødrene og foreningen 
Perlevennerne har indledt et 
samarbejde. Det består i, at 
der den første søndag i hver 
måned vil blive afholdt et  
arrangement i Café Perlen,  
Yggdrasil. 
Arrangementerne vil i foråret 
2013 være d. 3. marts, hvor 
der er fokus på temaet ”Sund-
hed og bevægelse” d. 7. april 
og 5. maj med fokus på be-
sættelsen/befrielsen i ny og 
overraskende sammenhæng, 
og endelig 2. juni, som end-
nu ikke har fået et tema. Alle 
arrangementerne foregår 
mellem kl. 14 og 16. Man kan 
bare dukke op. Der er ingen 
tilmelding, men gratis kaffe 
og kage!

To hold bydelsmødre har 
nu fået diplom efter endt 
kursus, og sammen dan-
ner de nu en forening for 
bydelsmødre i Gellerup. På 
billedet Foss og Fadumo
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”Helhedsplanen? Ha!  – Den 
tror jeg ikke på. Der sker jo in-
genting!”
En typisk bemærkning i og uden for Gel-
lerup, og sandt er det da også, at plan-
lægningen lige nu fylder mere end virke-
liggørelsen.
Alligevel er der taget hul på helhedspla-
nen, og vi forsøger her at skabe en over-
sigt over, hvad beboerne reelt kommer til 
at ”mærke” i løbet af 2013. 

Nordgårdskolen
Det første konkrete skridt bliver nedriv-
ningen af Nordgårdskolen.  Når entre-
prenøren er fundet, går nedrivningen 
i gang i starten af marts og varer ved i 
mindst otte uger. 
Der vil blive en del larm og lastbilkørsel. 
Kommunen vil informere beboerne om, 
hvad der kommer til at ske. 
Området vil blive indhegnet, og det er 
meningen at udnytte det positivt med at 
lade unge udsmykke hegnet. Først næste 
år skal håndværkerne bygge den kom-
mende børneby, og imens sås arealet til 
med græs, som man må ”træde på”.

Beboerne spørges
Noget af det, der først skal ske fra næste 
år, bliver alligevel ”mærkbart” allerede i 
år. Det gælder blandt andet:
• Idéfase om Bazarplads og bypark - be-
boerne involveres i foråret.

• Idéfase om beboerhuse - beboerne in-
volveres i foråret.
• Vejene forberedes – lokalplanforslaget 
kommer ud kort før sommer, og her sik-
res beboerne mulighed for indsigelse.

Kontor i Naturbørnehaven
Gellerupsekretariatets ansatte bliver 
mere synlige. Hidtil har kun Pia Katballe 
Sørensen været fysisk til stede i Gellerup 
i mange af ugens dage, men her fra star-
ten af februar vil hendes kolleger også 
opholde sig mere herude. 
Den tidligere Naturbørnehaven ud mod 
Gudrunsvej, senest brugt til Sigrids Stue, 
bliver til kontorpladser for Pia, en jour-
nalist, Per Frølund og de andre kolleger, 
som jævnligt vil være på kontoret. Kon-
toret vil dermed være åben hver dag, og 
der bliver udstillinger om helhedsplanen. 
Det er tanken at invitere beboerne på 
kaffe en dag i marts.

Ungdomsbutik og meget mere
I skrivende stund har Landsbyggefonden 
ikke sagt ja til prækvalifikationen til den 
boligsociale ansøgning, men det ventes 
at ske meget snart. Dog har boligforenin-
gen fået lov at åbne ballet med ansæt-
telse af en boligsocial leder. Det ventes, 
at de øvrige boligsociale medarbejdere 
reelt først kan starte efter sommerferien 
- og her tages der så for alvor hul på den 
boligsociale helhedsplan.

Da starter arbejdet med at etablere flere 
helt synlige tilbud: ungdomsbutik, et fol-
kekøkken, Verdenshaver og flere andre 
ting omkring medborgerskab og kom-
munikation. Der er kommunalvalg til 
efteråret - det kommer beboerne til at 
mærke. 

De ”bløde” ting
Kommunens beboerkonsulent Pia Kat-
balle Sørensen vil også intensivere sit 
arbejde med dialog og igangsættelse af 
aktiviteter:
• Gellerup-bænken - foreninger der byg-
ger bænke på Nordgårdskolen - fortsæt-
ter indtil videre. Se artiklen side 9
• 10 fritidsjobbere er ansat - dem kan du 
læse om side 8 og 9
• Planen er at købe en udendørs scene, 
som foreninger mv. kan låne
• Få folk til selv at starte aktiviteter. Pia er 
blandt andet med til at fordele Gellerup 
Kulturmidler
• Indgå i sol- og sommeraktiviteter.

 

Det sker i år med helhedsplanen

Af Birger Agergaard

Det mest markante, der vil ske med hel-
hedsplanen i år, er at rive den tidligere 
Nordgårdskolen ned. På grunden bygges 
en ny børneby, men det bliver først næste 
år. 
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Af Rebecca Thorning Wine

Asmaa, målrettet fritidsjobber

Asmaa Chameli, som er 15 og 
går i niende klasse på Tovshøj-
skolen, er fritidsjobber på Lo-
kalcenter Thorsgården i Åbyhøj.
Med projektet Get2Job kan de unge i 
Gellerup-området få hjælp til at finde et 
fritidsjob, og det er præcis det Asmaa 
gjorde. 
Da Asmaa hørt rygter om et ledigt job 
på Thorsgården, henvendte hun sig 
til Senay Arikan Tanis, projektleder på  
Get2Job.   Derefter talte de om, hvorfor 
Asmaa havde lyst til at søge et job, og 
hvad hun var interesseret i. 

Det var ret let for Asmaa, da hun har 
drømme om at blive social- og sund-
hedsassistent, og havde lyst til at få erfa-
ring inden for faget. 

Også Street Reporter
Men syv timers arbejde om ugen på ple-
jehjem er ikke nok for Asmaa. ”Jeg kan 
også lide at skrive, så da jeg hørt om job-
bet hos Gellerupsekretariatet som Street 
Reporter, tænkte jeg, at det kunne være 
perfekt for mig.” 
Se også artiklen side 8

Asmaa Chamali - Jeg elsker, når jeg 

har kontakt til beboerne

Samantar Mohammed, som 
går i niende klase på Tovshøj-
skolen, er endnu en fritidsjob-
ber, som kan fortælle om en 
succeshistorie. 
Samantar har ligesom Asmaa Chamali 
fået arbejde på Thorsgården. Her arbej-
der han seks timer om ugen, hvor han 
primært gør rent. 

”Jeg har ikke taget jobbet, fordi jeg vil 
være social og sundhedsassistent, men 
fordi jeg synes det er fedt at tjene min 
egne penge.” Da vi spørger, hvad han 
drømmer om at blive, er han hurtig til at 
svare, ”Jeg vil være kirurg!” 
Det sker tit, at Samantars venner spørger 
ind til hans arbejde. ”De synes det er lidt 
underligt, at jeg arbejder på et plejehjem, 
men er stadig rigtig interesserede i hvad 
jeg laver,” siger Samantar. 

Samantar Mohammed – synes det er fedt 
at tjene sine egne penge.

Rollemodeller i støbeskeen
Af Rebecca Thorning Wine

Ønsker du fritidsjob?
Projektleder på Get2Job, Senay Arikan, har nu hjulpet 53 unge i fritidsjob. Hun ser 

et mønster: ”Der er pludselig gået konkurrence i at få et fritidsjob, idet de unge 

selv er begyndt at opsøge succeshistorier. De unge er rigtig glade for at arbejde og 

forstå arbejdsmarkedet i det hele taget.”
”Før i tiden var mentaliteten ”Skaf mig et arbejde!” Men nu er de unge begyndt at 

tage mere initiativ til at være med i processen,” siger Get2Jobs projektleder. 

”Nu begynder de at erfaringsudveksle med hinanden, det er lige præcis det, som 

har givet mig det indtryk, at der er sket en mentalitetsændring.”

Har du også lyst til at få et fritidsjob? Find Get2Job på Facebook og få hjælp til at 

finde det rigtige fritidsjob. Se også Senay Arikans kommentar side 2.
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Kl. er 18 torsdag aften. Uden 
for Cirkus Tværs’ lokaler står 
en lille gruppe unge og tripper 
i mørket. Flere støder til, giver 
hånd til Gellerup.nu’s udsend-
te, smalltalker: Hvad er egent-
lig bedst? At være tandlæge el-
ler socialrådgiver? 
De venter på Mohammed, træneren, 
ham, der to gange om ugen, uge efter 
uge, underviser dem i den palæstinen-
siske folkedans, Jafra. Mohammed duk-
ker op med hurtige skridt og lukker de 
frysende børn ind i Cirkus Tværs’ varme 
træningssal. Lidt flere dansere kommer 
dryssende, mens en af drengene fortæl-
ler, hvordan folkedansen er vigtig for 
ham, fordi det hjælper ham med at hu-
ske, hvad han stammer fra, det kulturelle 
fundament. 
Det er nemt at se, at børnene er der, fordi 
de kan lide at være der, og det har en be-
tydning for dem at lære den traditions-
rige Jafra-dans. Nogle af danserne fortæl-
ler, at jævnaldrende synes, at det er kikset 
at dyrke folkedans, men de er ligeglade. 
For dem er det vigtigere at dyrke sam-
menholdet og holde liv i de palæstinensi-
ske traditioner gennem dansen.

Hamrende dygtig
Mohammed El-Haj er en af de væsent-
lige årsager til, at børnene fortsætter 
med dansen. Han er typen, der indgyder 
respekt: Ung, muskuløs, engageret og 
hamrende dygtig.  Det er tydeligt, at de 

unge dansere respekterer Mohammed 
og de krav, han stiller til dem for at gen-
nemføre træningen. 
Selvom børnene er der frivilligt, betyder 
det ikke, at han ikke stiller krav til dan-
serne. De forventes at yde deres bedste 
for hele tiden at lære nye elementer af 
dansen.  Mens tre trommedrenge slår 
rytmen an med taktfaste, næsten hyp-
notiske trommerytmer, går danseunder-
visningen i gang. Mohammed dirigerer 
med store armbevægelser og instruerer i 
kraftige vendinger. En fantastisk og med-
rivende oplevelse!

Startede på kaninlegeplads
Danseholdet er blevet til på initiativ af 
Arabisk-Dansk Kulturhus i Gellerup. 
Raida Al Kaatib fortæller, hvordan de be-
gyndte at danse på kaninlegepladsen en 
strålende sommerdag for tre år siden, og 
hvordan det tiltrak områdets unge arabe-
re og gav dem lyst til at lære Jafra-dansen 
at kende. I dag tæller Jafra-danserne hele 
60 børn og unge, der troligt møder op til 
træning to gange om ugen. 

Ambitionen bag projektet er at formidle 
den palæstinensiske kultur til de børn og 
unge, som er født og opvokset i Danmark 
af palæstinensiske forældre, bedstefor-
ældre etc. Det gør Jafra-danserne bl.a. 
ved at optræde med dansen og skuespil 
på arabisk til arabere, men også for pro-
minente folk som Kronprins Frederik. 
Derudover er formålet at få de unge væk 
fra gaden og ind i fællesskabet, hvilket 
må siges er lykkedes. 

Gellerups seje folkedansere 

Af Katrine Linnet Mathiesen

En undersøgelse af dansker-
nes kulturvaner anno 2012 
viser, at unge med anden et-
nisk baggrund end dansk la-
ver mere frivilligt arbejde end 
gennemsnittet af den danske 
befolkning. Gellerup.nu sæt-
ter fokus på de frivillige i Gel-
lerup. 

Jafra-danserne træner både i Foreningernes Hus og i Cirkus Tværs. Drengen med trommen hedder Majid Kadora, og danseren i midten er Mohammed El-Haj.

Raida Al Katiib – en af de voksne frivillige. 
Foto: Per Ryolf
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Vi er fem unge mennesker, som er 
ansat af kommunen som Street 
Reporters. 
Vi skal skrive en masse om helhedsplaner og 
skal dele vores viden med jer beboere, blandt 
andet i gellerup.nu. 
Fire andre unge er fritidsjobbere på Gelle-
rupbænken (se artiklen her til højre), mens 
den sidste er fritidsjobber på kunstprojektet 
Sigrids Stue.
Vi bor alle i Gellerupparken og Toveshøj – og 
her er vi:

Ti unge fritidsjobbere

Af Street Reporters. Foto: Per Ryolf

Aysha Adil Amin, 16 år 
10. klasse på Center 10
Aysha er kurder fra Irak og født i Kuwait.  
Fritidsjob: Sigrids Stue. Aysha havde ”arbej-
det” der som frivillig – nu som fritidsjobber. 
Hvad er vigtigst for dig – arbejdet eller lønnen? 
Jobbet! Lønnen er bare et plus.

Linda Abou-Chaker, 15 år 
Strandskolen i Risskov.
Linda er palæstinenser og født i Danmark

Fritidsjob: Reporter
Hvad er vigtigst for dig – arbejdet el-

ler lønnen? Arbejdet, men jeg vil også 

gerne tjene mine egne penge!

Mohammed Rabeh, 17 år 10. klasse, Center 10.
Mohamed stammer fra Palæstina, men er født i Danmark. 
Fritidsjob: Reporter
Hvad er vigtigst for dig – arbejdet eller lønnen? Jeg arbejder for at tjene mine egne penge og være selvstændig.

Asmaa Chamali, 15 år
9. klasse Tovshøjskolen.
Familien kommer fra Palæstina, Asmaa er født i Danmark. Fritidsjob: Reporter.
Hvad er vigtigst for dig – arbejdet eller lønnen? Arbej-det, og at tjene egne penge

Maha Nabhan, 16 år 
Tovshøjskolen 
Maha er palæstinenser 
Fritidsjob: Gellerupbænken.
Hvad er vigtigst for dig – arbejdet eller lønnen? 
Jeg har valgt jobbet for at få erfaring og tjene mine 
egne penge

Shaio Hussein, 16 år 
10. klasse på Center 10.
Shaio er fra Somalia, bor i Gellerup 
Fritidsjob: Reporter.
Hvad er vigtigst for dig – arbejdet eller lønnen? 
Lønnen.

Yusuf Abdi Isse, 17 år
Htx 2.g.
Yusuf er fra Somalia, bor i Gellerup 

Fritidsjob: Gellerupbænken.
Hvad er vigtigst for dig – arbejdet eller lønnen? Jeg vil 

gerne tjene mine egne penge

Hodan Farah. 17 år
 1.g., Langkær Gymnasium og HF 

Hodan er somalier og født i Danmark. 

Fritidsjob: Gellerupbænken.
Hvad er vigtigst for dig – arbejdet eller 

lønnen? Begge dele!

Mohammed Weli, 16 år
10. klasse, Center 10.
Mohammed stammer fra Yemen og har boet i 
Gellerup i 13 år.
Fritidsjob: Reporter.
Hvad er vigtigst for dig – arbejdet eller løn-
nen? Arbejdet! Jeg vil gerne blive bedre til dansk 

Ahmed Said, 15 år 
9. klasse Tovshøjskolen. 
Familien kommer fra Palæstina, Ahmed er født i Dan-
mark.
Fritidsjob: Gellerupbænken.
Hvad er vigtigst for dig – arbejdet eller lønnen? Arbej-
det. Og det at tjene mine egne penge 
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Fire friske teenagere i alderen 
15-17 år har fået mulighed for 
at være med til at lave nogle 
fantastiske bænke.
Kommunen har ansat dem som fritids-
jobbere, og de mødes med andre bæn-
kebyggere tirsdage og søndage på den 
gamle Nordgårdskolen.
De fire fritidsjobbere er: Maha Nabhan, 
Ahmad Said, Yusuf Abdi Isse og Hodan 
Farah. De bruger deres fritid på at gøre 
Gellerup til et mere imødekommende 
sted. 
Mens Ahmad og Yusuf bygger Gellerup-
bænkene, skal Maha og Hodan male 
dem. Bænkene er bl.a. lavet af træ, som 
består af 12 dele og har 24 kanter. 
Målet er at komme op på 50 bænke. 
Mens vi skriver dette, er de kommet op 
på tre bænke. Når ca. 10-15 stk. bænke er 
færdige og har fået fine farver på, skal de 
ind til Rådhuspladsen. 

Laver om på fordomme
Hodan siger med et smil: ”Jeg synes det 
er en vildt god ide, da jeg har hørt, at 
mange uden for Gellerup har mange for-
domme om os, og det har jeg nu chan-
cen for at lave om på.”
Der er også andre drenge, der hjælper 
til med at bore og save i hånden. Maski-
nerne må de desværre ikke bruge. Den 
pensionerede snedker Finn Herskind 
hjælper til ved bænkebyggeriet – og han 
siger:

”De unge må desværre ikke bruge ma-
skinerne, da de kan komme alvorligt til 
skade. Først som 18-årig må man bruge 
dem.”
Finn Herskind er lidt skuffet over, at kun 
to foreninger er mødt op denne dag, da 
mindst syv har meldt sig til. 
En af foreningerne, som er mødt op, er 
Ramallah Spejderne. Spejderleder Walid 
Mahmoud regner med, at de vil bygge 
mindst fem bænke. Han mener også, at 
det er godt at bygge bænke, som de unge 
kan være stolte af fremover. 

Kontakt evt. Pia Katballe Sørensen på 
pks@aarhus.dk

Unge bænkebyggere
Af Linda Abou-Chaker og Asmaa Chamali, Street Reporters. Foto: Erik Kruse

Her er nogle af bænkebyggerne i aktion – under vejledning af Finn Herskind. Finn Herskind er ægte sejlmager - den sidste af sin slags med den gamle uddannelse

En af de færdige bænke – og man kan sætte sig på alle mulige og umulige måder på den!

Hodan Farah (tv.) skal som fritidsjobber 
udsmykke nogle af bænkene, mens Shaio 
Hussein er Street Reporter. 

Vil du være med?
Alle, der har lyst, kan være med til 
at bygge bænke. Det foregår hver 
søndag kl. 11 – 15 og hver tirsdag kl. 
16.30 – 19. Sted: Nordgårdskolen. 
I vinterferien foregår det hver dag 
mellem 13 og 16.
Foreninger, der bygger bænke, kan 
være med til at bestemme, hvor de 
gerne vil have bænkene til at stå – 
når de har været omkring Rådhus-
pladsen og måske også Bazar Vest. 
Kontakt evt. Pia Katballe Sørensen 
på pks@aarhus.dk
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Rigtig mange af beboerne i Gel-
lerup har svært ved at oprette 
NemID, få den aktiveret og 
derefter at lære at bruge den.
Men de får hjælp i HotSpotcentrets Fol-
keinformation, hvor travlheden er på ko-
gepunktet.
Der er fuldt optaget ved alle seks borde 
hos Folkeinformation på Gellerup Biblio-
tek, denne formiddag i januar. Vejleder 
Medine Karaman er i gang med at råd-

give Halil Arpac, mens flere står 
og venter på at komme til.

Stor usikkerhed om NemID
”De fleste i Gellerup ved ikke, 
hvordan de skal komme i gang 
med NemID. Ja rigtig mange 
ved slet ikke, at de bliver nødt 
til at få det,” fortæller Medine 
Karaman.
”Her i Gellerup er Borgerservice 
gået i gang med at løfte opga-
ven i samarbejde med os, fordi 

vi kender beboerne 
og området,” forkla-
rer Sami Saidana, 
leder af Folkeinfor-
mation. Beboerne kan også 
få hjælp på deres modersmål.

Kan skabe problemer
NemID bliver fremover nød-
vendigt for at være i kontakt 
med det offentlige system. 
Det gælder også indkaldelse 
af folk til møder med deres 
socialrådgiveren, hvor udebli-
velse kan komme til at koste 
kontanthjælpen.

”Hvis folk ikke får NemID, bliver de af-
skåret fra de muligheder, som andre har. 
Det kan skabe alvorlige problemer,” siger 
Sami Saidana.

Gellerup Bibliotek holder også flere kur-
ser i NemID mv. Næste kursus er på 
mandag den 4. februar kl. 10.30.

Beboerne i Gellerup klædes på til NemID

Af Ole Jessen, informationsmedarbejder ved HotSpotcentret

Ældre har svært ved at lære dansk

Af Rebecca Thorning Wine

Mange ældre beboere i Gel-
lerup taler ikke dansk. Vi på 
Gellerup.nu har besluttet at se 
nærmere på, hvorfor det er så-
dan.
Gellerup.nu har talt med lærer Sonja 
Boelsmand fra Sprogcentret Lær Dansk. 
Hun fortæller, at de fleste ældre forlader 
skolen uden at kunne klare sig sprog-
mæssigt.

”Hvis man kommer fra et krigsramt land 
og måske er traumatiseret, er det utro-
ligt svært at lære et sprog,” siger Sonja.  
 
Fortid kan hæmme læring
 Tidligere skolegang er også en stor fak-
tor. Der er mange, som ikke har været i 
skole mere end fem år i deres hjemlande, 
og mange kender overhovet ikke til det 
romerske alfabet. Oven i det er der hel-
ler ikke undervisning i deres modersmål.  

”Det er der simpelthen ikke ressourcer 
til,” siger Sonja. 
Hun opfordrer sine elever til at snakke 
med deres naboer og se dansk fjernsyn 
for at forbedre deres sprog. Hun mener 
også, at der er behov for at hjælpe ud-
lændinge med at etablere kontakter med 
danskere. 

Læs hele artiklen på www.gellerup.nu

Vejleder Medine Karaman rådgiver her Halil Arpac, 
mens flere andre venter.

”Hvis folk ikke får NemID, bliver de afskåret 
fra de muligheder, som andre har. Det kan ska-
be alvorlige problemer,” siger Sami Saidana.
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15 år og byrådsmedlem

Tekst: Hanne Toft. Foto: Birger Agergaard

Tuka Halimah er 15 år og går i 
8. klasse på Lykkeskolen i Gelle-
rup. I fritiden går hun til fitness, 
hænger ud med veninderne og 
bruger tid på Facebook.
Men en gang om måneden er Tuka også 
lokalpolitiker – hun er nemlig med i Aar-
hus Kommunes Børn og Unge-byråd.
Børn og Unge-byrådet er et byråd for 
13-17-årige i Aarhus. De unge diskuterer 
områder, der vedrører børn og unge i 
hele Aarhus Kommune, og er ofte spar-
ringspartner for det rigtige byråd. 

Det er første skridt
Tuka kom med i Børn og Unge-byrådet 
på opfordring fra en lærer på Lykkesko-
len, og hun er motiveret til at lave æn-
dringer i Aarhus Kommune. 
”Jeg kunne godt tænke mig at være 
med til at ændre nogle ting i Aarhus, og 
selvom vi jo ikke kan alt, så er det første 
skridt til noget mere spændende og mere 
seriøst,” siger Tuka. 
”På det seneste møde diskuterede vi un-
ge-arrangementer. Jeg kunne godt tænke 
mig at have nogle unge-arrangementer, 
hvor det kun er unge, der arrangerer det.”

Mange fordele ved byrådet
Der er ifølge Tuka mange fordele ved at 
være med i Børn og Unge-byrådet. 

”Jeg er blevet mere 
social, og jeg har fået 
nogle nye venner. Jeg 
havde jo ikke rigtigt 
nogle danske venner 
før, men jeg har lært 
en masse nye menne-
sker at kende. Man læ-
rer jo også nye kulturer 
at kende, når man ikke 
bare er på Lykkeskolen 
hele tiden. Jeg har især 
fået en rigtig god ven-
inde, og jeg er glad for, 
at jeg har valgt at være 
med.” 
Om Tuka skal gøre kar-
riere indenfor lokalpoli-
tik er endnu ikke afgjort, 
men hun siger dog ”Det 
er rigtig spændende, så 
det kan godt være at jeg 
fortsætter med det.”
Gellerup har tre repræsentanter i un-
gebyrådet, hvor Tuka er en af dem. 
De to andre er Mahmoud Zaabout og 
Fatima Abdal-Kader, begge Tovshøj-
skolen, og desuden er Younes Mo-
hammed fra Tovshøjskolen suppleant. 

Læs om Ungebyrådet: 
www.ungebyraad.dk

Stil op til Nydansk Ungdomsråd

Af Rebecca Thorning Wine

I marts er der valg til Ny-Dansk 
Ungdomsråd, som tæller unge 
fra hele Danmark. 
I Gellerup.nu talte med Hanifa Awneh, 
som er medlem af NDU.  
”Det er ikke sikkert, jeg stiller op igen, og 
jeg vil gerne have, at der er nogle som 
stiller op fra Århus. Jo flere der stiller op 
fra Århus og viser interesse for at være 

med i NDU, jo flere aktiviteter vil komme 
til at foregå i Århus,” siger Hanifa. 
”Århus har allerede mange aktiviteter, 
som involverer nydanskere,” mener Ha-
nifa, ”men jeg vil gerne have, at NDU 
laver flere arrangementer i Århus i den 
kommende år”-
Som medlem af NDU har Hanifa blandt 
andet været med til at arrangere ’De 
overhørtes parlament 2012’, ’Ny-dansk 

grundlovsdag’. Begge events foregik i 
Gellerup og satte fokus på, at ny-danske-
re skal have mere indflydelse på hvad der 
sker i deres lokalområder, og at politiker-
ne skal have de unge med på råd.
NDU opsøger unge som vil skabe positiv 
forandring og sikre, at endnu flere unge 
bliver en del af fællesskabet

Læs hele artiklen på www.gellerup.nu

Tuka Halimah: ”Voksne og unge tænker ikke 

på samme måde. Derfor er det er vigtigt at 

høre, hvad de unge mener.”
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Rundt på Toveshøj

Nyt låsesystem og dermed nye regler
Af formand Anett Sällsäter Christiansen og næstformand Ilham Mohamed Khalif

I november blev alle låse på To-
veshøj skiftet ud i døre, kældre 
og postkasser. 
Det nye låsesystem er sikkert. Det bety-
der, at hvis du har brug for at få noget 
repareret i din lejlighed, skal du aftale tid 
eller deponere en nøgle på driftskontoret. 
Hvis du har bestilt en håndværker, eller 
der skal laves et servicecheck i din lejlig-
hed og du ikke er hjemme på det aftalte 
tidspunkt, kommer du til selv at betale, 
og det vil blive lagt på din husleje. 
En håndværker har ikke en nøgle til at 
låse sig ind i din lejlighed, med mindre 
du har deponeret en nøgle på driftskon-
toret!

Alle har fået udleveret fire nøgler pr. hus-
tand, men man kan bestille flere nøgler 
på driftskontoret til 125 kr. pr. nøgle.
Har du spørgsmål, kan du kontakte 
driftskontoret på tlf.: 8931 7131

Videoovervågning, bus og hel-
hedsplaner
Den 19. februar holder Toveshøj et eks-
traordinært afdelingsmøde om vide-
oovervågning og en orientering om den 
fysiske helhedsplan.
På mødet skal beboerne tage stilling til, 
om afdelingen skal have videoovervåg-
ning. Her vil afdelingsbestyrelsen frem-
lægge nogle forslag, som kommer til 
afstemning. 

Høring om bus
Toveshøj, Gellerupparken og Gellerup 
Fællesråd vil sammen skrive et hørings-
svar til Midttrafik vedrørende den mang-
lende busrute.

Prækvalifikation til social helheds-
plan
Første del af prækvalifikationen til den 
nye boligsociale helhedsplan er gået 
igennem og blevet godkendt af Lands-
byggefonden. Afdelingerne Toveshøj og 
Gellerupparken sidder med ved ansæt-
telsen af den kommende boligsociale 
leder.

 Jorden under sneen er guld værd – Gå en kostbar tur på en frostklar vinterdag på det 
herlige område mellem Janesvej og Hasle Ringvej. Jorden er nemlig guld værd, selv om 
Århus Kommune har deponeret noget let deponi i bakken….. Måske ligger der om nogle 
år noget helt andet end den flade bakke, som ejes af boligafdelingen Toveshøj, og som 
vil kunne sælges i forbindelse med Helhedsplanen. Salgsprisen vil kunne bruges til hel-
hedsplanformål, eksempelvis renovering af Toveshøjs lejligheder. (Foto: Anett Sällsäter 
Christiansen).
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Rundt i Gellerup

Tag dit bulede køleskab med
Af Birger Agergaard

Usikkerheden er stor, når tre 
boligblokke på Bentesvej skal 
rives ned, og når boligforenin-
gen for første gang skal hånd-
tere en masse spørgsmål i den 
forbindelse. 
Beboerne har henvendt sig med en ræk-
ke spørgsmål - og svarene har boligfor-
eningen samlet i et spørgsmål/svar-ske-
ma, som du kan se på boligforeningens 
hjemmeside www.bbbo.dk.
Alligevel er mange i tvivl, og på det se-
neste byrådsmøde bragte Rabih Azad-
Ahmad (R) spørgsmålet op. Som advo-
kat havde han talt med beboere, som 
var utilfredse med, at de skal betale for 
eventuelle misligholdelser af døre, hårde 
hvidevarer med mere.
”De fik at vide, at de ikke skal af med 
penge til at flytte. Helhedsplanen dur 

ikke uden beboernes opbakning,” slog 
han fast på byrådsmødet.

Vi finder en løsning
Afdelingsformand Helle Hansen erken-
der, at der i det skriftlige materiale står, 
at man skal erstatte ting, som man har 
misligholdt, og som kunne have været 
genbrugt.
”Men hver sag behandles individuelt, og 
vi finder en løsning. Hvis man har skram-
met køleskabet, kan man måske tage det 
med sig til den nye lejlighed. Gardiner 
kan man også tage med, for vinduerne er 
lige store i hele Gellerupparken. Måske 
bliver der noget med tæpper, der sidder 
fast, her kan det blive aktuelt at få hjælp 
af et tæppefirma,” siger Helle Hansen.

En konservativ kop te
På byrådsmødet markerede de konserva-
tive igen, at helhedsplanen ikke er deres 

kop te. Marc Perera Christensen sagde, 
at ”vi har brugt mange penge og haft 
mange planer, men det er svært at se, 
hvad det har flyttet på de seks år, siden vi 
besluttede helhedsplanen.”
Helle Hansen har kun et fnys til overs 
for den bemærkning: ”Så kunne politi-
kerne jo have ladet være med at forhale 
gennemførelsen af planen!” Helle Han-
sen bed også mærke i, at samme Perera 
mente, at hovedformålet med helheds-
planen skulle være at skifte beboersam-
mensætningen ud. 
Men det sker netop kun, hvis beboerne 
selv ønsker at flytte ud. Tryghedsgaran-
tien sikrer, at man kan blive boende i Gel-
lerup. 

Russer slipper kunsten løs

Af Helle Hansen

Perlevennerne har fået støtte 
af Gellerups Kulturmidler til et 
tegne- og maleundervisning for 
kvinder og unge piger.
Kurset starter 18. februar i det kreative 
værksted i Beboerhuset Yggdrasil.
Underviser er den russiske tegnelærer, 
Irina Kazachkova, der i fem år i Danmark 
har undervist børn og voksne i tegning 
og maling. 
52-årige Irina Kazachkova er selv uddan-
net fra Tver Kunstakademi med tilknyt-
ning til Moskva Kunstakademi. Hun har 
boet i Danmark i seks år, bor i Åbyhøj og 
arbejder som social- og sundhedshjæl-
per.
Deltagerne på malerholdet skal løse en 
opgave i at lave et billede af Gellerup, 
som skal vises frem ved Grundlovsfe-
sten.

Praktisk:
På holdet er der plads 
til 12 kvinder og unge 
piger på mindst 12 år.
Kurset foregår man-
dage kl. 17-19 i Yggdra-
sil, Dortesvej 35A.
Pris: Voksne 150 kro-
ner / piger 50 kroner 
– inklusiv materialer.
Start mandag den 
18. februar – kontakt 
Helle Hansen, mobil 
40 71 86 75.

Irina Kazachkova vil have deltagerne til at male et billede af Gellerup. 
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Hot chili, salat og andre herligheder 

Af Katrine Linnet Mathiesen og Sean Ryan Bjerremand

På en kold januardag tørner 
madanmelderduoen fra Gelle-
rup.nu ud på kulinariske even-
tyr i Bazar Vest. 
Kulden får os til at trække væk fra ind-
gangsområdet og længere ind i basaren, 
hvor Restaurant og Cafeteria Bazar Vest 
lyser op.
Vi sætter os godt til rette og vælger hen-
holdsvis en tyrkisk grillret med kalvekød, 
grøntsager, ris og humus samt tomat

sauce, og så den klassiske kebabrulle. 
Maden smager sådan set udmærket, 
kebabrullen er helt som sådan en skal 
være: Ikke for tør, ikke for saftig, men et 
perfekt mix af salat, kebab og dressing 
pakket ind i fladbrød. Seans grillret får 
desværre et skud chili for meget, og det 
bliver ulideligt for tungen. Sean må sim-
pelthen kaste håndklædet i ringen og be-
stille den tyrkiske buffet i stedet.
Salaten er som den øvrige buffet valgfri, 
og det føles rigtig godt at kunne sam-
mensætte salaten med friske råvarer i et 
bredt udvalg. Og tzatzikien er glimrende. 
Sean prøver lidt af det hele – spaghetti i 
tomatsauce eller flødesauce og ris samt 
kebabkød, og føler sig godt tilpas med 
de mange forskellige kombinationsmu-
ligheder. 

God stemning – tilsat kitsch
Vi sidder midt i lokalerne, som der er 
gjort et behjertet forsøg på at shine op 
i meget lyse, nogle vil sige neonagtige 
farver, som møblerne også er i. Der er 
kunstblomster og andet på væggen, hvil-
ket alt sammen er med til at skabe en 
kitschet stemning. 
Man føler sig godt tilpas på restauran-
ten, og personalet er særdeles høfligt. De 
lægger tydeligvist en ære i deres arbejde 
og kommer med tilbehør til os. Ellers 
står de stilfærdigt og tilbereder maden. 
Efter en time går vi derfra med en følelse 
af, at vi har været på en restaurant med 
god mad og med venligt personale. 

Denne restaurant kan anbefales som en 
restaurant til såvel familier, par og gode 
venner, der gerne vil ud og have noget 
god mad til rimelige priser. Et enkelt godt 
råd: Pas på med chilien!

Farverne er holdt i de neonagtige, og kunst-

blomster er med til at fastholde en lidt 

kitschet stemning

Buffeten er god – både på kødsiden og 

salatsiden. Tzatzikien er fortrinlig.

Medspiser Sean måtte give op over for 

chilien og tage den tyrkiske buffet i stedet. 

En fortællegruppe i Gellerup 
samarbejder om at indsamle 
historier fra beboerne i Gelle-
rup og Brabrand.
Måske har du selv været tyrkisk gæste-
arbejder eller er efterkommer, eller du 
kender nogle, der er. Brabrand-Årslev Lo-

kalhistorisk Arkiv vil gerne i kontakt med 
jer og inviterer jer derfor ind på arkivet, 
som er i Gellerup Bibliotek, Gudrunsvej 
78, e-mail: brablok@hotmail.com og tlf. 
8940 9640. Kontakt evt. Hüseyin Arac 
eller Medine Karaman fra Folkeinforma-
tion på tlf. 89 40 14 66.
 

Den Gamle By er en del af fortællegrup-
pen. Vi indsamler fortællinger om at bo i 
Gellerup/Toveshøj tidligere og nu. Hvis 
du vil høre om ’Fortællinger fra Gellerup/
Toveshøj’, kontakt mig på e-mail dgs@
dengamleby.dk eller på tlf. 41 85 08 61.
 
Læs hele historien på www.gellerup.nu

Fortællegruppe samler historier

Af Daniella Sekwati, Den gamle By



Fed ferie i Globus1
Så er der igen masser af muligheder for ikke at 
sove længe. Fed Ferie i Globus1 foregår hver dag i 
vinterferien, og det ser ikke ud til, at man kan bruge 
undskyldningen ”der er ikke noget for mig…”. For 
der er der vist noget for enhver smag.
Både kroppen og hovedet bliver rørt. Ud over al-
mindelige sportsgrene er der sumobrydning, pæ-
lekamp og høvdingebold, og Mellemfolkeligt Sam-
virke tilbyder Afrikansk værksted.
De to første dage slutter med en film, og den tra-
ditionsrige volley-turnering foregår onsdag, mens 
fodboldspillerne deltager i Gellerup Cup torsdag og 
fredag.
Se hele programmet på www.globus1.dk

                
 Støtte fra Samvirket
Samvirket i Gellerup og Toveshøj har en pose penge til at støtte foreningsaktiviteter. I, der planlægger at søge, skal være opmærksomme på, at ansøgnings-proce-duren nu er anderledes:
Nu bliver der ansøgningsfrister:
1. februar, 1. april. 1. juni, 
1. september, 1. november
Man skal derfor forberede sine akti-
viteter i god tid og allerede nu plan-
lægge de aktiviteter, man ønsker at få 
støtte til.
Læs mere på www.samvirket.dk 
om reglerne, krav om foromtaler mv. 

                
Konference om ulighedDen sociale ulighed i sundhed er stigende. Det betyder, at sundhedsrisici og sygdomme er skævt fordelt i samfundet – også i Aarhus. 

Århus Kommunes Sundhed & Omsorg holder konference i Globus1 om emnet, og man tilmel-der sig til Sundhed ved at trykke på det link, man kan finde på vores kalender på portalen www.gellerup.nu – dato 26. februar.
www.globus1.dk

  Netværk for kunstnere
Hvis du bor i Gellerup eller Toveshøj og er billedkunstner, forfatter, mu-
siker, fotograf, streetartist eller arbejder med et andet kreativt fag, så er 
det dig, vi leder efter. 
Sigrids Stue inviterer alle kunstnere i Gellerup og Toveshøj til at deltage 
i et netværk, hvor der er mulighed for at møde mennesker med samme 
interesser på tværs af fag og arbejdsområder. Vi ønsker at skabe et 
sted, hvor kunstnere fra området kan mødes og udveksle erfaringer, 
blive inspireret til nye samarbejder og projekter, udvikle nye teknikker 
og blive præsenteret for det kreative miljø i Aarhus. 
Kig forbi og se, om det er noget for dig. Det koster ikke noget at være 
med, og man kan deltage så meget eller lidt, som man har lyst til. Første 
møde bliver holdt tirsdag d. 19. februar kl. 19-20 på Gudrunsvej 16, 6.th, 
hvor vi har lånt en stue i Gellerup Museum.  På mødet vil vi fortælle om 
vores idéer med netværket og lytte til dine forslag og tanker.
Hvis du vil deltage, kan du sende en mail på asnc@sigridsstue.dk – el-
ler bare møde op.
www.sigridsstue.dk

Ledige nyttehaver
Der er enkelte ledige haver i Haveforeningen 
Grønærten for beboere i Gellerupparken.
Nyttehaverne kan lejes for 100 kroner om året.
Interesserede kan henvende sig i Yggdrasil hos 
beboersekretær Vibeke Dam Hansen - dagligt 
mellem 9-14 eller viha@bbbo.dk

   
 

     Det arabiske forår

De arabiske oprør er et drama, der har sat en hel region i 

brand. Forfatter og tv-journalist Jens Nauntofte har været 

på en dramatisk rejse til Syrien, Libyen, Egypten og Tune-

sien, hvor revolutionerne begyndte. Han holder foredrag 

28. februar kl. 17 på Gellerup Bibliotek.

Aldrig før i Mellemøstens historie har en stribe af  arabiske 

lande væltet deres herskere og krævet demokrati.

I foredraget sætter Jens Nauntofte Det Arabiske Forår ind 

i fortiden, nutiden og fremtiden og i et globalt helhedsbil-

lede.
Arrangør er Folkeinformation og Gellerup Bibliotek.

Tilmelding på Gellerup Bibliotek eller på telefon: 89 40 96 

40 fra mandag den 28. januar 2013

Nye Perle-tider 

Perlevennerne holder fra februar cafeen i Yggdrasil 

åben hver torsdag fra kl. 14.30 - 17.00.

Her er alle beboere velkomme til at kigge forbi og købe 

en kop kaffe, te og et stykke kage.

I samme tidsrum er der også åben i Perlens Systuen i 

Det Kreative Værksted, hvor Anne og Kathrine hjælper 

kvinder med at sy og reparere tøj.

I februar holder Perlevennerne fællesspisning fredag 

den 22. februar kl. 17.00, hvor der serveres lækker mad 

til billig penge.
Læs mere på www.cafe-perlen.dk



Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Lørdag d. 2. feb.  kl. 14.30-18 Rap, journalistik og Gellerup talenterne, Yggdrasil
Søndag d. 3. feb.  kl. 9-16 Volleyturnering, Globus1
Mandag d. 4. feb.  kl. 10.30-11.30 NemID, Eboks eller ”Din Side”, Gellerup Bibliotek
Mandag d. 4. feb.  kl. 16.30-18 Åbent redaktionsmøde, Gellerup.nu, Foreningernes Hus
Onsdag d. 6. feb.  kl. 9.30-10.30 Fastelavnshygge for børn 2-6 år, Gellerup Bibliotek
Søndag d. 10. feb.  kl. 13-15 Gellerup fejrer Fastelavn på Nordgårdskolen
Mandag d. 11. feb.  kl. 9.30-20 Fed ferie i Globus1
Tirsdag d. 12. feb.  kl. 9.30-20 Fed ferie i Globus1
Onsdag d. 13. feb.  kl. 9.30-20 Fed ferie i Globus1
Torsdag d. 14. feb.  kl. 9.30-23.30 Fed ferie i Globus1
Fredag d. 15. feb.  kl. 9.30-23.30 Fed ferie i Globus1
Mandag d. 18. feb.  kl. 17-29 Perlevennerne slipper kunsten løs i Yggdrasil
Tirsdag d. 19. feb.  kl. 19-20 Møde for kunstner i Gellerup, Gellerup Museum
Tirsdag d. 19. feb.    kl. 19-21 Toveshøjs ekstraordinære afdelingsmøde, Tousgårdsladen
Fredag d. 22. feb.  kl. 17-19 Perlevennernes Fællesspisning, Yggdrasil
Søndag d. 24. feb.  kl. 15-17 Verdenshavers Venners Generalforsamling, Gellerup Museum
Tirsdag d. 26. feb.  kl. 9-16 Konference om ulighed i sundhed, Globus1
Torsdag d. 28. feb.  kl. 17-19 Det arabiske forår, Gellerup Bibliotek
Torsdag d. 28. feb.  kl. 19-21 Generalforsamling i Tousgårdens Venner, Tousgårdsladen

Kalender februar 2013

Mens vi venter på foråret og lyse aftener, så kan vi 
dog glædes over de smukke vinteraftener, som op-
står, når sneen og gadelamperne lyser området svagt 
op. Billederne er taget ved legepladsen i Toveshøj, 
(foto: Anett Sällsäter Christensen)


