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4 Lykkeskolen: To sprog virker

indhold
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Få indfl ydelse og stem!
Af Heidi McGhee, redaktionen

At få indfl ydelse på noget kan betyde mange ting. I år bliver der sat fokus på, hvilken indfl ydelse borgere fra Gellerup har, når de har mulighed for at stemme til kommunalvalget den 19. november 2013. Det er ikke for tidligt at begynde at overveje, hvem du vil stemme på. 
Til sidste kommunalvalg i 2009 var det for få i Gellerup, der stemte til kommunalvalget, nemlig 42,7 procent, og det vil Samvirket og foreningerne lave om på. Til Samvirkets kvartalsmøde den 19. marts blev der brainstormet gode idéer til, hvordan unge og alle andre kan få større interesse i, hvad det vil sige at få indfl ydelse ved at stemme. For ingens stemmer er ligegyldige. I tiden op til kommunalvalget i efteråret kan alle glæde sig til en anderledes valgkamp. Der blev foreslået spektakulære begivenheder som provokerende Facebook-diskussioner, politiske boksekampe, udfl ugter og mange andre ting. Bydelsmødre og andre gode ressourcer kan blive rollemodeller i valgkampen. Bazar Vest blev også foreslået som valgsted. For hvad nytter det egentlig at stemme til kommunalvalget, hvis man alligevel bare kan stemme til Folketingsvalget? Er det ikke det samme? Er det i virkeligheden ikke bare, fordi man ikke helt ved nok om, hvad kommunalpolitik kan gøre for ens eget lokalområde? Eller hvad kommunalpolitik faktisk kan gøre for lige præcis dig? Gør dig klar til kommunalvalget til efteråret og få indfl ydelse og stem!Et af de gode sloganforslag på mødet forleden lød: Stem og tag ansvar!

Lad os gøre det! 
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’Spar på varme og på el – og 
tjen penge til dig selv’. Det 
kunne blive mottoet for et nyt 
energiprojekt i Gellerupparken 
og Toveshøj.  
Her vil man uddanne beboere til energi-
ambassadører, så de kan lære andre 
beboere at spare på energien. Selv om 
projektet koster penge at sætte i gang, er 
det ikke sikkert, at beboerne skal af med 
mere i husleje, fordi de samtidig sparer 
på energien. 
Afdelingsformand i Toveshøj, Anett S. 
Christiansen, fortæller, at de to boligafde-
linger i lang tid gerne har villet sætte det 
i gang, men har ikke kunnet få det igen-
nem i boligforeningen endnu.

”Så nu gør vi det selv, for det er en god 
ide, at beboerne ved mere om, hvordan 
de kan spare på varme, el og vand.  Der-
ved undgår vi også at udlede så meget 
CO2.  Der er slet ingen grund til at ven-
te,” pointerer hun.

Rundt med en kuff ert
De to boligafdelinger vil hyre en projekt-
leder til at uddanne interesserede bebo-
ere til at blive energiambassadører. Disse 
skal tage rundt til beboere og give dem 
gode råd til at spare på energien, til at 
lufte ud sikre et godt indeklima. De skal 
måske også have nogle kuff erter med – 
som indeholder energisparepærer, ener-
gimåler, vejledninger og så videre.

De gode energiråd skal bringes videre 
– blandt andet i gellerup.nu og på You-
Tube.
De to afdelingsmøder i april skal disku-
tere projektet og hvad det skal indeholde. 
Det er tanken at indrette et energikontor 
i Yggdrasil.

Læs om Bispehavens energiambassadø-
rer på www.bispehaven.dk – menupunkt: 
Energiambassadør.

Gellerup vil spare på energien

Af Birger Agergaard

2. april starter Henning Winther 
som ny leder af det boligsociale 
arbejde i Gellerup. 
Den nuværende ungdomsskoleleder 
præsenterede sig forleden for deltagerne 
ved Samvirkets kvartalsmøde og fortalte, 
at han både har arbejdet i det kommuna-
le og det boligsociale miljø – og i øvrigt 
er rapper og festivalarrangør.
Som det allerførste skal han sammen 
med boligafdelingerne og andre færdig-
gøre den store ansøgning til den bo-
ligsociale helhedsplan. Han er selv en del 
af planen, men resten skal vente på, at 
hvert enkelt projekt beskrives - og deref-
ter godkendes i Landsbyggefonden. 

Opmærksom på medarbejderne
Der er allerede boligsociale medarbej-
dere under den nuværende plan, og 
med den nye plan kommer fl ere til. Om 
sin egen rolle som leder siger Henning 
Winther: 

”Jeg ved, at medarbejderne 
ønsker mere opmærksom-
hed, og det vil jeg give dem. 
Vi skal ikke alene lave et 
godt team sammen, vi skal 
også hen, hvor medarbej-
derne kan se sig selv i en 
rolle, hvor de yder bedst 
muligt.” 
Winther sagde på Sam-
virkets møde, at han ser 
bæredygtighed og samar-
bejde som to af de største 
værdier i sit arbejde. 

Boligsocial leder går i gang

Af Birger Agergaard

Henning Winther ser 
bæredygtighed og samar-
bejde som to af de største 
værdier i sit arbejde. 
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Gellerup.nu har været på den 
arabiske privatskole Lykkesko-
len for at fi nde ud af, om alt 
det der med modersmålsunder-
visning egentlig er en god idé. 
Og det ser det ud til!
På Lykkeskolen bliver der nemlig under-
vist på arabisk og dansk. Men hvordan 
kan det lade sig gøre? Kan man blive un-
dervist i to sprog  på én gang med gode 
sproglige og faglige resultater? Svaret er 
”ja”.

Arabisk er et fællesprog
Lykkeskolen underviser dagligt mange 
nationaliteter, og man hører mange 
sprog fl yve rundt på gangene på skolen. 
Derfor er der et behov for et fællessprog.
”Arabisk er et fællesprog. Vi underviser 
i klassisk arabisk, som vores elever skal 
kunne læse, skrive og tale, når de er 
færdige med niende klasse. Men dansk 
bruger vi også rigtig meget, for alle fag 
underviser vi på dansk,” siger Radwan 
Mansour.

Radwan Mansour har undervist på Lyk-
keskolen i arabisk blandt andet i knap 18 
år, og han tilføjer: 
”Vi har fået rigtig gode resultater ved at 
have arabisk på skoleskemaet. Moders-
målet styrker nemlig elevernes evner til 
at lære et nyt sprog. Des-
uden kommer eleverne fra 
Lykkeskolen ud med en 
kompetence mere end an-
dre elever, da de kan både 
læse, skrive og tale ara-
bisk. Det er kun en fordel 
for dem.”
Når der undervises i is-
lam, så undervises der 
på arabisk, men når der 
er arabiskundervisning, 
så bruger de det danske 
sprog til at snakke om 
sproget arabisk. Alle fag 
på skolen foregår altså 
primært på dansk. Lyk-
keskolen formår at un-
dervise i både dansk og 
arabisk, hvilket gør, at mange af eleverne 
er to- eller fl ersprogede, som kommer til 

at gavne dem senere i livet, at de kan 
skelne mellem to eller fl ere sprog. 
”Her på Lykkeskolen får de gode resul-
tater både fagligt og sprogligt med mo-
dersmålsundervisning,” lyder Radwan 
Mansours konklusion.

20 år med Lykkeskolen

Af Birger Agergaard

Lykkeskolen fejrer lørdag den 
20. april sit 20 års jubilæum 
med en storstilet fest. 
Den bliver så stor, at den foregår i Glo-
bus1, og alle interesserede er velkomne.
Eleverne har forberedt sig i ugevis og vil 
på dagen stå for forskellige workshops 
med gæsterne. Eksempelvis vil de vise, 
hvordan de forskellige sprog styrker hin-
anden fagligt – akkurat som det beskri-
ves i artiklen her på siden. Billedkunst 
og fysikforsøg er også muligt at følge på 
dagen.
Festen er fra klokken 14 til 17.

To hele sprog på Lykkeskolen
Af Heidi McGhee

Radwan Mansour har undervist på Lykkesko-
len i knap 18 år, og han har set de gode resul-
tater hos eleverne, når de får undervisning i 
arabisk.
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Rapmusik, utilpassede unge, 
enkemænd og en dement kvin-
de er nogle af de elementer, 
som teaterstykket Bygning 4-7-
12 indeholder.
Fra den 17. april kan det ses på teatret 
Svalegangen i Århus C.
Bygning 4-7-12 henviser til de bygninger, 
som skal rives ned i Gellerup i forbin-
delse med Helhedsplanen. Teaterdirek-
tør Per Smedegaard ved godt, at det er 
de forkerte bygningsnavne, men at disse 
bygninger var de første, der blev præsen-
teret i planen. De blokke, som skal rives 
ned, hedder i virkeligheden A11, A12 og 
A14.
”Jeg bor selv tæt på Gellerupparken og 
har længe været interesseret i områdets 
udvikling.” 

Jamal og Ali med specielt venskab
To af de gennemgående karakterer i styk-
ket er Jamal og Ali. Jamal er enkemand 
med fi re børn, som danner et specielt 
venskab med den 10-årige Ali, som 
mangler en voksen rollemodel. Man føl-
ger Jamals kamp for at skabe et godt liv 
for sine børn efter moderens død, hvor 
Gellerup er scenen, men mennesket 
klart er i centrum. Fordi der er så megen 
forvirring om helhedsplanen, og hvor 
familien skal bo, går Jamals kone igen 
som spøgelse, indtil familien har fundet 
et nyt sikkert sted at bo.
Der medvirker også et ældre ægtepar, 
hvor konen er ved at være dement og 
kun liver op engang imellem i sin ko-
lonihave mellem blokkene. Per Smede-
gaard forklarer, at stykket kan være lidt 
sentimentalt, blandt andet hvor kvinden 
siger: ”I kan rive mine blokke ned, men 
bare ikke tage min have.” 
”Selv om stykket indeholder alvorlige 
emner, er den ikke tænkt som en politisk 
kommentar, vi vælger ikke side, men 
lader folk selv danne deres egen hold-
ning,” understreger Per Smedegaard.

Cha-D medvirker
Den lokale rapper og lærer på Rap Aka-
demiet Cha-D optræder også i stykket, 

og han har skrevet musikken.  Han er 
meget begejstret for Cha-Ds musik, som 
han opdagede gennem Rap Akademiet, 
og fi k ham derfor til at skrive numre til 
stykket. Cha-D skal ikke spille med i styk-
ket, men hans musik fungerer som en 
lydkulisse og en kommentar til scenerne 
i stykket.

Per Smedegaard oplyser, at beboere i de 
første 14 dage stykket kører, kan komme 
ind for 40 kr. hvis de kan bevise, at man 
bor i 8220.  Efter at vi på gellerup.nu har 
overværet nogle af prøverne, kan vi op-
lyse, at stykket ser både spændende og 
vedkommende ud.

I kan rive mine blokke ned…

Af Elsebeth Frederiksen

Cha-D (i midten) har skrevet musikken, som fungerer som en lydkulisse og en 

kommentar til scenerne i stykket.

To hele sprog på Lykkeskolen
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Vind billett er
Du kan vinde to billett er ti l foresti llingen, hvis du senest 12. april 

sender en mail ti l birger@bydele.dk og fortæller, hvad de tre 

nedrivnings-dømte boligblokke hedder i virkeligheden. Læs evt. 

arti klen herover!
Vi har fået 10 billett er fra Svalegangen, som vi udlodder ti l fem 

vindere. Hvis du vinder, bestemmer du selv, hvilken dag du vil se 

foresti llingen.

Find spilledagene på www.svalegangen.dk 
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I kælderen i den nye del af Ba-
zar Vest ligger Café Gaza. 
Her sidder der dagligt mange unge men-
nesker og ryger vandpibe, mens de snak-
ker, spiller kort og slår hinanden i FIFA.
Ikke mange af dem er vilde med at snak-
ke, men 22-årige Mohammad Sabah, 
som læser arabisk og kommunikation

på Århus Universitet, vil gerne fortælle, 
hvorfor han ryger vandpibe.
”Det er bedre at ryge vandpibe end al-
mindelige cigaretter, fordi smagen er 
bedre,” siger han.
Han forklarer, at han godt ved, at vand-
pibe er ligeså skadelig som cigaretter, og 
at de indeholder den samme mængde 
nikotin. Han siger, at det at ryge vand-

pibe er mere for hyggens skyld og for at 
mødes med sine venner. De andre i ca-
féen ved alle, at det er skadeligt, men det 
bekymrer dem ikke.
Mohammad Sabah forklarer, at det er en 
del af den arabiske kultur at ryge vandpi-
be, og at han har mange studiekamme-
rater, som har vandpibe med på skolen 
og ryger i pauserne. Han ryger også ci-
garetter, men har faktisk engang oplevet 
at blive råbt efter på Café Gaza, fordi han 
tændte en smøg i caféen, netop fordi de 
lugter anderledes end vandpiber. 
Hvordan smager vandpibetobak?
”Det er en smag, man bedre kan have i 
munden, fordi man selv kan vælge sma-
gen,” forklarer han med henvisning til, at 
vandpibetobak har forskellige smagsva-
rianter og ikke har samme grimme smag 
som cigaretter. En af de unge mænd, der 
spiller FIFA, tilføjer, at det også giver en 
lidt anden eff ekt, fordi røgen ryger di-
rekte i lungerne, da man automatisk in-
halerer. Vandpibe har samme eff ekt som 
cigaretter, men Mohammad Sabah siger, 
at første gang man ryger godt kan give 
et nikotinkick, men at han regner med, 
at sådan er det også at ryge almindelige 
cigaretter. 
Mohammad Sabah mener ikke, at han er 
afhængig af vandpiben, han kan sagtens 
stoppe, men det er et større problem 
med at stoppe med at ryge cigaretter.

Vi ryger vandpibe for hyggens skyld

Af Elsebeth Frederiksen

Mohammad Sabah (til højre) mener sagtens, han kan stoppe med at ryge vandpibe. 

Hvis han ellers ville. 

Vidste du at...
Af Heidi McGhee
• Risiko for afhængighed (nikotin) er nøjagtig lige så stor ved vandpiberygning som ved cigaretrygning. (netdoktor.dk)
• I gennemsnit er indholdet af nikotin pr. pibehoved (20 g) 67 mg. Det svarer til 6-7 almindelige cigaretters indhold i tobak med 
tilsætningsstoffer. Pibehoveder uden tilsætningsstoffer har 713 mg, som svarer til ca. 70 almindelige cigaretter! (cancer.dk)
• Der er samme risiko for at udvikle kræft og andre former for lungesygdomme ved vandpiberygning som ved cigaretrygning. 
Derudover kan en række tilfælde af læbekræft tilskrives vandpiberygning (cancer.dk)
• Selvom røgen fra en vandpibe føles mild, så er den ikke mindre farlig. Oftest hober røgen fra vandpiben sig op i lungerne i 
længere tid, hvilket udsætter lungerne for mere skade. (videnskab.dk)
• Et hiv fra en vandpibe giver 12 gange mere røg end et hiv på en cigaret. (politiken.dk om svensk undersøgelse)
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Be There For Each Other er en 
nystartet forening i Gellerup, 
som er udsprunget af projektet 
MYOB (Mind Your Own Busi-
ness). 
Projektet henvender sig til unge mænd 
med en anden etnisk baggrund end 
dansk, som får muligheden for at starte 
deres egen mikro-virksomhed, med støt-
te fra mentorvirksomheder og venturepi-
loter. Den mulighed tog fem drenge fra 
Gellerup imod sidste år, og er nu i fuld 
gang med at skabe og udvikle idéer til 
deres mikro-virksomhed. 
Konceptet er, at salg af t-shirts skal fi nan-
siere foreningens aktiviteter. 

Husk lige hinanden
Khaled Ahmed på 21 år, som er den 
kommunikationsansvarlige i den nye 
forening, forklarer os nærmere omkring 
tankerne og målet med foreningen:
”Vi lever i et senmoderne samfund, hvor 
det enkelte individ bliver pålagt at tage et 
stort ansvar for sig selv, men vi skal altså 
også lige huske hinanden.”
Foreningen retter dermed en kritik af det 
senmoderne samfunds store fokus på 
individet, og vil med simple midler for-

søge at 

skabe en mentalitetsæn-
dring i Danmark. Khaled 
Ahmed forklarer videre, 
hvordan foreningen kon-
kret vil gøre en forskel:
”Vi har en idé om at 
sælge t-shirts, med bud-
skabet om at være der 
for hinanden, knyttet til 
de forskellige naturka-
tastrofer, krige og andre 
kriser, som sker rundt 
omkring i verden.”
Foreningen har på nu-
værende tidspunkt på-
begyndt opbygningen 
af en hjemmeside, som 
skal indeholde en webs-
hop. Her skal man kun-
ne bestille t-shirts med 
tryk, som produceres af et 
andet fi rma. 

Salget af t-shirts skal på den ene side 
skabe opmærksomhed om problemerne 
rundt omkring i verden, og på den anden 
side sikre et overskud, der kan anvendes 
i forskellige velgørenhedsprojekter.

Vi er ”coolgørlige”
Umiddelbart kan man mene, at der er 
mange andre organisationer, som ar-
bejder for det samme som Be There For 
Each Other, men Khaled Ahmed mener 
alligevel at deres forening adskiller sig i 
måden, de arbejder på. 
”Vi kalder det for coolgørlighed. Vi vil 
prøve at gøre det cool at hjælpe hinan-
den, og prøve at gøre det cool at være der 
for hinanden.”
Ifølge Khaled Ahmed er Be There For 
Each Other ikke en tankegang, som er 
forbeholdt de få. Tværtimod mener han, 
at alle kan være med. Alle er der for hin-
anden… 

T-shirts skal give penge til gode formål

Af Sangeevan Samuel Foto: Seyed A. Sedighi

”Vi vil prøve at gøre det 
cool at hjælpe hinanden.”

Khaled Ahmed er en af de fi re drenge i den ”coolgørende” for-ening. Overskuddet fra salg af t-shirts går til velgørende formål.

Fem unge mænd udgør den nye forening – her er fi re af dem stillet op til fotografering. Fra venstre er det Ahmad Marwan Al Dirawi, Khaled Ahmed, Mohammed Khalil og Ammar Khairy El-Dirawi



8 - Gellerup.nu April 2013

Tirsdag dukker ca. 10 kvinder 
op i Nordgårdhallen for at star-
te på cykelkursus. 
Nogle har prøvet det før som børn, en 
enkelt har lært det i forbindelse med 
Kvindehuset, men ellers er alle andre be-
gyndere, som aldrig har prøvet at cykle 
før. 
Man begynder med at introducere sig 
for hinanden. Kursisterne har ikke man-
ge forudsætninger, men dog tro på, at 
de nok skal lære det. De fl este vil nemlig 
gerne ud at cykle med deres børn, som 
allerede cykler meget, en anden har en 
drøm om at cykle til Aabyhøj og handle. 

Ingen giver op
Selvom kvinderne vælter og har proble-
mer med balancen, er der ingen, der gi-

ver op. De prøver videre, mens 
de jubler, bare de kommer en 
centimeter længere end sidst. 
Efter ca. halvanden time er det 
slut, og de fl este lover at kom-
me igen næste tirsdag kl. 10-12, 
mens andre er lidt mere betæn-
kelige. Det er jo halvfarligt sådan 
at prøve noget nyt!

Cyklister sluppet løs i Nordgaardhallen

Af Elsebeth Frederiksen

Deeqa Yusuf er ikke længere 

så betænkelig ved at cykle.

Dampen holdes oppe på vejledning

Af Birger Agergaard

Da det nye år startede, var pen-
gene til at drive Vejledningscen-
tret for Uddannelse og Arbejde 
sluppet op. 
Men det skal ikke komme beboerne til 
skade, at der opstår et tomrum mellem 
dette projekt og det næste projekt, som 
afventer den boligsociale helhedsplan.
Derfor har afdelingerne Gellerupparken 
og Toveshøj besluttet at holde dampen 
oppe med en midlertidig fi nansiering. 
Den betyder, at Ahmad El-Ahmad – nu 
ene mand – skal fortsætte med de vigtig-
ste opgaver og vedligeholde netværket, 
men han skal i lige så høj grad tænke 
fremad og sætte rammerne for den an-
derledes indsats, der skal ske i den kom-
mende helhedsplan. 
”Jeg er mentalt begyndt at stræbe efter 
fremtiden og gøre mine overvejelser,” 
siger Ahmad El-Ahmad.

Forældre på banen
I den fremtidige indsats skal ”Forældre 
på banen” – det er netop overskriften. 
Der skal gøres mere for at opsøge for-
ældre og få dem til at til at støtte deres 
børns valg af uddannelse og arbejde. 
Lektiehjælp og fritidsjobs bliver også en 
del af den fremtidige indsats.

Lige nu har Ahmad El-Ahmad kontor på 
den sædvanlige adresse, Dortesvej 23 –
men hold øje med www.gellerup.nu , for 
måske fl ytter indsatsen til Yggdrasil. 

Ene mand skal Ahmad El-Ahmad holde 
gang i vejledningen – og overveje den 
fremtidige indsats.

Museet også reddet
Gellerup Museum har ligesom Vej-
ledningscentret været luknings-
truet, fordi fi nansieringen løb ud. 
Gellerupparken og Toveshøj har nu 
fundet penge til en midlertidig fortsæt-
telse frem til 1. juli.
Afdelingsformand Helle Hansen op-
lyser, at der i løbet af april skal tages 
initiativ til at fi nde en mere langsigtet 
fi nansieringsmodel, som også inde-
bærer, at museet skal have funktion 
som et besøgscenter.
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Rundt i Gellerupparken

Døre på dagsordenen
Af Helle Hansen

På Gellerupparkens beboer-
møde torsdag den 18. april i 
Foreningernes Hus stiller afde-
lingsbestyrelsen forslag om et 
nyt sæt råderetsregler. 
De vil betyde, at beboerne endelig selv 
får lov til at male indvendige føre og lå-
ger i lejligheden. De nye råderetsregler 
indeholder en klar anvisning for arbej-
det, og varmemesteren skal syne lej-
ligheden først. Hvis de er misligholdt, 
gives der ikke tilladelse. Den store sky-
dedør mellem stue og soveværelse må 
fortsat ikke males.

Nyt fra helhedsplanen
På beboermødet kan beboerne i de så-
kaldte røde blokke, som skal rives ned 
i forbindelse med helhedsplanen, også 
forvente at få tidsplan for, hvornår hver 

enkelt boligblok skal falde. Og dermed 
også at få at vide, hvornår deres genhus-
ningstilbud træder i kraft, så beboerne 
kan begynde at fl ytte uden at blive ramt 
af dobbelt husleje.

Ni skal vælges
Endelig er halvdelen af afdelingsbesty-
relsen på valg, fordi deres toårige valg-
periode er udløbet. Der skal vælges ni 
medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 

Rundt på Toveshøj

Mødes vi I fælleshaven?

Af Anett Sällsäter Christiansen

Haveforeningen Grønærten har 
på sin generalforsamling nikket 
til, at vi i Toveshøj kan få lov til 
at komme med. Så vi vil hedde 
”Grønærten 5 Toveshøj”.
Vi mangler nyttehaver på Toveshøj, men 
nu er den mulighed blevet en realitet 
bag blokken Janesvej 11-21.  Det vil nem-
lig være for dyrt at renovere den gamle 
legeplads her.
Nu skal vi have samlet en interesse-
gruppe. Mail jeres telefonnummer og 
adresse til Anett: nettanac@yahoo.dk, 
så får vi koordineret et møde hvor vi kan 
få ideerne på bordet.

Solsikke…’Haverne skal i gang, så vi kan 
nyde dem her til sommer.

Fem på valg 
Toveshøj holder afdelingsmøde tirs-
dag den 16. april i Tousgårdsladen. 
Formand Anett Sällsäter Christiansen 
vil helt sikkert komme ind på de man-
ge aktuelle emner om helhedsplan, 
plejeboliger, hærværk, energiprojekt 
mv. i sin beretning.
Efter regnskabet er der valg til afde-
lingsbestyrelse, og denne gang er hele 
fem personer på valg, herunder for-
manden. De fl este er vist villige til at 
stille op igen.

Nahed El Baba årets Perleven 
Bydelsmor og aktiv i Cafe Perlen, Nahed El Baba, er 
årets ”Perleven”. På Perlevennernes generalforsam-
ling fi k hun overrakt blomster og en lille statuette.
Prisen gives til et medlem, som i den forløbne år har 
ydet en ekstra indsats for foreningen, og som lever 
op til foreningens formål om at skabe aktiviteter og 
gode oplevelser for beboerne.

(Foto:  Anett Sällsäter Christiansen)
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Gellerupsekretariatet er nu også 
at fi nde i Gellerup hver dag. 
Du fi nder kontoret på ”biblioteksgangen” 
på Gudrunsvej 78. Pia Katballe Sørensen 
og Erik Kruse vil til dagligt befolke konto-
ret. Pia er beboersamarbejdskonsulent, 
og Erik er journalist. Kontoret er åbent:
• Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 
   kl. 12.30-15 
• Torsdag: kl. 15-17.30
Ud over de to faste medarbejdere vil kol-
legerne fra Gellerupsekretariatet være 
der på skift.

Svarer på alt
”Vi skal i princippet kunne svare på alt, 
så vi skal have os sat os mere ind i den 
boligsociale helhedsplanen - og tryg-
hedsgaranti og de andre ting, som ved-
rører boligforeningens arbejde,” fortæller 
Pia og fortsætter: 
”Alle, der har spørgsmål eller kommen-
tarer til helhedsplanen - eller hvad som 
helst - er meget velkomne her.” 
Læs hele historien på www.gellerup.nu

Helhedsplanen har åbnet kontor 

Af Birger Agergaard

Godt gemt i et hjørne af City 
Vest ligger Pizza & Kebab 
House, en lille tyrkisk restau-
rant, der ud over pizza og ke-
bab byder på delikatesser som 
tyrkisk linsesuppe, humus og 
en varieret tyrkisk buffet. 
Gellerup.nu’s anmelderduo tropper 
op en solbeskinnet mandag, hvor re-
staurantens panoramavinduer virke-
lig kommer til deres ret. Personalet 
i restauranten er meget imødekom-
mende, vi føler os med det samme 
godt tilpas. En yngre mand viser os til 
rette og sørger for, at vi får drikkevarer 
serveret. 
Den tyrkiske buff et ser lovende ud, og 
da vi på den måde kan få smagt de 

forskellige specialiteter, vælger vi begge 
at gå ombord i denne. Retterne er friske 
og appetitlige. Blandt retterne er tyrkiske 
kødboller i fad med kartofl er, en tyrkisk 
ratatouille, ovnbagte kyllingestykker, 
rissalat og en helt fantastisk tzatziki og 
humus, der dog ikke egner sig til alt for 
sarte smagsløg. 

Det smager virkelig godt
Katrine prøver blandt andet kødboller, 
kylling, ratatouille, humus og tzatziki, 
mens Sean prøver forskellige salater. Det 
hele smager virkelig godt.

Kombinationen af det venlige personale, 
den fantastiske udsigt og ikke mindst 
den virkelig gode mad gør restauranten 
til en oplevelse værd. Vi måtte af med 
107 kr. per mand for en aftenbuff et og en 
stor sodavand, hvilet er en helt fair pris 
målt på den samlede oplevelse.

Tyrkisk buffet begejstrer
Af Katrine Linnet Mathiesen og Sean Ryan Bjerremand

Der er egentlig ret hyggeligt inde på Helhedsplanens kontor... Erik Kruse og Pia Katballe Sørensen holder et lille møde i to grønne plysstole.

Medspiser Katrine 
nyder både mad og udsigt.



                
Sport for unge 
med handicap

Igen i år er Lavia Århus vært for en 
sommer-sportsskole, specielt for børn 
og unge med handicap. Den foregår på 
Tovshøjskolen, hvor foreningen også 
har klubhus.
Sportsskolen holdes 9. ti l 12. juli for 
børn i aldersgruppen 7-17 år. Tilmel-
ding ti l de fi re dage er åbnet på www.
dhif.dk – gå ind på ”Akti viteter” og der-
eft er ”Sportsskoler”.
Det er et kvalitetsti lbud med idræt og 
sjove oplevelser i sommerferien. Delta-
gere, der bor i Aarhus Kommune, skal 
ikke betale deltagergebyret.

Det sker i Yggdrasil

Perlevennerne og Bydelsmødrene inviterer søndag den 7. april kl. 14-16 
ti l foredrag om Brabrand under besætt elsen. Oplæg ved lokalhistoriker 
Lars Nikolajsen fra Brabrand Lokalhistorisk Arkiv.

ABC børneopdragelse er emnet for Samvirkets Dialogforums debatmøde 
søndag den l4. april  kl. 14-16. Korte oplæg og god ti d ti l dialog mellem 
deltagerne.

Cafe Perlen har traditi on for at fejre arbejdernes internati onale 
kampdag, 1. maj. Det sker også i år, hvor man hygger sig med 
morgenmad, sange og politi ske taler – fra klokken 9 ti l 12. Programmet 
kommer på www.gellerup.nu.

Store oprydningsdag 21. 4. 
Over hele landet samles aff ald søndag den 21. april – og det vil også ske i Gellerup. Nemlig kl. 11-15 fra Tousgårdsladen. Foreningen Rent Ansvar koordine-rer slagets gang og håber på mange indsamlere ti l dagen.

Følg med på Facebooksiden ”Rent Ansvar”

Tyrkisk buffet begejstrer

   
   Søg kulturpenge igen

Så kan der igen søges penge fra Gellerup Kulturmidler. 

Ansøgningsfristen er lige meldt ud, og for de mindre 

projekter er fristen 8. april, så din forening eller projekt 

skal være hurtigt på banen.

Find skemaet på www.helhedsplangellerup.dk 

De små projekter har et budget på op til 10.000 kr. Det 

er mindre kultur-arrangementer, projektforberedelse 

etc. Denne pulje kan søges fire gange om året.

Gellerup-puljen er for større projekter, og her gælder 

fristen 8. april ikke. Men netop denne dag er der et 

åbent møde for alle interesserede, der har ideer til 

længerevarende projekter,  og som vil brainstorme og 

koordinere med andre parter. Det er i Globus1 og er fra 

kl. 17.30 til kl. 21

Ansøgningsfristen er 13. maj.

          Højbede forberedes

Fredag den 12. april kl. 12-17 kan du være med ti l 
at gøre Gellerupparken og Toveshøj grønnere. For-
an Yggdrasil gøres 20 mobile pallerammebede klar 
ti l sæsonen. Få også en hvid blomsterkasse med 
hjem ti l altanen for 20 kr.
www.verdenshaverne.dk

Ansøgningsfristen er 13. maj.

          Højbede forberedes

  Larm fra skolenedrivningI april starter nedrivningen af Nordgårdskolen, og kommunens Børn- og Unge-afdeling fortæller, at det vil medføre ret så meget larm og lastbilkørsel frem ti l september. Betonen skal også knuses på stedet.Alle skolebygninger undtagen den nuværende daginsti tuti on rives ned for at give plads ti l den kommende børneby i Gellerup. Den skal dog først bygges om godt et år, så området skal i mellemti den sås ti l med græs.
Vil du vide mere om nedrivning og den fremti dige børneby, kan du besøge Gellerupsekretariatets kontor på Gudrunsvej 78.

 Ny skoleleder

Tovshøjskolen har fået ny skoleleder eft er, at Jesper 

Lund Madsen er stoppet. Den nye leder hedder Aase 

Nielsen.
Vi vil senere præsentere Aase Nielsen, når hun er 

kommet ind i arbejdet.

 Ny skoleleder
 Ny skoleleder



Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Søndag d. 7. april  kl. 14-16   Om besættelsen, Yggdrasil
Søndag d. 7. april  kl. 14-16   Åbent på Gellerup Museum 
Mandag d. 8. april kl. 10.30-11.30   NemID og E-boks, Gellerup Bibliotek
Mandag d. 8. april kl. 17.30-21  Møde om kulturmidler, Globus1
Tirsdag d. 9. april kl. 13-15   Sogneeftermiddag, Gellerup Kirke
Torsdag d. 11. april kl. 15-16   Prøv en Ipad, Gellerup Bibliotek
Torsdag d. 11. april kl. 19.30-21  Intimkoncert, Gellerup Kirke
Fredag d. 12. april          kl. 12-17    Byg pallerammebede, foran Yggdrasil 
Fredag d. 12. april  kl. 17-19                    Perlevennernes Fællesspisning, Yggdrasil 
Søndag d. 14. april kl. 14-16  Samvirkets dialogforum, Yggdrasil
Tirsdag d. 16. april kl. 19-21  Afdelingsmøde afd. 5,Tousgårdsladen
Torsdag d. 18. april kl. 19- 21  Afdelingsmøde afd. 4, Foreningernes Hus
Lørdag d. 20. april kl. 14-17   Lykkeskolens 20 års jubilæum, Globus1
Søndag d. 21. april kl. 11-15   Aff aldsindsamling, fra Tousgårdsladen
Onsdag d. 24. april kl. 9.30-10.30  Oplæsning for børn, Gellerup Bibliotek
Søndag d. 28. april kl. 13-20  Anatolien Børnefestival, Globus1
Onsdag den 1. maj kl. 9-12   1. maj-arrangement, Yggdrasil

Kalender april 2013

En hyggelig ”oase” åbnede sig, da Helhedsplanen holdt Bygge-
rods-Oase i marts. Masser af underholdning var der – blandt 
andet Jafra-Danserne og vietnamesisk modeshow (billederne). 
Omar Marzouk underholdt, og Sabrin Lee Al-Zaidi fi k overrakt 
ildsjæleprisen (fotos: Seyed A. Sedighi og Erik Kruse)


