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Tag på højskole!
Af Birger Agergaard, redaktør

Gellerup.nu er blevet overtaget af elever på Rødding Højskole! 13 unge højskoleelever har vadet rundt på stierne, hørt om helhedsplan, besøgt beboere, deltaget i møder og svedt med bokserne – og i det hele taget været rigtig nysgerrige efter at vide, hvad beboerne tænker om dette og hint.
Den nysgerrighed er vi glade for, og derfor har vi ”overladt” seks af siderne i dette nummer til højskolens journalisthold. Den er ikke udtryk for den sædvanlige ”ghetto-turisme”, som oftest handler om at betragte Gellerup som noget eksotisk og farligt, men den er udtryk for en ægte interesse for området.Det ligger i højskolens ånd at dyrke nysgerrigheden og åbenheden. Højskoler er folkeoplysende og danner hele mennesker uden fordomme. Indlagt i et højskoleophold er ofte udlandsrejser, og vores hold fra Rødding har i øvrigt et Mellemøsten-tema og skal til Israel og de besatte palæstinensiske områder.De færreste i Gellerup har været på højskole, men det er måske værd at overveje, selv om det ikke er helt billigt? Rabih Azad-Ahmad sagde det sådan i november i forbindelse med Gellerup Højskoles Palæstina-tema:”For folk med anden etnisk baggrund end dansk er der en særlig god grund til at tage på højskole: Man får snakket en masse dansk, og man lærer andre kulturer end sin egen”.

Gellerup Højskole har selv rejseplaner. Sammen med Silkeborg Højskole kører de ”Palæstina Explorer”, som omfatter en rejse til Palæstina i juni måned. Og der ER Gellerup-beboere med på holdet. Højskoler er med til at fjerne fordomme – læs selv her i bladet. 
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Så er der igen en pæn slat penge 
parat til gode kulturprojekter 
i Gellerup – især af den slags, 
som samarbejder på tværs af 
foreninger, alder, etnicitet og så 
videre. 
Gellerup Kulturmidler har en pulje til 
større projekter og en til de små. Dead-
line for de små er forbi, men så er der 
godt 900.000 kr. til de større projekter. 
Halvdelen eller mere uddeles nu inden 
sommerferien, og ansøgningsfristen er 
13. maj.
Du kan læse mere om regler mv. på www.
helhedsplangellerup.dk. Det er et vigtigt 
kriterium, at man kontakter styregruppen 
og præsenterer ideen.
Der var nogle stærke ideer fremme ved 
informationsmødet i april:
• Musikstedet Radar ønsker et koncert-
sted i Gellerup 
• Det Turkise Telt i Festugen – vil også 
gerne lave arrangementer uden for fest-
ugen
• Kunstner Nicolai Juhler – forelagde pro-
jekt om at ”forgrønne” altaner (se artik-
len side 6)
• Cirkus Tværs – vil gerne samarbejde om 
at udnytte Gellerupscenen 

• Sigrids Stue – åben invitation til andre 
om samarbejde
• Tunnel under Silkeborgvej – kan blive 
hotspot for kultur
• Forum-teatret D-Factor – tanker om 
permanent organisation
• Somalisk Bog- og Kulturfestival 5. ok-
tober
• Internetradio – samarbejde mellem 
Gellerup TV og Filmprojekt Gellerup

Flere kulturpenge til Gellerup

Af Birger Agergaard

Spillestedet Radar har mange planer for 

Gellerup. Her den 25. april spiller Det 

Gellerup-centrerede band Rakkerpak 

Balkan-inspireret musik på Gellerupsce-

nen, og Rune Kragh trakterer både 

trompet og harmonika. Læs om Rakker-

pak på www.gellerup.nu (foto: Ghaidaa 

Dirani)

Endelig kom den – bevillingen 
på 26 mio. kr. fra Landsbygge-
fonden til den boligsociale hel-
hedsplan. 
Svaret var der 5. april – mere end tre må-
neder senere end forventet. Det betyder 
også, at vi skal hen til sidst på året, før de 
nye indsatser kan starte.
Indsatserne ligger fast:
• Børn, unge og familier
• Beskæftigelse
• Verdenshaverne

• Samvirket
• Levende beboerhuse
• Beboerkommunikation
Men der skal arbejdes med indholdet af 
de seks indsatser. Derfor inviterer den 
nye boligsociale leder, Henning Winther, 
til en beboerhøring søndag den 12. maj 
kl. 14.30-17 i Foreningernes Hus.
”Vi vil gerne have forslag til, hvordan vi 
kan udføre arbejdet ,” siger han.
Henning Winthers maj måned vil også 
gå med at tale med alle de, der har delta-
get i forarbejdet. Desuden arbejder han 

på at tilsætte de tanker og principper, 
som han selv kommer med som leder.
Sideløbende skal han være i kontakt 
med Landsbyggefonden og Aarhus Kom-
mune, der er Brabrand Boligforenings 
partnere. 
Hvornår er helhedsplanen i mål?
”Det afhænger af meget. Jeg tænker, at 
vi vil kunne få det endelige tilsagn i sep-
tember/oktober, og derefter skal sekreta-
riatet bestemmes, og nye stillinger kan 
slås op,” siger Henning Winther. 
Følg med på www.gellerup.nu 

Beboerhøring om boligsocial helhedsplan

Af Birger Agergaard



4 - Gellerup.nu Maj 2013

Gellerup Højskole vil være en rigtig højskole

Af Michael Hansen

”Vi vil skabe Danmarks før-
ste Science Højskole.”
Sådan lyder det fra Allan Agerbo, 
da vi møder ham i Globus1 i forbin-
delse med et møde om fordelingen 
af kommunens kulturmidler til Gel-
lerup. Agerbo er her dog ikke for at 
søge om penge til skolen. 
For i modsætning til mange af de 
øvrige projekter, som fremlægges 
denne aften, er højskolen et bliven-
de projekt, som foreløbig har været 
seks år undervejs. 
Og at det tager tid at starte en høj-
skole – det ved Agerbo! Han har tid-
ligere været med til at starte højsko-
len Performers House i Silkeborg, 
som var syv år undervejs. Dengang 
som nu er økonomien den store ud-
fordring.
”Vi skal bruge ca. 80 mio. kr. til sko-
len,” fortæller Allan Agerbo og tilfø-
jer, at pengene skal skaffes gennem 
fonde og andre investorer. Selvom 
det er mange penge, er Agerbo opti-
mist:
”Det skal nok lykkes at finde penge-
ne, for jeg har endnu kun mødt per-
soner, som har været positive overfor 
ideen.”

Naturvidenskabelig dannelse
Gellerup Højskole tilbyder i dag udeluk-
kende kurser i samarbejde med andre 
uddannelsesinstitutioner. 
Den har ingen tilladelse til egentlig høj-
skoledrift, idet det eksempelvis kræver 
egne bygninger. Men står det til Agerbo 
og højskolens støttekomite, vil der i 2017 
stå en splinterny højskole klar i Gellerup 
– næsten 175 år efter den første folkehøj-
skole i Danmark.
”Samfundet i dag skriger på naturviden-
skabelig dannelse,” mener Agerbo med 
henvisning til bl.a. energikrise og glo-
balopvarmning som emner, der jævnligt 
florerer i mediebilledet. 
”Unge skal kunne vælge politikere til at 
varetage naturvidenskabelige emner, og 
til det har de brug for forståelse. Det er 
denne højskoledannelse, som jeg efter-
lyser,” fortæller Agerbo, der mener, at 
højskolerne kan formidle naturviden-
skab på en anderledes måde end de 

traditionelle uddannelsesinstitutioner. 
Han tilføjer: 
”Mange unge opgiver naturvidenska-
belige fag, fordi de finder dem kedelige. 

Men måske er det undervisningsfor-
men, og ikke nødvendigvis faget, som 
de finder kedeligt.”
Udover den naturvidenskabelige fag-
lighed ønsker Agerbo at give de kom-
mende elever store oplevelser, og næv-
ner her indlandsisen i Grønland som et 
muligt rejsemål.

En højskole for Gellerup
Også i dagligdagen ønsker Agerbo at 
give eleverne oplevelser, og peger selv 
på naturen og bymiljøet som to områ-
der, hvor Gellerup er attraktivt. Derud-
over mener han også, at højskolen vil få 
stor betydning for Gellerup som om-
råde.

”Højskolens grundelementer vil Gelle-
rup kunne drage nytte af,” fortæller Allan 
Agerbo og peger på højskolens betyd-
ning som en kulturbærende institution, 
der siden midten af 1800-tallet har haft 
fokus på at gøre almindelige mennesker 
til vidende og aktive deltagere i samfun-
det.

www.gelleruphojskole.dk 

Allan Agerbo er optimistisk og siger, at der i 2017 står en splinterny højskolebygning parat. 

Han og Janne Grøntved Larsen er de faste medarbejdere på højskolen. (foto: Birger Agergaard)

”Samfundet i dag skriger på 
naturvidenskabelig
dannelse.”
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I kælderen på Tovshøjskolen i 
Gellerup ligger et gymnastik-
lokale. Midt i rummet står en 
boksering i røde, blå og hvide 
farver. Rundt om ringen løber 
unge drenge med svingende 
arme og løftede knæ. Ved siden 
af ligger træningsmåtter spredt 
ud på gulvet, og tunge vægte 
står på stativer langs væggen. 
Lokalet tilhører Aarhus Boxing. 
På trappen sidder 15-årige Mahmoud Ja-
bor, som netop er blevet Danmarksme-
ster i vægtklassen fluevægt. Han sidder 
sammen med den 16-årige letvægtsbok-
ser og kammerat Mohammad Abdallah, 
som lige har vundet sølv ved DM. Begge 
drenge bor i Gellerup og træner i gen-
nemsnit 16-18 timer om ugen. 
Den udfordrende træning motiverer 
dem. Den bedste bokser er den, der 
træner hårdest, ved de. Bokserne føl-
ger en struktureret træningsplan, så de 
”topper”, når de skal i kamp. For det at 
stå overfor en modstander er noget helt 
særligt for drengene: ”Man får et adre-
nalinkick,” siger Mohammad Abdallah. 

Afrikansk eller tysk – alle er venner
Under opvarmningen taler bokserne 
med hinanden på flydende århusiansk. 

Trods aldersforskelle og de mange etni-
citeter, der tæller alt lige fra afrikansk til 
tysk baggrund, er de alle venner. De har 
netop den egenskab tilfælles, som træ-
ner Gunnar Berg udtrykker: ”Enten er du 
elitebokser eller også er du ikke.”
Efter opvarmningen blæser træneren i 
fløjten, og han begynder aftenens træ-

ning. Det blå gulv knirker under 
kæmpernes små, men hur-
tige bevægelser. 
Træner Berg fortæller, at 80 
procent af klubbens bok-
sere er fra Gellerup. ”Hvor 
mange af jer er perler?” rå-
ber han pludselig. Bokserne 
trækker på smilebåndet, 
hvorefter to-tre stykker ræk-
ker hånden op. De kender 
naturligvis ”kæleordet” for 
nydanskere. Tonen i klub-
ben er hård, men respekten 
mellem bokser og træner er 
tydelig. ”Drengene ved godt, 

at der kun er en chef, og det er mig,” af-
slutter Gunnar Berg med et glimt i øjet. 

Boksning er en livsstil
For 27-årige Stephan Alms er boksning 
mere end blot en sport. Alms har bokset, 
siden han var 12 år gammel, og mener, 
at det har formet ham som person: ”Det 
er mit liv. Det er en del af mig. Det jeg 
lærer i ringen, kan jeg også bruge uden-
for.” 

Med alderen er Alms blevet bevidst om 
den indflydelse, som hans succes har på 
de yngre boksekammerater: ”At være et 
godt forbillede er vigtigt.” 

Aarhus Boxing har gennem tiden trænet 
mange, som i dag er forbilleder. Som 
Diana Nadim og Mohammad Sadik, der 
inspirerer drengene i klubben til at have 
høje ambitioner for fremtiden. Moham-
mad Abdallah udtaler: ”Jeg ved, at jeg 
kan blive den bedste.” 

www.aarhusboxing.dk 

Bokse-perler fra Gellerup

Af Karen Johanne Manniche og Tania Jacobsen. Fotos: Ghaidaa Dirani

En af de nye boksere i Århus Boxing, Peter.

Hård træning motiverer bokserne. Mohammad Abdallah, som for nylig vandt sølv ved DM, ses til venstre.
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Kunstner Nicolai Juhler, tidlige-
re beboer i Gellerup, drømmer 
om at forskønne processen ved 
nedrivningsarbejdet på Bentes-
vej. 
Tre blokke på vejen skal rives ned og 
kaldes derfor ”røde blokke”. 
Nicolai Juhlers vision er at skabe en 
nænsom overgang fra, at der er bolig-
blokke til, at de pludselig er væk. Bo-
ligblokkene, der langsomt efterlades af 
beboerne, vil stå tomme og kolde hen i 
deres rå beton. Nicolai Juhler vil benytte 
sig af planter til at skabe en modvægt 
til det. 
Planterne skal skabe liv og varme. Over-
gangen skal samtidig også ses som en 
tilbagevenden til naturen og markerne, 
der var før boligblokkene kom til. Helt 
konkret er ideen at lade planter overta-
ge bygningens altaner én efter én i takt 
med, at beboerne flytter ud. Nicolai Juh-
ler taler om ”at sprænge altanerne og 
bombe dem med grønt”. Bregner, efeu 
og andet grønt skal pryde altanerne. 
”Og på den måde udnytte det vakuum, 
som opstår, indtil alt det andet går i 
gang,” forklarer Nicolai Juhler. 

Planter skal gen-
bruges
Han ønsker i øvrigt 
ikke, at planterne 
går til spilde, når 
blokkene fjernes.  
”Derfor indtænker 
vi et væksthus, 
hvor planterne 
kan flyttes hen, og 
vi arbejder på en 
grøn strategi for 
det fortsatte ar-
bejde med grøn-
ne oaser i Gelle-
rup,” siger han.
Projektet er ikke 
billigt. Der skal 
søges fonde, så 
projektet ikke be-
laster helhedspla-
nens budget. Han 
samarbejder med 
Brabrand Bolig-

forenings sekretariat, hvor man også 
arbejder med Urban Gardening.
Nicolai Juhler har valgt disse bygninger 
i Gellerup, fordi de i den arkitektoniske 
fremtoning er unikke. Bygningerne har 

mange altaner og er relativt lave, hvilket 
vil gøre projektet muligt. 
Sigrids Stue ønsker også at arbejde med 
overgangen, der opstår i nedrivningsar-
bejdet. De har mange idéer til, hvordan 
overgangen kunne skabes. Eksempelvis 
har de tanker om at arbejde med lysin-
stallationer til at skabe skygger, farver og 
nuancer over boligblokkene. Samtidig 
synes de fra Sigrids Stue også, at Nicolai 
Juhlers visioner er meget inspirerende, 
og hvem ved, måske kommer der et 
samarbejde ud af det i fremtiden?

Grønt farvel til Bentesvejs røde blokke

Af Mette Arpe Hansen & Anna Dorph Ullerichs

Nicolai Juhler har arbejdet meget med at gøre bymiljøet grønnere – her 

dog i en noget mindre målestok end Gellerup. (Foto: Nicolai Juhler)

Forestil dig, at altanerne her på Bentesvej bliver grønne efterhånden, som beboerne fraflytter 

lejligheden…(Foto: Ghaidaa Dirani)

Guerilla-gartner
Nicolai Juhler har erfaring med 

planter i bymiljø. Han har tidligere 

lavet en programserie på DR2, der 

hedder ’Guerilla Gartnerne’. Her 

tog han og et team ud til forskellige 

byer og forskønnede et lille 
område med grønt. Også i Aarhus 

har han været på spil ved ”Urban 

Guerilla Gardening – Årets sjoveste 

havedag” sidste forår. 
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Grønt farvel til Bentesvejs røde blokke

Gellerup.nu har mødt fire be-
boere, hvis hjem står til nedriv-
ning. Fire historier, som fortæl-
ler om glæden ved Gellerup og 
usikkerheden om fremtiden.

Nanna Kaad Iversen
Nanna Kaad Iversen er flyttet til Gellerup 
fra Sønderborg og har de seneste måne-
der delt lejlighed med tre andre i en stor 
lejlighed på Bentesvej. Hun er derfor ikke 
omfattet af tryghedsgarantien og må selv 
finde ny lejlighed, når tiden kommer. 
Iversen er meget glad for at bo her og 
nævner naboskabsfølelsen som noget 
særligt.
”Jeg får altid et smil eller et hej, når jeg 
går forbi folk.”
Hun er derfor ikke begejstret for tanken 
om Helhedsplanens ambitioner om at 
ændre Gellerup.
”Gellerup vil altid være Gellerup. Man 
kan ikke ændre området på én nat.”

Khaled M. Z.
Khaled M. Z. kom til Danmark i 1989 og 
har boet i Gellerup i 20 år, heraf de se-
neste 15 måneder på Bentesvej. Khaled 
inviterer os straks indenfor til en kold for-
friskning. Fodbolden i tv’et og tipskupon-
erne på stuebordet vidner om en mand, 
der er glad for en smule spænding i sit 
liv.

”Jeg spiller også lotto hver onsdag,” tilfø-
jer han smilende med sin cigaret i mund-
vigen.
”Hvis du vandt jackpot, ville du så blive bo-
ende i Gellerup?”
”Ja. Min familie og venner bor alle i om-
rådet, og jeg er meget glad for at bo her,” 
fortæller han uden at tøve. ”Folk er ven-
lige. Når jeg går en tur på stierne, hilser 
alle venligt til mig.”
Khaled værdsætter roen i området, men 
glæder sig til at flytte fra netop denne bo-
ligblok på Bentesvej, fordi der er meget 
uro omkring blokken. Han vil gerne flytte 
til Sigridsvej, hvor hans datter bor.

Gita Andersen
”Jeg har boet i Gellerup i et år og flytter 
ud, når blokken rives ned,” fortæller Gita 
Andersen, som bor i blokken på Gud-
runsvej. Vi sidder sammen med Gita og 
snakker i hendes lejlighed, og jo længere 
vi kommer frem i samtalen, desto tyde-
ligere ses hendes glæde ved at bo i om-
rådet.
”Det er skønt at bo her,” slår hun fast.
Selvom Gita sammen med sine bofæl-
ler er omfattet af tryghedsgarantien, har 
hun andre planer for fremtiden.
”Jeg har ikke tænkt mig at gøre brug af 
tryghedsgarantien, fordi jeg skal ud og 
rejse.”

Nhien Thi Hong Nguyen
Nhien Thi Hong Nguyen er en blandt 
mange, der har boet hele sit liv i en af de 
snart nedrevne boligblokke på Bentesvej. 
Hun har været glad for at bo i lejligheden.  
”Jeg var blevet boende, hvis det ikke var for 
Helhedsplanens bestemmelse om ned-
rivning,” siger hun med en sikker stemme. 
Nguyen nævner også usikkerheden i frem-
tiden som sin største bekymring. Hun 
kunne rigtig godt tænke sig at bo i Viby. 

Se også anmeldelsen i Skræppebladet af 
Svalegangens teaterstykke ”Bygning 4-7-
12”.

Hvad siger beboere på Bentesvej?

Tekst og foto: Mike Leander Nielsen, Jonas Brammer Frederiksen og Ghaidaa Dirani
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Helhedsplanen stræber mod at 
bringe mange nye arbejdsplad-
ser til Gellerup.
I hvilket omfang det bliver til mere end 
de allerede bebudede kommunale stillin-
ger, er dog ikke til at spå om, medgiver 
sekretariatsleder Per Frølund. Trods sin 
generelle optimisme kan han heller ikke 
garantere et fald i den høje arbejdsløs-
hed i området.
2013 bliver efter alt at dømme et bemær-
kelsesværdigt år for Gellerupparken. Her 
tages de første skridt til realiseringen af 
Brabrand Boligforening og Aarhus Kom-
munes store, langsigtede fælles projekt. 
Opfyldes de mange visioner i denne hel-
hedsplan, vil det forandre bydelen fun-
damentalt. Som bekendt er fremtiden 
svær at spå om, så om de mange nye 
arbejdspladser til området overhovedet 
har hold i virkeligheden, kan kun tiden 
give et entydigt svar på.
Et af grundelementerne i helhedsplanen 
er, at den skal være med til at skaffe 1000 
arbejdspladser til området. Men da ca. 
800 af jobbene er kommunale medar-
bejdere, som flyttes til Gellerup, er der 
ikke mange nye arbejdspladser i dette.

Afhængig af privat initiativ
Indtil videre ligger det fast, at et nyt byg-
geri over for Bazar Vest skal huse Teknik- 
& Miljøforvaltningen, ligesom en mindre 
del af Socialforvaltningen kommer med. 
Det giver i alt 700-800 ansatte. Resten 
beror på private investeringer.
 ”Vores scenarie har hele tiden været, at 
vi skal i gang med de offentlige tiltag, før 
vi for alvor kan håbe, at private vil give 
sig til kende. Vi er endnu ikke så langt, 
at vi er i dialog med nogen, men vi for-
venter helt sikkert flere hundrede private 
arbejdspladser,” lyder det fortrøstnings-
fuldt fra Per Frølund. 

I det daglige arbejde som leder af Gel-
lerupsekretariatet koordinerer og plan-
lægger han virkeliggørelsen af helheds-
planen fra kommunalt hold. Han håber, 
at de fysiske ændringer med tiden ska-
ber flere investeringer, og at en faldende 
arbejdsløshed kan blive en af de afledte 
effekter. 

Variation vægter højest
Forhåbningerne kan dog blive svære at 
indfri. Der er i dag intet tilsagn om nye 
jobs, der udelukkende står mål med Gel-
lerup-borgernes kvalifikationer. 
Det bekymrer dog ikke Per Frølund:
”Det bliver ikke sådan, og det tror vi i øv-
rigt heller ikke er vildt sundt, at der kun  

kommer arbejdspladser, der kan kobles til 
beboerne. Beboerne skal også have deres 
 naturlige gang i resten af Aarhus,” siger 
han og henviser til socialøkonomiske 
virksomheder og sociale klausuler som 
noget af det, der kan øge graden af ud-
dannelse og beskæftigelse til et mere va-
rieret Gellerup. 
Hovedambitionen er i hvert fald at åbne 
bydelen op mod det øvrige Aarhus. Det 
er drivkraften bag de fem ansatte i Gel-
lerupsekretariatets arbejde, som med 
stort set hele finansieringen på plads, er 
klar til at påbegynde det storstilede 20 
års projekt i løbet af i år.

Håb om nye arbejdspladser i Gellerup
Af Jesper Mathiesen

Per Frølund - vi forventer helt sikkert flere hundrede private arbejdspladser. 
(Foto: Aarhus Kommune)”Vi forventer helt sikkert flere 

hundrede private arbejds-
pladser.”
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Rundt i Gellerupparken

Afstemning om dørene
Af Birger Agergaard

Det gik ikke helt glat at få et 
forslag igennem om glatte, 
flotte døre og låger i Gellerup-
parken. 
På afdelingsmødet (som du kan læse 
mere om i Skræppebladet i dette num-
mer), måtte der skriftlig afstemning til, 
før forslaget var vedtaget.
Forslaget fra afdelingsbestyrelsen gik på, 
at beboerne skal kunne tilbydes selv at 

male dørene, hvis de er slidte. Det har 
ikke været lovligt hidtil. Malek El-Batran 
gik imod forslaget, fordi han mente, at 
afdelingen i stedet sætter nye døre ind. 
Det vil være billigere, mente han. Der 
opstod en ophedet diskussion, fordi 
modstanderne mente, at stemmeudval-
get så forkert, da de vurderede, at der var 
et flertal for. 
Efter nogen uro blev afstemningen gjort 
skriftlig. Den viste et klart flertal for de 

nye regler med ca. 130 stemmer for og 
80 imod.
Hvis man selv vælger at male døre, køk-
kenlåger og skabslåger, er der to vigtige 
regler: Driften skal syne dem før og efter 
arbejdet, og malerarbejdet skal følge helt 
strikse retningslinjer. Den store skyde-
dør i stuen må ikke males. 

Rundt på Toveshøj

Hærværk går ud over dine forældre

Af Elsebeth Frederiksen

På afdelingsmødet på Toveshøj 
kom det frem, at de, som havde 
lavet hærværk på vaskerierne, 
er blevet identificeret. Deres 
forældre har fået en regning for 
det, deres børn har gjort.
”Det er de selvfølgelig fortørnede over, 
men det er eneste løsning, som må-
ske også kan få dem til at stoppe med 
ulovlighederne,” forklarede afdelings-

formand Anett S. Christiansen på mø-
det. Selvom de havde sat toiletpapir på 
kameraerne, har de åbenbart ikke helt 
kunne skjule deres identitet.
Hun forklarede også, at Stofa har klaget 
over, at deres fordelingsbokse i opgange-
ne er blevet brudt op, og nogle har snydt 
sig til at få den store tv-pakke. Stofa har 
nu fundet frem til de, som har gjort det.
En af de negative ting ved hærværk i om-
rådet er, at udgifterne til udbedringen af 
disse steg med 281.000 i 2012. Penge, 

som i sidste ende kommer til at påvirke 
alle beboerne, da det bliver lagt på hus-
lejen. Derfor var alle, der stillede op til 
afdelingsmødet enige om, at hærværk 
var en af de ting, de ville kæmpe for at 
få sat ned. 

I mere end fem år er beboerne 
blevet uretfærdigt behandlet, 
hvis de har skrevet sig op på 
ventelisten til en anden bolig i 
afdelingen. 

De hidtil gældende udlejningsregler har 
nemlig betydet, at ansøgere udefra altid 
kom foran interne ansøgere på venteli-
sten.
”Vi har gentagne gange protesteret mod 
den uretfærdige ordning, som først i 
januar er blevet ændret, således, at alle 
interne ansøgere nu igen kommer foran 

på ventelisten, som det sker i alle andre 
boligafdelinger,” sagde afdelingsfor-
mand Helle Hansen.
”Men vi savner stadig at få forklaret, 
hvorfor beboere i Gellerup har skullet 
leve med at være udnævnt som ”sekun-
dære ansøgere”,” sagde hun også.

Slut med andenrangs beboere

Af Birger Agergaard
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De fire talentfulde drenge fra 
fodboldklubben ACFC var i 
marts til talentsamling i Skær-
bæk nær Herning. 
Otte drenge blev sorteret fra elite-cam-
pen, der går under Get2sport, men de 
fire drenge fra Gellerup viste deres fod-
boldtalenter og gik videre til næste sam-
ling i maj måned. 

De er nu i alt 16 drenge tilbage på ta-
lentholdet alle fra udsatte boligområder 
i hele Danmark.
”Nu skal de virkelig vise, hvad de kan,” 
siger Mahmoud Dirawi, ungdomstræ-
ner i ACFC.

Hård træning og læring
På elite-campen trænede drengene to 
gange om dagen. De spillede også en 

træningskamp imod et hold fra Skær-
bæk. Her skulle de lære, hvordan de rea-
gerer på et hold med fremmede spillere 
og samtidig lære hinanden at kende på 
banen. Men weekenden gik med andet 
end træning. 
Jesper Sigen, der er ungdomstræner i FC 
Midtjyllands akademi, fortalte drengene 
om, hvordan man bliver en elitespiller.  
Han lærte dem om, at det også handler 
om at spise en fornuftig kost og opføre 
sig ordentligt. Og at det var lige så vig-
tig at gå op i forberedelse og motivation 
som at træne fodbold. 

En ekstra
Gellerups fire drenge, Mohammed 
Iraki, Mostafa Maarouf, Moham-
med Abdelkader og Ahmed Aziz 
skal til talentsamling igen i maj.  
Men denne gang er de måske heldige 
at få endnu et talent fra ACFC med, for 
elite-campen ser gerne, at der kommer 
endnu en dygtig Gellerup-dreng med. 
Fra nu af gælder træningen for alvor, og 
Gellerups drenge skal vise, at de fortje-
ner at gå hele vejen og måske blive en 
kommende landsholdspiller. 

ACFCs talenter kæmper sig videre
Af Gitte Jespersen

Fire kammerater og fodboldspillere: (fra venstre) Mostafa Maarouf 13 år, Ahmed Aziz 12 år, Mohammed Iraki 13 år og Mohammed Abdelkader 12 år. (Foto: Mahmoud Dirawi)

Så er det sidst i maj, at der er 
Gelleraps 2013.
Med rapperen Jøden som host igen i år, 
kan du blandt andet høre den forfrisken-
de sangerinde Babara Moleko (billedet) 
og hiphop-gruppen Kaliber, som har for-
nyet dansk west-coast hiphop. Soloarti-
sten Young kommer også og optræder 
lørdag den 25. maj kl 14-20 i Globus1, 
hvor det hele kommer til at ske. 
Der vil udover en masse spændende 
musik også være flere sportsaktiviteter 

som parkour, streetfodbold og –
basket, og så vil der være et mere 
kunstnerisk hjørne. Arrangemen-
tet kommer til at sætte fokus på 
det blomstrende street- og rap-
miljø, som der er i Aarhus Vest. 
Glæd dig!  

www.gelleraps.dk

Gelleraps 2013

Af Heidi McGhee



            Etnisk stue på museet
Gellerup Museum har i andet forsøg fået 5000 kr., 
som skal bruges til at indrette en etnisk stue på 
museet i lejligheden på Gudrunsvej 16, 6. sal. Anett 
S. Christiansen fra bestyrelsen oplyser, at der i første 
omgang skal indrettes en somalisk stue – og senere kan den indrettes efter en anden kultur. 

                
Verdenshaverne

 
Verdenshaverne har forårstravlt i maj, 
for der skal plantes en masse blomster 
i højbedene, som senere kommer til at 
stå rundt i Gellerupparken og Toveshøj. 
Torsdag den 9. maj er der havedag i To-
veshøj, og søndag den 19. maj er der 
havedag i Gellerupparken. Der er i alt 
20 højbede, som vil pynte Gellerup i 
sommeren.

Befrielsesdagen i Yggdrasil

 
Søndag den 5. maj holder Café Perlen sammen med Bydelsmødrene en 
Søndagscafé. Temaet denne gang bliver Befrielsesdagen, som prægede 
Danmark under 2. Verdenskrig. Den 5. maj 1945 var den dag, den tyske 
besættelse ophørte, hvilket stadig bliver fejret den dag i dag. 
Det er fra kl. 14-16 i Yggdrasil.

1. maj i Perlen  
Den 1. maj er det Arbejdernes Internationale Kampdag. I den anledning bliver 1. maj afholdt i Café Perlen, hvor der kommer taler fra folketings-medlem Jens Joel (S), byrådsmedlem Claus Tho-masbjerg (SF) og Keld Albrechtsen, som engang har været med i Enhedslisten. Der kommer også gode, gamle kampsange. 

Det hele sker fra 9-12 i Yggdrasil. Kaffe og rundstyk-ke kan købes for 10 kr.

ACFCs talenter kæmper sig videre

   
  Samvirke-møde

Husk også Samvirkets næste 

kvartalsmøde, som holdes 

tirsdag den 28. maj i Forenin-

gernes Hus. Det er kl. 16.30-19 

og giver dig et godt overblik, 

hvad der sker for tiden i Gelle-

rup. Alle kan deltage.

          Bænk dig!
 
Lørdag den 11. maj kl. 14-17 er der Dialogfest på 
Store Torv inde i byen. Det er alle de skønne Gel-
lerupbænke, som er blevet lavet og malet på Nord-
gårdskolen, som skal placeres nede i byen. Arbejds-
titlen er ”Bænk dig – hør om Gellerup”, og der vil 
være Jafra-dansere, Cirkus Tværs, break-dance, 
sang, rappere m.v.   
Samme dag er der ”Mejlgade for Mangfoldighed” – 
endnu en god grund til en bytur. Der bliver blandt 
andet en baggård (Mathilde Fibigers Have) med 
”arabiske drømme”. Inden den store bytur er der 
optakt i Bazar Vest fredag den 10. maj.

  Piloter til beboerhuse
Fra 30. april bliver det endeligt muligt for beboere i Gellerup at få indflydelse på de to kommende beboerhuse og de grønne områder. Den dag mødes et stort antal udpegede ”piloter” til en workshop, og senere bliver der flere chancer for at påvirke processen. 

Resultatet af borgerinddragelsen skal bruges til den arkitektkonkurrence, som udskrives til efteråret. Den forsinkede proces betyder, at beboerhusene ikke vil kunne stå færdige i 2016, men nu er målet 2017, sagde Helle Hansen på Gellerupparkens afdelingsmøde. 

 Grill? Så er vi klar
 
Sidste år var der omkring 500 til Klubbernes tra-

ditionsrige grillfest ved ACFCs baner, så mon ikke 

der bliver det igen i år? Dabke-danserne er klar 

torsdag den 2. maj kl. 17.30 – hvorefter der er grill-

mad og fest fra 18 til 21.



Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Onsdag d. 1. maj  kl. 9-12   1. maj i Café Perlen, Yggdrasil
Torsdag d. 2. maj  kl. 17.30-21 KLIGs sommergrill-fest, Dortesvej 47
Søndag d. 5. maj  kl. 10-12 International gudstjeneste, Gellerup Kirke
Søndag d. 5. maj  kl. 14-16  Perlens og Bydelsmødrenes Søndagscafé, Yggdrasil
Torsdag d. 9. maj  kl. 14-17  Arbejdsdag i Toveshøjhaven
Lørdag d. 11. maj  kl. 14-17       Dialogfest med udstilling af dialogbænkene, Store Torv 
Søndag d. 12. maj  kl. 12-22  Tyrkisk kulturarrangement, Globus1
Søndag d. 12. maj  kl. 14.30-17  Beboerhøring om boligsocial helhedsplan, Foreningernes Hus
Tirsdag d. 14. maj  kl. 14-16 Kursus i digital post, Tousgårdsladen
Onsdag d. 15. maj  kl. 9.30-10 Olsens Dukketeater på biblioteket
Fredag d. 17. maj  kl. 17-18.30  Perlevennernes Fællesspisning, Yggdrasil
Søndag d. 19. maj  kl. 14-17  Arbejdsdag i Gelleruphaven
Tirsdag d. 21. maj  kl. 14-16 Kursus i digital post, Tousgårdsladen
Lørdag d. 25. maj  kl. 14-22 Gelleraps, Globus1
Søndag d. 26. maj  kl. 12-22 Tyrkisk kulturarrangement, Globus1
Tirsdag d. 28. maj  kl. 14-16 Kursus i digital post, Tousgårdsladen
Tirsdag d. 28. maj  kl. 16.30-19 Samvirkets Kvartalsmøde, Foreningernes Hus

Kalender maj 2013

Jo, de kom skam op: I efteråret blev 4000 krokusløg smidt op i luften, og hvor de faldt ned, 
blev de gravet i jorden af frivillige. Nu er de endelig kommet op, og selv om det måske ikke 
er alle 4000, der er endt som blomster, så er der lige nu et flot blåt skær bag Tousgårdsladen. 
Nogle af dem faldt endda i hjerteform… (foto: Birger Agergaard)


