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Beboerdemokrati
Af Henning Winther, Boligsocial leder

Som nystartet boligsocial leder er jeg meget åben for indtryk. Jeg tager alle indtryk med mig i de tanker, jeg for tiden gør mig om den kommende boligsociale helhedsplan. En af de store oplevelser indtil videre var afdelingsmødet i april i afdeling 4 - Gellerupparken.Et tilbagevendende emne på mødet var vedligehold- elsen af lejlighederne. De er misligholdte, og specielt dørene er grimme. På afdelingsmødet stod flere beboere frem og klagede over administrationen i Brabrand Boligforening, fordi de misligholder lejlighederne og dørene.
Dette faldt dog til jorden, da regnskabschefen i boligforeningen kort efter forklarede, at afdeling 4 har den laveste husleje af alle boligforeningens 27 afdelinger – fordi beboerne på et afdelingsmøde har besluttet, at man ikke vil bruge penge på indvendig vedligeholdelse.

Beboerdemokratiet i en boligforening har faktisk meget stor indflydelse. Helhedsplanen og den manglende vedligeholdelse er for eksempel beboerbeslutninger. Kun ganske få beslutninger kan tages uden at spørge beboerne. Det er et grundlæggende demokratisk  princip, som jeg synes er rigtig sundt.Det er derfor meget vigtigt, at man som beboer deltager i den demokratiske proces og møder op til afdelingsmøderne – og hvis man eksempelvis mener, at der skal gøres noget ved lejlighedernes stand, kan man foreslå det. Hvis der er bred forståelse for forslaget, skal det også nok blive vedtaget. Jeg opfordrer derfor alle beboere til at deltage, stille forslag og stemme til afdelingsmøderne.
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En stor drøm er gået i opfyldelse 
for Cirkus Tværs og for mange 
andre i Gellerup.
Cirkusartisterne udvider ved at få brugs-
ret til Gellerupscenens lokaler, som har 
stået næsten ubenyttet hen efter, at Gel-
lerupscenen mistede sit kommunale til-
skud. Samtidig skal stedet kunne lånes 
ud til andre og blive til en ”byggerodsoa-
se”.
Gellerupscenen skifter navn til ”A-To-
get”. Navnet er inspireret af en af ver-
dens mest berømte jazzsange, Duke El-
lington’s ”Take The A Train” – New Yorks 
tværgående tog, som tager alle med. 
A-Toget indvies officielt ved en fest man-
dag den 24. juni. Hold øje med portalen 
www.gellerup.nu for at se programmet 
for aftenen – men borgmester Jacob 
Bundsgaard er sikret som taler. 
Lokalerne ejes af Aarhus Kommune, og 
Gellerupsekretariatet har fået støtte fra 
Gellerup Kulturmidler til at kunne over-
tage driften resten af 2013 – eller indtil 
der forhåbentlig kommer en mere varig 
aftale for brug af de gode lokaler.

Lån lokaler og scene
Det betyder, at foreninger og arrangører 
kan låne eller leje A-Toget til en lav leje 
– stort set kun svarende til driftsomkost-
ningerne plus lyd og lys. Man henvender 
sig til Pia Katballe Sørensen i Gellerupse-
kretariatet på pks@aarhus.dk, hvis man 
vil låne ’toget’.
Cirkus Tværs har den daglige brugsret, 
men aftalen går på, at andre kan låne 
scenen to weekender og to hverdagsaf-
tener pr. måned. 

I øvrigt kan selve scenens løse moduler 
også lånes ud, dvs. flyttes til andre ar-
rangementer rundt i Gellerup. Også her 
kontakter man Pia Katballe. 

Træls med tom scene
Lige siden Gellerupscenen mistede det 
kommunale tilskud og derefter måtte 
flytte til et projektkontor på Godsbanen, 
har cirkusdirektør Trille Lucassen ærgret 
sig.
”Det var jo træls, at scenen skulle stå 
tom, og vi mistede også muligheden for 
at bruge den lille øvesal, så vi fik faktisk 
mindre plads. 

Jeg har kæmpet siden sidste sommer for 
at kunne bruge scenen, og nu har vi for-
handlet med kommunen,” siger hun.
”Vi får mulighed for at arbejde i flere lo-
kaler samtidig. Det er ret nødvendigt, når 
vi ofte er 50 børn på gulvet. Vi får mulig-
hed for at udvikle vores samarbejde med 
andre foreninger, eksempelvis Jafra-dan-
serne, og vi kan vise store forestillinger,” 
oplyser hun. 

A-Toget – den nye kulturscene

Af Birger Agergaard

Billedet er fra marts, hvor Jafra-Danserne underholdt ved Byggerods-Oase. (foto: Seyed 

A. Sedighi)

Titlen A-Toget er inspireret af New 
Yorks berømte A-rute fra Brooklyn 
og op til Harlem. Duke Ellington 
skrev i 1939 den berømte jazzsang 
”Take The A Train”. 
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60 ”piloter” har været samlet til 
en workshop om at udvikle ide-
er til beboerhuse, grønne rum 
og Bazarplads.
Kommunen og boligforeningen har ud-
peget piloter, som er ildsjæle eller perso-
ner, som arbejder med Gellerup.
På workshoppen forleden gjaldt det at 
få så mange ideer frem som muligt - og 
derefter ”parre” dem, så de forskellige 

byrum kan udnyttes bedst muligt, og 
man undgår dobbelt-funktioner. For ek-
sempel nævnte oplægsholder Per Feldt-

haus, at lokaler skal kunne udnyttes til 
flere formål. 
Så gik grupperne i gang og fik hurtigt sat 
overskrifter på mange ideer og bruger-
grupper. De to beboerhuse får hver deres 
profil - nemlig en sundhedsprofil til Toves- 
højs beboerhus, og ”community center’ 
(bibliotek og anden service) til beboerhu-
set i Gellerupparken. 
Workshoppen viste også, at en række 
indendørs tilbud også kan inddrage by-
rum, parker med videre. Hvad med for 
eksempel at lave udendørs bibliotek om 
sommeren? Eller du kan gå ind i cafeen 
og låne sportsrekvisitter til at bruge i de 
grønne byrum?
En af oplægsholderne, Simon Pram fra 
Gam3, noterede sig dog, at der var meget 
få unge til stede. Han opfordrede i den 
videre proces til, at der inddrages flere 
unge - det vil give gevinst.
 
Ideer fra beboere
Der har været info-boder i Gellerup og 
Åbyhøj, hvor forbipasserende kunne 
kommentere på, hvad de holder af i Gel-
lerup, og hvad de savner. Per Feldthaus 
sagde på workshoppen, at der er kom-
met overraskende mange gode ideer og 
input, og at ikke mindst de unge er stolte 
over at bo i Gellerup.
I øvrigt kan man komme med flere kom-
mentarer ved at skrive til Heidi Frost-

holm i Gellerupsekretariatet på hfh@
aarhus.dk
Og husk de to kommende åbne work-
shops, inden beboerinvolveringen lukker 
af og overlades til arkitekterne. Se dato-
erne på bagsiden.

Beboerne skal mere på banen

Af Birger Agergaard

Gang i diskussionen i en af de store grupper.

Her er ideerne fra en af grupperne, som stil-
lede forslag til aktiviteter i Gellerupparkens 
beboerhus. 

Ali Khalil bor i Gellerupparken 
og er medlem af afdelingsbesty-
relsen. 
Han var pilot på workshoppen og valgte 
gruppen, som kom med forslag til bebo-
erhuset i Gellerupparken.
”Det bliver et godt sted at komme, og 
rigtig mange beboere vil bruge det, ikke 
mindst foreningerne,” sagde han til gel-
lerup.nu.
Men han bemærkede også, at beboerne 
var svagt repræsenteret.

”Jeg undrer mig over så få unge, der er 
her, og samtidig er der ikke mange af os 
”brune kartofler”. Der er heller ingen fra 
de store foreninger, for eksempel Arabisk 
Kulturforening.”
”Vi skal sørge for, at der til næste work-
shop kommer mange flere beboere,” 
sagde Ali Khalil. Han finder det vigtigt, at 
de er med til at forme de gode nye ting, 
der er på vej i Gellerup. 

”Et godt sted at komme”

Af Birger Agergaard
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Gellerup stemmer 2013

Hvis det står til viceborgme-
ster og Gellerup-beboer Rabih 
Azad-Ahmad, så skal Aarhus 
have Ramallah på Vestbredden 
som venskabsby. 
Rabih og andre personer fra kultur- og 
uddannelsesområdet, ikke mindst fra 
Gellerup, har besøgt Ramallah for at fin-
de samarbejdsmuligheder på en række 
områder.
For Rabih Azad-Ahmad var det på sam-
me tid en frygtelig og en god oplevelse 
at gense Vestbredden og de palæstinen-
siske beboere her. Selv om det er hans 

tredje besøg, så vænner han sig aldrig 
til de israelske myndigheders overgreb 
mod palæstinenserne, og der kommer 
hver gang nye eksempler til. 
”Det bliver først bedre i de palæstinensi-
ske områder, hvis flere udlændinge ser, 
hvad der foregår,” siger han og forestil-
ler sig, at øget samkvem med danskere 
også vil skabe større viden om forhol-
dene.

Flere unge uddanner sig
”Der sker rigtig spændende ting i Ramal-
lah, både på kultur- og uddannelsesom-
rådet. Eksempelvis tager flere unge fra 
Ramallah en højere uddannelse, end 

unge i Århus gør,” siger Rabih.  Han 
nævner selv som årsag, at de unge ikke 
har mange andre muligheder end at ud-
danne sig.
Delegationen besøgte en række steder 
i Ramallah, og der var herfra stor inte-
resse for at samarbejde med Århus – og 
gerne også som venskabsby. 
Han håber, at Ramallah på sigt kan blive 
formel venskabsby til Aarhus Kommune, 
når samarbejdsaftalerne har båret frugt. 
I øjeblikket ønsker kommunen ikke at få 
flere venskabsbyer. 
”Jeg vil gerne arbejde for, at byrådet igen 
åbner op for aftaler om venskabsbyer,” 
siger han. 

Ramallah kalder 

Af Birger Agergaard

Den 5. juni 2013 er det Grund-
lovsdag, og i den anledning skal 
det selvfølgelig fejres ligesom i 
de forrige år og med et væld af 
spændende aktiviteter. 
Denne gang bliver temaet ”Gellerup 
stemmer” for at kunne sætte fokus på 
det kommende kommunalvalg den 19. 
november. 
På Grundlovsdagen kan du tale med di-
verse lokalpolitikere. Her kan du sidde på 
de omtalte dialogbænke, som er blevet 
fremstillet og malet i løbet af det seneste 
halve år i Gellerup. Det er meningen, at 
lokalpolitikerne skal sidde sammen med 
beboerne, så der er god mulighed for at 
skabe dialog og diskutere politik. 
Du kan også hænge dit spørgsmål op på 
en tavle, som så kan blive besvaret af po-
litikerne, når de kan. Hvis du har behov 
for det, vil gellerup.nu kunne findes i et 
telt, og vi kan hjælpe med at formulere 
dit spørgsmål. 
Det hele kommer til at foregå på Dortes-
vej - pladsen ved KLIG. Her kan du nem-
lig også høre borgmester Jacob Bundsga-
ards tale, og der vil være grundlovsquiz, 

forskellige lege til børnene, god musik og 
politiske diskussioner. 

Så kom og vær med og fejr demokratiet! 
Se programmet på www.gellerup.nu

Grundlovsdag i Gellerup

Af Elsebeth Frederiksen

Solen skinner altid fra en skyfri himmel på Grundlovsdag – forhåbentlig også i år. 

Billedet er fra 2011, hvor Otto Ohrt (S) holder tale. (foto: Birger Agergaard)
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Tovshøjskolen fik i april måned 
en ny skoleleder, Aase Nielsen.
Selvom hun mødte op til en tom skole 
på grund af lockouten, så er Aase klar til 
at samarbejde med lærere og forældre 
omkring børnenes læring og udvikling. 
Hun er gået fra Gjellerupskolen i Her-
ning til Gellerup i Aarhus, og hun er klar 
til at tage fat i at gøre Tovshøjskolen til 
en ægte del af Gellerup og sikre målet 
om at give børnene den bedste start 
som muligt. 

Anerkend hinandens forskellighed
Hun siger: ”Jeg kan rigtig godt lide at 
være her, og jeg er blevet modtaget godt 
af alle. Jeg synes ikke, at området eller 
stedet lever op til de negative fordom-
me, der er omkring Gellerup. Dét, der er 

vigtigt, er at vide, hvem 
man er og så arbejde 
ud fra det. For man skal 
anerkende hinandens 
forskellighed, og nogle 
gange tager det bare tid.”  

Læs hele interviewet på 
www.gellerup.nu

Fra Gjellerup til Gellerup 

Af Heidi McGhee

Aase Nielsen vil gerne gøre 

Tovshøjskolen til en vigti-

gere del af lokalområdet 

og få beboerne til at vælge 

Tovshøjskolen til og ikke fra.

”Vi hjælper børnene med at 
lære dansk hurtigere og udtale 
mere klart ved at give dem tryg-
hed på både dansk og arabisk. 
For de kan snakke med os på 
begge sprog, og vi forstår dem 
kulturelt, både fra den danske 
og den arabiske side.”
Det siger tosprogslærer på Tovshøjsko-
len, Fouwzeya Warda-Enweya, til gelle-
rup.nu.
Tosprogslærerne er der for at kunne af-
hjælpe elevernes ekstra sproglige behov 
i undervisningen. Det, at skolen består 
af 100 procent tosprogede børn, er en 
spændende udfordring, siger Fouwzeya 
Warda-Enweya. 

Identitet i sproget
Fouwzeya er tosprogslærer på Tovshøj-
skolen, og hun tilbyder arabisk og dansk 
sprogstøtte sammen med en anden ara-

bisktalende tosprogslærer, nemlig Has-
san og en tredje tosprogslærer ved navn 
Xasan, som taler somalisk. Deres arbejde 
med at fremme sproglige færdigheder er 
meget vigtig for eleverne, både sprogligt 
og fagligt. De fungerer som kulturformid-
lere mellem to sprog og to kulturer, og 
på den måde kan de bygge bro mellem 
kulturer.
”Det er vigtigt at fremhæve børnenes 
evner og gøre dem selvsikre. Det gør vi 
som sprogstøtter for børnene, og vi kan 
bekræfte dem på deres modersmål, hvis 
de nogle gange har lidt svært ved nogle 
ord på dansk. Vi ved, at der ligger en 
masse identitet i hvert sprog.” 
Tosprogslærerne fungerer også som kul-
turformidlere til forældrene. Det kan fx 
være i en situation, hvor forældrene er til 
skole-hjem samtaler. Her går tosprogs-
lærerne ind og kan forklare skolepolitik, 
og hvordan den danske folkeskole er byg-
get op.  

Brobygger og sprogstøtte i én person

Af Heidi McGhee

Det, at skolen består af 100 procent to-
sprogede børn, er en spændende udfor-
dring, siger Fouwzeya Warda-Enweya.
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Gellerup har fire talentfulde 
drenge fra fodboldklubben 
ACFC, der deltager i Get2Sport’s 
elite-camp.
I marts deltog de i den første samling for 
elite-campen, der nu har samlet 16 dren-
ge fra årgang 2000.  Alle drengene kom-
mer fra udsatte boligområder i Danmark.  
ACFCs drenge var helt enige om, at 
den første træningsweekend gik fanta-
stisk. Her spillede de både kampe og 
trænede, men de fik også nye venner 
i form af deres nye holdkammerater.  
Sammen boede de i mindre hyt-
ter, og der blev også tid til at bowle 
og lære hinanden bedre at kende.  

Men det handler ikke alt sammen om at 
spille fodbold. Drengene mærker også, 
at de lærer en del, som de kan give videre 
til deres holdkammerater i ACFC. For ek-
sempel lærer de om kost og hvordan en 
elitespiller skal opføre sig, og dette for-
tæller de gerne videre, så de i ACFC har 
et godt hold. 
 
Finter og tricks
Drengene fortæller, at de også læser bø-
ger om Bendtner,  Messi og Ronaldo, og 
heri lærer de også, hvad en elitefodbold-
spiller skal kunne og gøre for at blive god. 
Desuden lærer drengene nogle af deres 
finter og tricks på banen fra de kendte 
fodboldspillere. De ved godt, de ikke er  

lige så gode endnu, men at den samme 
finte skal trænes mindst 60.000 gange, 
før det er rigtig godt!

Den 25. – 26. maj var drengene af sted 
igen på endnu en træningsweekend 
med elite-campen. Her skulle de møde 
Kolding IFs stærkeste U13 hold.  Det var 
efter deadline på dette beboerblad, men 
ACFCs drenge var på forhånd sikre på, 
at de ville klare elite-campen godt og gå 
hele vejen mod den professionelle leve-
vej. 

Her er et par facts om drengespillerne. 
Dog kun tre af dem, da den sidste var for-
hindret i at møde op til interviewet. 

Mød Gellerups talentfulde drenge 

Af Gitte Jespersen

Mohammed Abdelkader
Alder: 12 år. 

Placering på banen: 
Angriber – skal score mange mål. 

Drømmer om: 
At blive professionel fodboldspiller. 

Yndlings fodboldhold/-spiller: 
Real Madrid. 

Mostafa Maarouf
Alder: 13 år. 

Placering på banen: 
Hængende angriber og midtbane. 

Drømmer om: 
At blive professionel fodboldspiller, men også 
at få en uddannelse. 

Yndlings fodboldhold/-spiller: 
Real Madrid og Cristiano Ronaldo.  

Mohammed Iraki
Alder: 13 år.

Placering på banen: 
Defensiv midtbane. 

Drømmer om: 
At blive professionel fodboldspiller, og spille for en stor klub. Men også at få en uddan-nelse. 

Yndlings fodboldhold/-spiller: 
Mata (fra Chelsea FC). 
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Rundt i Gellerupparken

Afdelingsbestyrelsen uden formand
Af Birger Agergaard

Lige nu har Gellerupparkens 
afdelingsbestyrelse ingen for-
mand. 
På det konstituerende møde 2.  maj 
stillede Malek El-Batran op imod Helle 
Hansen, og den skriftlige afstemning 
endte 7-7. Den femtende, Walid Mah-
moud, var på rejse i Ramallah, så han 
kunne ikke være der.
Til næste møde i starten af juni vil det 
så vise sig, om formanden hedder Helle 
Hansen eller Malek El-Batran. Imens 
fungerer Helle Hansen som kontaktper-
son for afdelingsbestyrelsen. 
Hun ser ikke det store ”drama” i situa-
tionen:

”Så vigtigt er det heller ikke, hvem der 
er formand. Formanden har ikke mere 
magt end de andre i afdelingsbestyrel-
sen, men udadtil - eksempelvis over for 
medierne - kan formanden bedre mar-
kere sig,” siger Helle Hansen.
I øvrigt har en af de nyvalgte medlem-
mer, Abdullahi Musa Osman, allerede 
trukket sig, så til næste møde indkaldes 
førstesuppleant Atrin Horia Coma.

Pladsmangel ved bordet
Helle Hansen oplyser i øvrigt, at det på 
mødet 2. maj blev besluttet, at til hvert 
møde i afdelingsbestyrelsen inviteres 
også første-suppleanten. Forklaringen 

på, at ikke alle suppleanter inviteres, er 
simpel pladsmangel rundt om bordet i 
Yggdrasils mødelokale, og at afdelings-
bestyrelsen med 15 medlemmer i forve-
jen er meget stor.
Men alle suppleanter og beboere i øvrigt 
er velkomme til at overvære den åbne 
del af mødet - det kan ske ved at tage 
løse stole ind i mødelokalet. 

Gellerupparken inviterer igen i 
år alle beboere til at deltage i 
altankonkurrencen, hvor afde-
lingens flotteste og hyggeligste 
altan eller terrasse skal findes.
Som beboer kan du vælge selv at tage 
tre-fire fotos og sende dem til viha@
bbbo.dk eller aflevere billederne i bebo-
erhuset Yggdrasil. Har du ikke et kame-
ra, så kan du ringe til Helle på tlf. 40 71 
86 75 eller mail hellehm@gmail.com og 
lave en aftale om fotografering - senest 
mandag den 26. august.
 
Udstilling og afstemning
De indsendte fotos udstilles alle i Café 
Perlen fra torsdag den 29. august til 
torsdag den 12. september. I samme pe-
riode kan alle beboere komme forbi og 
stemme på den altan eller terrasse, som 
de synes er flottest. Vinderne afsløres på 
september måneds beboermøde.

Den flotteste altan?

Af Helle Hansen

Her er en tidligere vinder i altankonkurrencen – sværere behøver det ikke være!
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Rundt på Toveshøj

Med bus til møde om Sundhedshus

Af Anett Sällsäter Christiansen

Den 4. juni er der åben work-
shop i Globus1 om Beboerhu-
set i Gellerup/Sundhedshuset 
på Toves Torv i Toveshøj og de 
grønne områder, især parkarea-
let hele vejen fra Edwin Rahrs 
Vej ned til Silkeborgvej. 

For beboerne i Toveshøj er der ar-
rangeret busafgang ned til Globus1. 
Det er bestilt to busser, som vil køre 
på forskudte tidspunkter. Tidspunkt 
for busafgange frem og tilbage vil 
kunne ses på invitationen til arrange-
mentet, som bliver hustandsomdelt. 
Kom med dine ideer og mening om, 

hvad et Sundhedshus skal indeholde, og 
hvad du mener der mangler i dit område.
Der er oprettet en facebook side, hvor 
du kan læse mere og deltage i debatten: 
www.facebook.com/helhedsplangelle-
rup

Der har kun været få henven-
delser med ønske om få en nyt-
tehave på Janesvej. 
Men på grund af den lange vinter og 
frost har det været svært at få sat dette 
initiativ i gang i år. 
Så nu har vi valgt at udskyde haverne til 
næste år, hvor vi håber på en kortere vin-

ter. Men hvis du er interesseret i at få en 
have eller har nogle ideer, er du velkom-
men at kontakte afdelingsbestyrelsen, 
der vil nedsætte et ”haveudvalg”, som 
kan være med til at planlægge nytteha-
verne til næste forår.

Nyttehaver

Af Anett Sällsäter Christiansen

Torsdag d. 9. maj var en lille flok kvinder 
mødt op for at luge ud og plante nyt i Ver-
denshaverne ved Toveshøj. Alting foregik 
under kyndig vejledning af Elin Kyhl, som er 
uddannet biolog. Efter ca. fem timer med 
ømme lemmer til følge var alle bedene 
luget, mens der stadig manglede at blive 
plantet nyt i nogle af dem. Der er også gang 
i Gelleruphaven, så hold øje med hjemme-
siden www.verdenshaverne.dk hvor man 
også kan blive medlem af Verdenshavernes 
Venner.
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Torsdag den 6. juni kl. 15 til 17 
åbner Gellerup Museum med 
en nyskabelse: en af stuerne bli-
ver etnisk, og i første omgang 
indrettes den på somalisk vis. 
Der vil være mulighed for at smage so-
malisk mad og sweets samt høre om so-
malisk kultur.
Det lille projekt ”Etnisk stue” er opstået 
som en ide hos nogle beboere. Museets 
venner har søgt Gellerup Kulturpulje og 
fået 5000 kr. til at gennemføre projektet. 

I ansøgningen til Gellerup Kulturpulje 
står det:
”Der findes allerede en interessegruppe 
af somaliske og arabiske personer, som 
vil gå sammen og planlægge organiserin-
gen af den etniske stue og tage ansvar for 
hver deres stue.  
Det er meningen, at udstillingen skal 
køre med én etnisk stue ad gangen, og 
efter nogle uger vil den blive skiftet ud 
til en anden etnisk stue. De vil lave små 
”happenings” et par gange pr. udstilling 
på museet og fortælle om deres udstil-
ling og historie. 

Dette initiativ er både for børn og voksne, 
hvor de voksne kan fortælle børnene hi-
storier fra deres hjemland og for de gæ-
ster, som kommer udefra. 
Vi håber også, at ideen vil bæres videre 
til de andre nationaliteter i området, så 
de ligeledes har lyst og mulighed at få re-
præsentere deres kultur og stue på Gel-
lerup Museum.”
Museet ligger på Gudrunsvej 16, 6. sal til 
højre.
Der er også åbent på museet søndag den 
9. juni kl. 14-16

www.gellerupmuseum.dk

Somalisk stue på museet

Af Anett Sällsäter Christiansen

I ugen fra 10.-14. juni er der 
Sundhedsuge i Gellerup-Toves-
høj for drenge og mænd. 
Det bliver en uge, hvor horisonten bliver 
udvidet, og hvor man kan få nogle fede 
oplevelser med andre drenge og mænd.
Kan man lide backgammon, skak eller 
fodbold, så skal man kikke forbi Men´s 
Corner i Globus1 den 11. juni, hvor der 
også bliver mulighed for at sidde og 
slappe af med en kop kaffe og dagens 
avis. 
Ønsker man at vide lidt mere om, hvor 
sund man reelt er, så kan man kikke forbi 
Sundhedscaféen i Tousgårdsladen den 
12. juni, hvor man kan få testet blodtryk, 
lungefunktion og kondition. 
Samme dag er der løbeaktiviteter i Hasle 
Bakker for drenge i alderen 8-12 år i tids-
rummet 16.30-18.30. Føler man sig lidt 
ensom i tilværelsen efter at være flygtet 
fra krig og nød, er der desuden mulighed 
for at møde frivillige medhjælpere fra 
caféen Muhabet Info-Café samme dag i 
tidsrummet 15-17.30. De vil fortælle om 
caféens fællesskabsidealer og om idea-
ler, der lægger vægt på anerkendelse af 
det enkelte individ.
Hele ugen kan man desuden komme 
forbi Livsværkstederne og få en kvart liter 
skummetmælk - det er sådan noget, der 
er med til for at bekæmpe ledsmerter.

Sundhedsuge i juni

Af Sean Ryan  Bjerremand



                
Jalla:7

Den 14. juni 2013 inviterer Opgang2 i 
samarbejde med Aarhus Teater til gra-
tis kulturfestival.   
JALLA:7 byder på dans, poesi, musik, 
URO, sang, Talenthold, 4Ever og meget 
mere.
 
Det sker på Aarhus Teater, Teatergade, 
8000 Aarhus C.
JALLA festivalerne er del af Opgang2 
Turnéteaters udviklingsprojekt ’Andre 
Horisonter’, som er et mobilt lokaltea-
ter i tilknytning til tre boligområder i 
Aarhus.

Fodboldskole

Fodboldklubben ACFC holder igen fodboldskole fra 1. til 5. juli. 
Fodboldskolen afholdes i samarbejde med DBU, Get2sport og Klubberne 
i Gellerup  
 
Det koster 100 kr. og er for alle mellem 7 og 14 år, både nybegyndere 
og erfarne spillere. Ud over selve skolen får man også en t-shirt, shorts, 
drikkedunk og diplom. Samtidig får man morgenmad og frokost.
Tilmeldingen kan ske hos ungdomstræner Mahmoud Dirawi - find hans 
profil på Facebook. 

   
 Dimissionsfest 27. juni

Alle Gellerups gymnasieelever, STX-, HTX., HHX-, HF., 

HG’ere, sosuhjælpere og assistenter og svende, som 

består deres eksamen denne sommer, bliver torsdag 

den 27. juni fejret med en stor dimissionsfest i Forenin-

gernes Hus.
Festen er for dimittender og deres forældre, men 

områdets 9. og 10. klasser er også velkomne til at til-

melde sig arrangementet som gæster.

Tilmeldingsfristen er mandag den 17. juni hos Vejled-

ningscenteret i Gellerup, Dorthesvej 23, st.th., Ahmad 

El Ahmad, tlf. 2834 2548 - mail: vejledningscenter@

vcua.dk
Husk at oplyse dit navn, hvilken uddannelse du dimit-

terer fra, og om din far og mor kommer med.

          Cykeldag for alle

Lørdag den 8. juni slippes cyklerne løs bag Tous-
gårdsladen. Cykelkurset og flere foreninger invite-
rer alle interesserede til at deltage i en række cykel-
aktiviteter som cykelløb, mountainbiketur i Hasle 
Bakker og et kvinde-cykeloptog med blomsterde-
korerede cykler. 
Ja, og desuden er der cykelringridning, cykelkursus 
for nybegyndere, køb en cykel og cykelværksted 
(Janesvej 43, kælderen), og bål på pladsen med Ra-
mallah Spejderne. 
”Med Unge Øjne” og Cafe Perlen serverer kaffe og 
lidt mundgodt og står for overrækkelse af cykelbe-
viser.  

 Beboerhuse og byrum
Det er snart sidste chance for at få indflydelse på beboerhuse og byrum, inden arkitekterne skal dyste. Senere kommer naturligvis flere muligheder, men det en anden historie.

I juni er der to workshops, 
som alle må møde op til 
-begge i Globus1:
Tirsdag den 4. juni kl. 16-18
Torsdag den 20. juni kl. 16-
18 (afsluttende workshop)
Hold også øje med 
Helhedsplanens nye 
Facebookside: facebook.
com/helhedsplangellerup.

Anett S. Christiansen og Ilham Mohamed fra Toveshøj deltog på den første workshop om beboerhuse og byrum. 

 Sankt Hans i Gellerup

Gellerupparken og Toveshøj fejrer igen fælles 

Sankt Hans fest søndag den 23. juni. Den foregår 

på festpladsen bag Tousgårdsladen.

Aftenen starter med leg fra kl. 19, der er båltale 

kl. ca. 20.30. Heksen sendes op fra bålet til Bloks-

bjerg, og Midsommervisen og andre sange skal 

synges.



Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Tirsdag d. 4. juni kl. 14-16 Kursus i digital post, Tousgårdsladen
Tirsdag d. 4. juni kl. 16-18 Åben workshop om beboerhuse mv., Globus1
Onsdag d. 5 juni kl. 14-18 Grundlovsdag, v. Klubberne i Gellerup
Torsdag d. 6. juni 15-17  Åbning af etnisk stue, Gellerup Museum
Fredag d. 7. juni     kl. 17-19     Perlevennernes fællesspisning, Yggdrasil 
Lørdag d. 8. juni kl. 12-16 Cykeldag for alle, Tousgårdsladen
Tirsdag d. 11. juni kl. 14-18 Sundhedsdag for mænd, Globus1
Tirsdag d. 11. juni kl. 14-16 Kursus i digital post, Tousgårdsladen
Onsdag d. 12. juni kl. 14-18.30 Sundhedsdag for mænd, Tousgårdsladen
Fredag d. 14. juni kl. 19-23 Jalla:7, Århus Teater
Tirsdag d. 18. juni kl. 14-16 Kursus i digital post, Tousgårdsladen
Torsdag d. 20. juni kl. 16-18 Afsluttende workshop om beboerhuse mv., Globus1
Søndag d. 23. juni kl. 19-22 Sankt Hans, Tousgårdsladen
Mandag d. 24. juni     ”Fyraften”     Indvielse af A-Toget (tidl. Gellerupscenen)
Tirsdag d. 25. juni     kl. 14-16    Kursus i digital post, Tousgårdsladen
Torsdag d. 27. juni      kl. 18.30-20     Dimissionsfest, Foreningernes Hus

Kalender juni 2013

Der var masser af sommersmil og god stemning ved Gelleraps i lørdags. Vejret var godt, så 
udenfor var der hyggelig loungestemning med musik og juicebar, mens de mere aktive dyrkede 
parkour eller graffiti. Indenfor var der basket og dans men selvfølgelig også masser af fede 
liveacts til at underholde de 200-300 gæster. Heriblandt formåede især lokale MG og Nima at 
få folk til at stimle sammen foran scenen.


