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Gellerup stemmer
Af Ilham Mohamed

Grundloven, som vi i Gellerup og Toveshøj har fejret 5. juni, handler om demokrati. Den ”demokratiske del” af grundloven er, at vi som borgere har den mulighed at være med til at bestemme over mange forhold i vores lokalsamfund. Det er vigtigt, at jeg som borger vil være med til at bestemme, hvem der skal repræsentere os i vores kommune. 
Det er enormt vigtigt for mig at bruge min stemme i kommunalvalget og vurdere hvilke politikere, der står for de holdninger, jeg har.
Jeg opfordrer Gellerup og Toveshøjs beboere til at bruge deres stemme til kommunalvalg 2013 for at være med til at bestemme hvilke politikere, der gør en forskel for vores område og for resten af Aarhus – især for børn og unge og for de arbejdsløse.Jeg håber, at mange beboere vil komme til kommunalvalg for at vise Christiansborg, at vi ikke er et parallelsamfund, men at vi i Gellerup/Toveshøj er (med)borgere, som også følger resten af samfundet.Jeg ønsker, at stemmeprocenten i år i Gellerup/Toveshøj vil slå rekord – knockout for resten af Aarhus. Derfor vil jeg opfordre til, at alle som er stemmeberettiget vil stemme, selvom om man nogle gange bliver skuffet over  politikere, der lover noget, men gør noget helt andet.

Men vi skal bruge vores ret til at stemme!!

(Husk: alle, der har boet i Danmark i mindst tre år, kan stemme til kommunevalget!)
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Stemmer du også?
Hvis du har boet i Danmark i mindst tre år eller er EU-borger, så kan du stemme til kom-
munalvalget og regionsvalget 19. november, og valgkortet vil komme automatisk til dig.
Ved afstemningssted Globus1 er der ca. 7200 stemmeberettigede borgere. Men ved 
kommunalvalget for fire år siden var det kun 42,9 procent af dem, der stemte. Og hvis 
man ser på Gellerupparken/Toveshøj alene, så har forskere talt sig frem til, at stemme-
procenten her er under 30 procent!
Det kan du være med til at ændre på! Stem 19. november, så får du indflydelse på blandt 
andet: 
Dit barns pasning, skolegang og ungdomsuddannelse • Din families fritidsliv • Kommunale 
tilbud i Gellerup • Dine jobmuligheder • Veje og bustrafik • Sygehuse

...fordi jeg synes, det er min borgerpligt, og 
jeg kan godt lide det! Jeg har altid stemt til 
valgene, for der er demokrati her i landet, 
og så skal vi også stemme. Ellers kan man 
vel ikke tillade sig at brokke sig?
Jeg er kun en blandt mange stemmer, men 
jeg føler alligevel, at jeg får indflydelse ved 
at møde op på valgdagen. Dem, vi stemmer 
på, gør jo noget for os. 
Hvis nogen siger til mig, ”jeg vil ikke stem-
me, for jeg ved ikke meget om politik”, så 
vil jeg svare: ”Hvis du sender dine børn i 
skole og vil have mulighed for at komme på 
sygehus, så skal du også være med i demo-
kratiet og stemme på valgdagen.”

Gülizar Erkus, Dortesvej, Gellerup.

Jeg stemmer til
Kommunalvalget...
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”De unge skal vide, at de ikke 
har tabt på forhånd. Vi skal 
være i konstant dialog med 
dem, vi skal tage imod de unge, 
der vil have en uddannelse. Det-
te er DEN afgørende opgave i 
helhedsplanen!”
Slutreplik fra næstformanden i Brabrand 
Boligforening, Keld Albrechtsen, da ca. 
30 mennesker var samlet i Globus1 for at 
høre på nogle af de ideer, der nu skal ind i 
konkurrenceprogrammet for beboerhuse 
og byrum.

Unge i Gellerup halter efter i uddannel-
sessystemet, men de, der tager uddan-
nelser, klarer sig som regel godt. I de to 
beboerhuse skal der være plads til de 
unge med ressourser, men et egentligt 
”ungdomshus” ligger ikke i planen. Et 
forslag om at overlade Yggdrasil til unge 
blev dog taget godt imod. 

Ikke kun de stærke
Men Keld Albrechtsen syntes ikke kun, 
at det handler om stærke unge, idet alle 
skal inddrages. Også dem, der bevæger 
sig på kanten.

”Vi kan nå dem alle, og løsningen hedder 
dialog.  Dette skal afspejles i helhedspla-
nen,” sagde han.
Du kan på www.gellerup.nu læse om de 
mange indholdsforslag, som nu går vi-
dere i konkurrencerne.
Først kommer konkurrencen om bypark 
og pladser - som i øvrigt har påkaldt sig 
interesse i hele Europa. Fem firmaer skal 
konkurrere, og om knapt et år vil vinde-
ren være fundet, og hvis alt flasker sig, 
kan arbejdet gå i gang umiddelbart der-
efter. 

Unge er det vigtigste i helhedsplan

Af Birger Agergaard

Alt for få beboere i Gellerup væl-
ger at stemme til valgene.
Ved det seneste kommunalvalg for snart 
fire år siden stemte 42,9 procent af de 
stemmeberettigede ved valgstedet i Glo-
bus1. Gennemsnittet i hele Aarhus Kom-
mune var 63,7 procent.
Der er et godt stykke vej op, men det vil 
der blive arbejdet hårdt på helt frem til 
valgdagen 19. november. Århus Kom-
mune har også fundet 200.000 kr. til at 
fremme valgdeltagelsen, og de skal især 
gå til indsatser i Gellerup.
Det betyder, at hvis du har en god ide - 
som også gerne må koste lidt penge - så 
kan du give den videre til kommunen. 
Send forslaget til Trine Kyed Jansen fra 
Gellerupsekretariatet på mailadressen 
tkj@aarhus.dk

Flere valgsteder
Én forbedring er allerede sikker: der kom-
mer flere valgsteder i Gellerup, og de 
bliver mobile, så de kan flyttes hen, hvor 
behovet er. Beboere må også gerne stille 
forslag til, hvor det kan være.
En lille Gellerup-gruppe er nedsat til 
at arbejde med valgkampagnen. På et 

møde før sommerferien kom gruppens 
medlemmer med en lang række forslag. 
Blandt andet:
• Bydelsmødrene stemmer dørklokker
• Cafedebatter på biblioteket med kandi-
dater
• Inddrage ungebyrådet

• ”Kamp” mellem Hasle/Bispehaven og 
Gellerup om den største valgdeltagelse
• ”Boksekamp” mellem spidskandida-
terne Bünyamin Simsek og Jakob Bunds-
gaard
• Plakater og videoer om valget
• En rap-sang om at stemme.

Hvordan hæver vi valgdeltagelsen?

Af Birger Agergaard

Forskere har set på stemmeprocenter i 2009 over hele landet og plottet dem ind næsten 
på gadeniveau. Jo rødere farven er, jo lavere stemmeprocent, og i Gellerup er stemme-
procenten overvejende under 30 procent.  
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Nu har du chancen for at blive 
hørt, hvis du vil dele, hvordan 
du oplever sammenhold i Gel-
lerup. 
Gellerup.nu udskriver en kon-
kurrence for 13-25-årige, der bor 
i Gellerupområdet. 
For at være med i konkurrencen skal du 
blot fortælle DIN historie om, hvordan 
du oplever sammenhold og fællesskab 
som ung i Gellerup. Er I nogle, der er 
sammen om nogle gode oplevelser? 
Hvem er med til at gøre Gellerup til ”den 
gode historie” – er det jer? 
Du kan deltage i konkurrencen på én af 
følgende måder:
Tag et billede eller lav en billedserie, der 
viser din opfattelse af sammenhold og 
forklar, hvad netop dette sammenhold 
betyder for dig. 
Skriv en fortælling, en raptekst eller et 
digt om, hvordan du oplever sammen-
hold i Gellerup.
Lav en kort film (f.eks. med din mobilte-
lefon)der handler om sammenhold i dit 
nabolag. 

Kun kreativiteten sætter grænser for, 
hvordan dit bidrag ser ud - men husk - 
kun den bedste vinder!
Præmier:
1. præmie = 500 kr. 
2. præmie = 300 kr. 
Alle deltagere får en 
smart T-shirt som tak for 
bidraget! Efter konkur-
rencen præsenteres de 
bedste bidrag i bladet og 
på portalen. Gellerup.nu 
har fået støtte fra Sam-
virkets kulturmidler til at 
lave konkurrencen. 
Sådan gør du:
Du kan bruge hele som-
merferien og frem til 15. 
august – senest den dato 
skal vi have dit bidrag.
Send dit bidrag til bir-
ger@bydele.dk Hvis du 
har taget video, som fylder over 50 
MB, så skriv til birger@bydele.dk, 
at du har en video - så aftaler vi, 
hvordan vi kan få den overført.

Vinderne afsløres i septembernummeret 
af bladet gellerup.nu. Skal du på forsi-
den i det blad? 

Sommerkonkurrence for unge:

Fortæl om sammenhold

Af Katrine Linnet Mathiesen

Cha-D har skrevet og sunget om sammenhold: 

Min Gade og Blok
Jeg er der for min gade og min blok

er der for mit folk og min flok

Jeg er der for mine brødre
er der for mine søstre
Jeg er der for de store og små

Jeg er der for min ghetto og mit klik

Så sæt dig selv i respekt
ik kom’ i klem’ med mit slæng

Bli hjem’.

Har du brug for inspiration til at komme i gang, kan du prøve at kigge forbi følgende side for at se et eksempel på, hvor let det kan gøres:

www.facebook.com/MikkelsBlog 
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Mahad Hersi fra Karensvej er 
en ung fyr på 39 år, som efter 
sommerferien begynder at læse 
sociologi på Aalborg Universi-
tet. 
Vejen til studiet har været lang og ikke 
specielt let - men Mahad har viljen til at 
nå sine mål. 
”Mange har en offerrolle i sig, men i min 
verden hedder det: ”Hvis du vil, så kan 
du”, siger Mahad Hersi, der med egne 
ord ”startede fra bunden”, da han som 
somalisk flygtning kom til Danmark i 
1998.
”Jeg begyndte straks at lære sproget. 
Det gav mig et arbejde i et firma, som 
eksporterede varmevekslere. Men under 
finanskrisen blev jeg fyret. Jeg kunne ikke 
holde ud at gå ledig, men det var svært 
at få arbejde som ufaglært,” fortæller 
Mahad. 

Uddannelse giver 
muligheder
Derfor begyndte han for to år 
siden at læse 9. og 10. klasse 
og derefter HF, og nu er han 
klar til at uddanne sig.  Han 
fik dansk statsborgerskab al-
lerede i 2004. 
”Jeg vil gerne uddanne mig, 
for det giver mig flere mu-
ligheder.  Jeg vil lave socialt 
arbejde, når jeg har fået min 
eksamen, fordi jeg måske kan 
hjælpe andre med at bryde 
den sociale arv. Der er mange 
i vores område, som ikke har 
en uddannelse, så jeg vil ger-
ne gøre mit til, at de og deres 
børn kan få en uddannelse,” 
siger Mahad Hersi.
Han flytter ikke fra Skovgårdsparken, 
når han begynder at læse – han bliver 
pendler og regner med at kunne klare 
meget af det i toget frem og tilbage. 

Hvis du vil, så kan du!

Af Birger Agergaard

Mahad Hersi – på vej til at tage sin 

drømmeuddannelse. 

Indenfor de sidste par år har 
der været et fænomen, som har 
floreret rundt i daginstitutio-
nerne, når der skal læses: dialo-
gisk læsning, og denne måde at 
læse sammen med børnene på 
udvider horisonten, ordforrådet 
og forståelsen for omverdenen. 
Gellerup.nu har været i Ellekær Dagtil-
bud og snakke med Bodil Jørgensen, 
som er sprogkonsulent, for at høre, 
hvad dialogisk læsning gør for børn med 
dansk som andetsprog. Ellekær Dagtil-
bud har mange tosprogede børn, der bor 
i Gellerup. 

I dialogisk læsning er det vigtigt, at man 
læser med børnene og inddrager dem i 
historien.  
”Børnene bliver også rigtigt gode til at 
koncentrere sig, og de hygger sig, mens 
de læser sammen med andre børn i 
gruppen med en pædagog.”

Tag ud og se noget!
Børn kan lære rigtigt meget af at læse bø-
ger for dem selv og sammen med nogen, 
men Bodil Jørgensen kalder det også vig-
tigt, at børnene kommer ud og ser nye 
ting og får sat ord på, hvad de ser sam-
men med deres forældre.

Læs hele historien på www.gellerup.nu.

Dialogisk læsning udvider horisonten

Af Heidi McGhee

”Tag ud og se noget! Det er virkelig med til at at give børnene et bedre 
ordforråd,” siger sprogkonsulent Bodil Jørgensen.
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Hvis du vil, så kan du!

Der har været sundhedsuge 
overalt i Verden – også i Gelle-
rup.  
Det er blevet markeret med arrangemen-
ter i Globus1 og i Sundhedscafeen i La-
den, hvor beboer og viceborgmester Ra-
bih Azad-Ahmad kom forbi for at støtte 
initiativet. 
Pga. vejret har Sundhedscafeerne valgt 
at slæbe en vogn udenfor på stien foran 
Laden. Det skal vise sig at være en god 
idé, da flere mænd så får øje på arrange-
mentet og kigger forbi. I dag kunne man 
få målt sin vægt, fedtprocent, blodtryk, 
blodsukker og få en opgørelse over ens 
”kropsalder”. 
Rabih Azad-Ahmad får den store tur, han 
er i form og har gode tal. Han forklarer, 
at han selv gør en del for at holde sig 
sund. 
Han svømmer et par gange om ugen, 
spiser ikke hvidt brød og skærer nogle 
af de ting fra, som han ved er usundt. 
Han vil gerne opfordre mændene i om-
rådet til at dyrke mere motion og leve 
sundere: 
”Det er nogle gange svært for folk, som 
ikke har så meget overskud i hverdagen 
at leve sundt, men hvis man kan komme 
til det, hjælper det både på deres hel-
bred og humør,” forklarer Rabih Azad-
Ahmad.
 
Folk skal begynde at cykle
Rabih Azad-Ahmad mener, at cykling er 
en af de bedste motionsformer, men at 
der er en del problemer med at have en 
cykel i Gellerup. Man kan ikke have sine 
cykler stående i fred udenfor bygninger-
ne, da der nogle gange bliver begået hær-
værk på dem. Der har været snak om at 
lave nogle cykelskure, så cyklerne kan stå 
i fred, men foreløbigt er det ikke blevet 
til noget, og det er besværligt, hvis man 
skal slæbe cyklen op i lejligheden eller 
ned i kælderen. 
Rabih Azad-Ahmad siger, at han også 
nogle gange cykler med sine børn, men 
han bruger det ikke så meget til trans-
portmiddel.

”Jeg vil alligevel opfordre beboerne til at 
cykle, fordi det både er godt for miljøet 
og samtidigt sundt,” pointerer han. 
Derfor er han glad for de initiativer, som 
er taget i Gellerup til at lære kvinder at 
cykle. 

Åbent i sommerferien
Det er ikke kun i sundhedsugen, hvor 
man kan komme forbi og få målt sit hel-

bred og få en snak om sundhed, vægt-
tab og måske rygestop. 
Helle Dybdal Jensen, projektleder i Sund-
hedscafeen, fortæller, at selvom sund-
hedscafeen holder ferie, kan man allige-
vel komme forbi, da Agnes Pärn, som 
læser Sundhed og Ernæring på VIA, vil 
være til rådighed om onsdagen mellem 
13-15.30. Der er alle velkomne til at blive 
vejet og stille spørgsmål om sundhed og 
ernæring.

Mænd skal være mere sunde

Af Elsebeth Frederiksen

”Cykling er godt for mil-
jøet og samtidigt sundt.” 

Rabih Azad-Ahmad og projektleder Helle Dybdal Jensen tjekker Rabihs resultater.
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Jens Joel er folketingsmedlem 
for Socialdemokratiet, men 
han bor også i Gellerupparken. 
Her har han boet siden septem-
ber og er rigtig glad for det.
Jens Joel tager imod i sin lille halvandet 
værelses lejlighed på Gudrunsvej, hvor 
solen bager ind gennem vinduerne. 
”Det er nu, man virkelig begynder at 
værdsætte Gellerupparken,” siger han 
og peger på det grønne område udenfor 
vinduet, hvor børn og beboere bruger den 
nye legeplads og de opstillede bænke.

Da han flyttede ind i september, var der 
lidt gråt og trist, men nu hvor der er 
grønt, er Gellerup virkelig fuld af liv. Det 
kan måske undre lidt, at en folketings-
politiker er flyttet til Gellerup, og nogle 
kunne måske tro, at det er et mediestunt 
for at gøre opmærksom på sig selv, men 
sådan er det slet ikke, forsikrer Jens Joel. 

Medier vidste det ikke
Han forklarer, at han tidligere har boet 
på Trøjborg, og da han skulle til at finde 
et andet sted at bo, kom han til at tænke 
på, at han da kunne flytte til Gellerup. 

Han har da heller ikke gjort meget op-
mærksom på, at han faktisk flyttede til 
Gellerup. Kun to lokale medier har dæk-
ket det. Det var faktisk via jungletrom-
mer, at de lokale medier fik nys om hans 
tilflytning. 
”Jeg fik en mail fra Helle Hansen om, at 
hun havde hørt, at jeg var flyttet ind på 
Bentesvej, det passede ikke helt, da det 
jo var Gudrunsvej,” griner Jens Joel. 
Han forsikrer, at han faktisk gerne vil bli-
ve boende i Gellerup. Også efter han må-
ske ikke sidder i folketinget efter næste 
valg. Selvom Gellerupparken har mange 
udfordringer er det også et dejligt sted. 
Han er begyndt at kende folk i området, 
og hvis han går tur i Bazar Vest, ender 
han altid med at sidde og snakke med 
folk eller spille backgammon.

Gellerups glæder og problemer
Beboerne kalder selv Gellerup for en 
ghetto, mest for sjov, men Jens Joel me-
ner, at det er et fedt sted at bo og at han 
har mødt mange mennesker, som er 
glade for at bo i området. 
”Hvis folk selv har valgt at bo i Gellerup, 
smitter det også af på deres glæde ved 
at bo der.”
 Han mener dog også, at der er proble-
mer i området, blandt andet med fat-
tigdom, og det er hans overbevisning, 
at alle børn skal have en chance i livet – 
også selvom de ikke kommer fra et hjem 
med bogreol. 
Efter halvanden times besøg skal Jens 
Joel ud i området. Han har nemlig lovet 
nogle drenge at spille fodbold med dem. 
Endnu et bevis på, at han er faldet godt 
til.

Jens Joel vil gerne blive boende i Gellerup. 

Folketingspolitiker og almen beboer

Af Elsebeth Frederiksen

”Hvis folk selv har valgt 
at bo i Gellerup, smitter 
det også af på deres glæ-
de ved at bo der.”
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Ordningen med, at udslidte 
køkkener i fraflyttede lejlighe-
der skal fornyes, når en ny lejer 
flytter ind, gælder ikke længere. 
Brabrand Boligforening har suspenderet 
ordningen, og det skyldes tryghedsga-
rantien i helhedsplanen.
De beboere på Bentesvej, som på grund 
af tryghedsgarantien flytter til andre 
lejligheder i Gellerup, skal nemlig selv 
kunne bestemme, om de vil have et nyt 
køkken eller beholde det gamle.
Dette oplyser inspektør Peter Sørensen 
til afdelingsbestyrelsen, som ikke er ble-
vet informeret om dette skifte. Det var 
der en del utilfredshed med på det sene-
ste møde i afdelingsbestyrelsen, da den 
ikke var blevet orienteret på forhånd.  
Det var beboermødet, som indførte ord-
ningen i maj sidste år.
Når alle er blevet genhuset, kan man 
derefter genoptage ordningen, hvis det 
forekommer formålstjenstligt, som det 
bliver formuleret af Peter Sørensen.

Rundt på Toveshøj

Beboermøde om videoovervågning 

Af Anett Sällsäter Christiansen

Rundt i Gellerupparken

Flyttekøkkener foreløbigt suspenderet
Af Elsebeth Frederiksen

I februar sagde beboerne ja til videoovervågning  og 
gav bestyrelsen i Toveshøj mandat til at gå videre 
med at se på priser og løsninger for opsætning af 
videoovervågning. 
Brabrand Boligforening har en konsulent til at hjælpe os med den 
store opgave. Men uanset hvor meget vi har knoklet for at finde tre 
alternativer som skal fremstilles på et beboermøde, har det ikke 
kunne lade sig gøre før sommerferien. 
Men bestyrelsen vil arbejde videre og se om, ikke dette kan blive 
fremlagt så hurtigt som muligt efter ferien.

Cykelværkstedet i kælderen på Janesvej 43 er også i 

sommerferien åbent mandage og torsdage kl. 16.30 til 

19. (Arkivfoto: Sean Ryan Bjerremand)

Legepladser på vej. Den lange vinter har drillet, men på det seneste er det gået stærkt med den ene af Gellerupparkens to nye legepladser. Legepladsen ved Blok B6 er lige blevet færdig og er allerede taget i brug af børnene. Bag Dortesvej kommer en stor legeplads, som blev ideudviklet sidste år til fleksible ”klodser”. Her har indretningen trukket ud, men det kommer til at ske i løbet af sommeren (foto: Helle Hansen)
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Sommerferien er lige om hjør-
net, og så er det jo rart, at Ung 
i Århus Gellerup-Toveshøj igen 
i år åbner dørene op for mange 
spændende sommeraktiviteter 
for børn og unge i alle seks som-
merferieuger. 
Foruden de daglige tilbud er der flere te-
maer som for eksempel Fritidspatruljen, 
Afrika, Big Play Party, Gellerup Cup og 
Grillfesten. 
Sommeraktiviteterne henvender sig til 
børn og unge i alderen 6-18 år, men de 
har hver deres aldersgrænser, som kan 
ses i folderen, men forældre og bedste-
forældre er også velkomne til at deltage 
med deres børn/børnebørn i nogle af til-
buddene.

Seks ugers sommeraktivitet
Der er mange forskellige sommerferieak-
tiviteter på programmet i hver af de seks 
uger, så der er noget for enhver smag, 
uanset om man er til det kreative, mest 
til boldspil eller hellere vil blive våd i Gel-
lerupbadet eller ”rejse” til Afrika. Uanset 
hvad man vælger, bliver det sjovt – det er 
frihed og fornøjelse, det er sommerferie.
Sommerferie er skøn, men hvad skal 
man lave, hvis mor og far skal arbejde og 
klassekammeraterne på ferie, så er det, 

at sommerferien kan blive lang. 
Heldigvis tilbyder lokale forenin-
ger i samarbejde med Ung i Århus 
Gellerup-Toveshøj spændende og 
sjove sommerferieaktiviteter for 
børn og unge i Århus Kommune.

Lyst til at være med?
Noget af sommer-sjovet skal man 
melde sig til på forhånd, andre mø-
der man bare op til. Se i folderen, 
hvad reglerne er. 

Mere information 
Husk at synes godt om siden på 
Facebook: www.facebook.com/so-
logsommer2013. Her kan I holde 
øje med de enkelte aktiviteter, og 
hele folderen ligger her også. 

Sol, sommer og sjov

Af Parwa Sardar Abdulla

Det er frihed og fornøjelse – det er sommerferie!

Klatretårnet ved Klubberne 
er altid en udfordring.

På Toveshøj var Cirkus Tværs forbi sidste år til legedagene – i år fore-

går legedagene i Toveshøj om torsdagen og hedder ”Big Play Party”. 



                
Pas på kanyler

Flere steder i Gellerupparken er der 
fundet brugte kanyler med blod på, 
blandt andet på legepladser, i en op-
gang og en trappenedgang. 
Afdelingsbestyrelsen beder forældrene 
om at advare børnene mod at røre ved 
kanylerne. Voksne kan aflevere kanyler 
to steder:
Boligforeningens driftskontor, Edwin 
Rahrs Vej 30. Åbningstider: mandag-
onsdag 9.30-14, torsdag 9.30-18 og 
fredag 9.30-12
Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A.

Tag med A-toget

Nu kan du og din forening bruge den tidligere Gellerup-scenen på 
Gudrunsvej 78. Den har taget navneforandring til A-toget – Scenen 
i Gellerup, og det er meningen, at foreninger mv. kan leje eller låne 
stedet.
Cirkus Tværs kan bruge A-toget i det daglige, men arrangementer udefra 
er velkomne, siger Gellerupsekretariatet, der har det overordnede 
ansvar for stedet.
A-toget råder også over en mobil scene, som man kan låne eller leje til 
at stille op forskellige steder i Gellerup, også udendørs. 
Man henvender sig til Pia Katballe Sørensen i Gellerupsekretariatet på 
pks@aarhus.dk, hvis man vil gøre brug af ’A-toget’  eller scenen.

   
Kom med på kunstruten

Til september starter billedkunstner Joaquin Zaragoza 

to kunsthold op - ét i Gellerup og ét på Godsbanen. Bør-

nene på 10-12 år skal være med til at lave en spændende 

kunstrute mellem Gellerup og Godsbanen. 

Kunstholdet i Gellerup mødes en gang om ugen frem til 

marts 2014. Til slut bliver børnenes værker udstillet på 

ruten mellem Gellerup og Godsbanen. Undervejs i for-

løbet vil de to kunsthold mødes og udveksle erfaringer 

og arbejde sammen. Børnene kommer bl.a. til at arbejde 

med tegning, skulptur, collage, 

modelbyggeri, fotos, video, lyd og 

små udsmykninger.

Hvis dit barn er kreativt og har 

lyst til at være med på kunst-

holdet, skal du inden 1. august 

sende en mail med dit barns navn 

og alder til Pernille Lyngsø fra 

Sigrids Stue på pl@sigridsstue.

dk eller ringe på 28496152. 

Børnenes værker udstilles på kunstruten.

 Veje i høring
Her i sommer har du mulighed for at få indflydelse på de nye veje i Gellerup – måske! I hvert fald er lokalplanforslaget i høring frem til sidst i august, og alle beboere får tilsendt en folder om, hvad der skal ske, og om, hvordan man kan kommentere forslaget. Byrådet godkendte principperne i vejforslagene på sit møde i juni, men der skal en offentlighedsfase til, før lokalplanen kan vedtages.

Århus Kommune holder ikke noget offentligt møde i den forbindelse, men formanden for Gellerup Fællesråd, Helle Hansen, oplyser, at der bliver et borgermøde mandag den 19. august kl. 19 i Skovgårdsparkens selskabslokale.

 
Store havedagSøndag den 21. juli er der store havedag i Gellerup.

Kl. 13-14 foregår ved de mobile bede ved Yggdra-
sil. Her afgør vi hvor bedene skal hen og stå
Kl. 14-17 er der hygge og guidede ture i Gellerup-
haven (ved svinget på Gudrunsvej), Verdensha-
verne byder på kaffe og brød, og på et tidspunkt 
tændes der op i bålet til bålmad.  Vi høster urter fra 
haven til maden.Fra haven udgår der ture til de haver, som de frem-
mødte gerne vil se og høre om.Hvis du vil give en 
hånd med i haven, er du meget velkommen.  Der 
er redskaber, men det er bedst at have sine egne 
handsker med.

         Strandfodbold næste år?

Måske kan du næste sommer komme til at spille 

strandfodbold og andre populære strand-sports-

grene næste år i Gellerup . 
I hvert fald blev ideen født ved et samvirkemøde i 

forsommeren, og nu tages ideen med i den såkald-

te byrumskonkurrence, som blandt andet skal sikre 

en ny udnyttelse af de grønne områder. 
Så hvis alt flasker sig, byder Gellerup på en ny 

sportsgren næste sommer. Forslaget går på at om-

danne de tre tidligere tennisbaner bag Klubberne 

til en kæmpe-sandkasse med mål og det hele. 



Juli (mest for børn)
(KLIG = Klubben og Legepladsen i Gellerup)
Fodboldskole:   Mandag d. 1.– fredag d. 5. juli kl. 9-14, ACFC’s baner
Sommerskole:   Mandag d. 1.– fredag d. 5. juli kl. 9-15, Globus1
Historiefortællinger:  Mandag d. 1. juli kl. 13-16, KLIG
Fodtennis:   Hver mandag fra 1. juli – 5. august kl. 15-17, KLIG
Fritidspatrulje-leg:  Hver tirsdag og onsdag 2. juli – 7. august kl. 13-16, KLIG
Volleyball:   Hver tirsdag 2. juli – 6. august kl. 15-17, KLIG
Bål:    Hver torsdag 4. juli – 8. august kl. 10-16, KLIG
Big Play Party:   Torsdagene 4. juli, 11. juli, 18. juli og 8. august, kl. 13-16, Laden
Aktivitetsdag:   Hver tirsdag 7. juli – 6. august kl. 13-17, KLIG
Svømning:   Hver fredag 6. juli – d. 10. august 11-13, Gellerupbadet 
Cykeltur:   Hver torsdag 11. juli, til 8. august, kl. 14-17, fra KLIG
Gellerup Cup:   Onsdagene d. 10, 17. 24. og 31. juli kl. 15-21, ACFC’s baner
Grillfest:   Torsdag d. 30. august 18-21, KLIG

Kalender juli – voksne 
Søndag d. 21. juli  kl. 13 havedag ved Yggdrasil og Gelleruphaven. 
Mandag d. 19. august  kl. 19 borgermøde om vejplan, i Skovgårdsparkens Selskabslokale.
Tirsdag d. 28. august  - sidste frist for foto til Gellerupparkens Altankonkurrence - send til viha@bbbo.dk
Torsdag d. 30. aug.  kl. 18-21 grillfest, KLIG 
Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender juli 2013

300 solbeskinnede mennesker gæstede grundlovsdagsfesten i Gellerup, og der blev hygget og 
snakket politik. Opstillede politikere til kommunevalget i november blev inviteret til at diskutere 
med beboerne, og som det ses, er der også de helt unge beboere, der har noget på hjerte over for 
Claus Thomasbjerg. Dagens konferencier var igen i år Mahmoud Dirawi (billedet tv.) 
(fotos: Birger Agergaard)


