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Mere lys mod hærværk på Toveshøj
Af Anett Sällsäter Christiansen, afdelingsformand

Samtidig med, at vi på Toveshøj kæmper mod hærværk og kriminalitet, og samtidig med, at kommunen ønsker tryghedsvandringer – så har kommunen sidste vinter udvidet antallet af timer, hvor der ikke er gadelys. Endda selv om vi har kontaktet Teknik og Miljø for at få mere lys, og vi melder jævnligt ind, når der mangler lys i pærerne.
Vores afdeling sætter lamper op på boligforeningens sti, som beboerne betaler. Vi kæmper med hærværk og en del kriminalitet. Beboerne i Toveshøj har betalt betydeligt mere end 100.000 kr. for at sætte belysning op ved tre blokke, og der mangler stadig penge til de sidste fire blokke, idet vi har været nødt til at prioritere. Toveshøj stemte for budgettet og videoovervågning, og beboerne får til gengæld en huslejestigning på 6,35 procent. 

Under den nye boligsociale helhedsplan har kommunen ønsket at indføre tryghedsvandringer som tryghedsskabende forbedringer af fysiske forhold.Vi beboere står ret uforstående overfor, at man i kommunen ikke tænker på, at lyset har en præventiv effekt, men i stedet lader stå til?Byrådet behandler i denne tid et forslag om at indføre energibesparende LED-belysning, så der bliver råd til at forbedre belysningen. Det er bare ikke noget, de gør for vores skyld, men de kunne jo passende starte med at øge belysningen her på Toveshøj. Vi kan ikke vente på tryghedsvandringerne, men må søge samarbejde med kommunen, inden de starter. Vi har nu fået den dialog med kommunen, som vi har efterlyst for at få noget gjort ved urolighederne. Det kan du læse om side 9.

Masser af valg-halløj i Gellerup
Najma Ahmed Mohamoud stemmer til valget
Rundspørge antyder, at flere vil stemme i Gellerup
Modpolerne i politik udtaler sig om Gellerup
Politiske ungdomspartier vil tale med de unge 
Toveshøj ønsker mere tryghed
Radwan Mansour stemmer til valget
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I oktober var Gellerup stjerne i 
sin egen film. 
Filmens instruktør, Chadi Abdul-Karim, 
er selv opvokset i Gellerup, og han øn-
sker at vise et kærligt og troværdigt Gel-
lerup. 
Derfor spilles en af filmens hovedroller 
også af en beboer, nemlig den 18-årige 
Azzam Omar, der spiller rollen som 
Said, og birollen som Fru Eskild spil-
les af Susanne Schmidt Sørensen, der 
til daglig bor på Gudrunsvej. Filmen er 
hans afgangsopgave som instruktør i 
Super8-uddannelsen. 

Nysgerrige naboer
Ude på settet var der en hyggelig stem-
ning og en god kontakt med beboerne i 
området:
”Folk har været søde til lige at vente med 
at gå forbi og de er meget nysgerrige. 
Flere har spurgt, hvordan de kunne være 
med i filmen,” fortæller Henriette Toft, 
der er produktionsassistent på filmen.

”Det gør filmen mere realistisk, når 
folk, der bor her, er med som stati-
ster,” fortsætter hun. 

Om filmen
Exit Neverland er historien om de 
tre barndomsvenner Osman, Said 
og Daniel, der bor i Gellerup. Fil-
men handler om en helt almindelig 
dag i deres liv og er inspireret af 
Chadis egne oplevelser i Gellerup. 
”Jeg synes, det er en herlig historie. 
Især fordi den ikke er så konfron-
terende, som medierne ellers ofte 
er. Exit Neverland har en rigtig fin 
balance og den udstiller ikke no-
gen,” siger ”skuespiller” Susanne 
Schmidt Jørgensen blandt andet.  
Når filmen er færdig i begyndelsen 
af 2014, skal den vises på filmfe-
stivaler rundt i landet, inden den 
præsenteres for offentligheden. 

Læs hele historien på www.gellerup.dk

Exit Neverland

Af Malene Cathrine Pedersen

Pokalskabet i Klubberne og Le-
gepladsen i Toveshøj er blevet 
beriget med et stort trofæ: po-
kalen til Mahmoud Zaabout, 
som er ny Danmarksmester i 
FIFA fodboldspil i aldersklassen 
12-15 år. 
FIFA spilles på en playstation. Der er 
turneringer verden over, så der er stor 
prestige i at være den bedste. Mahmoud 
har spillet FIFA i flere år og har tidligere 
været lokal mester. 
Klubberne og Legepladsen i Toveshøj tog 
til Odense med Mahmoud og tre andre 
drenge, hvor de dystede mod 260 børn 
og unge fra hele Danmark. Det viste sig 
hurtigt, at Mahmoud var en sand mester 
til FIFA 13, og han løb således også af 
med sejren. 

Danmarks bedste til FIFA

Af Birger Agergaard

En scene skydes på Toveshøj - Fru Eskild, alias 
Susanne Schmidt Sørensen, er i centrum i 
dette take.

Der var fire fra Klubberne og Legepladsen i Toveshøj, som tog af sted til den vig-

tige turnering. Mahmoud Zaabout fik pokalen med hjem. (foto: Klubben)
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Stem i valgbussen!
Valgbussen kommer forbi Gellerup lørdag d. 9. november. 

Den holder ved Gellerup Bibliotek mellem kl. 9 og 11. 

Læs mere på www.aarhusstemmer.dk 

Valgcafe A-Ø
Fra den 31. oktober til den 14. november, kan du hver dag  

kl. 16-17 møde partierne helt tæt på, når de gæster Gellerup 

Bibliotek, Gudrunsvej 78.
Du kan møde repræsentanter fra partierne på følgende dage:

Torsdag d. 31. oktober: Venstre
Mandag d. 4. november: SF
Tirsdag d. 5. november: Liberal Alliance

Onsdag d. 6. november: De konservative

Torsdag d. 7. november: Radikale Venstre

Mandag d. 11. november: Dansk Folkepart

Tirsdag d. 12. november: Enhedslisten

Onsdag d. 13. november: Kristendemokraterne

Torsdag d. 14. november: Socialdemokratiet

Valgdagen bliver en fest
Valgdagen i Gellerup skal være en 

festdag. Et udvalg under Samvirket 

arbejder netop nu på at arrangere 

flere aktiviteter på valgdagen, så det 

at sætte sit kryds også kan blive no-

get sjovt og hyggeligt. Vi holder fest 

i Foreningernes Hus fra kl. 19.30-24 

for alle de, der har stemt. 
Hold øje med www.gellerup.nu 

De næste tre uger står i valg-
kampens tegn i Gellerup. 
Mange flere end sidst skal stemme til 
kommunalvalget og regionsrådsvalget 
19. november. På denne side kan du læse 
om nogle af de vigtigste valg-aktiviteter. 
Der er gratis adgang til alle møderne.
Husk at brevstemme eller møde op på 
valgstedet, Globus1 mellem kl. 9 og 20. 
Bydelsmødrene vil inden valget ringe på 
din dør og fortælle mere om, hvordan du 
kan stemme til valget.

Valg-halløj i Gellerup

Af Birger Agergaard og Lone Hedelund

Valgmøde 2. november
Valgarrangement i samarbejde mellem Samvirket i Gellerup, Integrationsrådet, So-

cial-, Børne- og Integrationsministeriet samt foreningen YouGlobe.  

Her er eksempler på spørgsmål, som tages op på valgmødet:

Skal kommunen være bedre til at hjælpe nydanskere med at komme i arbejde? 

Skal der være flere aktiviteter for unge i udsatte boligområder? 

Og hvordan skal kommunen hjælpe de ældre, der bor alene og har brug for hjælp 

til indkøb og madlavning?
På valgmødet vises fire korte film om, hvad kommunen kunne vælge at bruge pen-

ge på. Efter hver film kan du via sms stemme om, hvad du synes, der skal bruges 

penge på.
Tid og sted: Lørdag den 2. november – kl. 15-17 i Foreningernes Hus

Valgmøder 4. og 12. november
Samvirkets valgmøder i Foreningernes 

Hus:
• Mandag den 4. november kl. 19. Tema: 

Uddannelse, beskæftigelser, fritidsjobs, 

rollemodeller
• Tirsdag den 12. november kl. 19. Tema: 

Børn, unge, familier – lokalt demokrati 

og inddragelse

Flere møder
• Søndag den 3. november kl. 14-16 i Yggdrasil: ”Kan man læse til politiker på 

universitetet?”. Keld Hvalsø Nedergaard, tidligere byrådspolitiker, er gæst i Café 

Perlen.
• Onsdag den 13. november kl. 16.30-18.00 P4 Østjylland – sender fra Forenin-

gernes Hus (radioprogram)
• Fredag den 15. november kl. 10.30-12 i Yggdrasil: ”Nye danske stemmer” – 

Fatma Øktem og Özlem Cekic.
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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

www.aarhusstemmer.dk

… for når jeg stemmer, bidrager jeg til no-
get, som har betydning. Det er en rar følel-
se, og jeg har altid stemt. Jeg mener, at jeg 
får indflydelse, fordi jeg sætter kryds ved en 
kandidat, som vil gøre noget godt for Gel-
lerup. 
Nogle af dem, jeg kender, synes det er lige-
gyldigt, om de stemmer, men jeg synes, at 
folk har en pligt til at stemme. Det betyder 
noget at være en del af samfundet! Men i 
den klub, hvor jeg arbejder, er de unge fak-
tisk engagerede i samfundet, og de læser 
aviser.  I den somaliske forening, jeg er aktiv 
i, snakker vi også meget med de unge om, 
hvor vigtigt det er at stemme.
På valgdagen vil jeg gøre mit for, at den bli-
ver hyggelig. Jeg vil foreslå, at vi følges ad, 
og at vi kan tage børn med. På den måde 
kan vi hæve stemmeprocenten. 
 
Najma Ahmed Mohamoud, pædagog, Gellerup.

Jeg stemmer til
Kommunalvalget...
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Alt for få beboere i Gellerup 
sætter kryds, når der er valg – 
men det skal der rettes op på til 
det kommende byråds- og regi-
onsrådsvalg den 19. november.
Ved det seneste kommunalvalg i 2009 
stemte kun 42,9 procent af de stem-
meberettigede ved valgstedet i Globus1. 
Til sammenligning var valgdeltagelsen i 
hele kommunen 63,7 procent. 

“Folk er ligeglade. De mener ikke, de 
gør nogen forskel. De siger, ’om jeg 
deltager eller ikke deltager, det æn-
drer ingenting’.” 
Sådan lyder det fra Maher Taha. Den 
palæstinensisk fødte Gellerup-be-
boer arbejder frivilligt i Yggdrasil - et 
multikulturelt beboerhus i hjertet af 
Gellerup. 
“Folk herude har den opfattelse, at 
kommunen ikke gør en tilstrækkelig 
indsats. De føler sig svigtede af poli-
tikere og politiet. Og så mangler der 
generelt information og vejledning.” 

 “Brug jeres stemme” 
“Folk forstår ikke, at hvis man vil 
have ændret noget i samfundet, så skal 
man deltage og stemme på det parti, 
man stoler på.”
Maher Taha selv brænder for politik. 
Gennem sit frivillige arbejde i Yggdrasil 
forsøger han at påvirke folk:
“Man skal bruge sin stemme, for hvis 
man er utilfreds med noget, så skal 
man søge indflydelse.”

Engin: Man skal stemme
Engin Erkus er af samme overbevis-
ning. Engin er 21 år og hører dermed 

til to af de befolkningsgrupper, der stem-
mer mindst: Unge og nydanskere. 

Alligevel har han tænkt sig at bruge sit 
kryds til valget. For ham virker det som 
en helt naturlig ting: 
“Hvis man lever i et samfund og gerne 
vil være aktiv, så skal man da stemme, 
hvis man vil have en indflydelse,” ly-
der det fra 
Engin.  

Denne gang stemmer Gellerup - måske! 

Af Emil Jørgensen og Mathias Bæksted, Rødding Højskole

Maher Taha: ”Hvis man vil have ændret 

noget i samfundet, så skal man deltage.”

For Engin Erkus virker det som en naturlig 

ting at stemme. (Privatfoto)

Ifølge en rundspørge med 74 be-
svarelser, lavet af Gellerup.nu, 
har hele 57 procent af beboerne 
tænkt sig at sætte kryds i stem-
meboksen, når der er kommu-
nalvalg den 19. november. 
Det er en klar forbedring i forhold til 
2009, hvor valgdeltagelsen lå på sølle 
42,9 procent. 

Gellerup er rød
Vanen tro bliver det de røde partier, der 
får størstedelen af stemmerne i Gelle-
rup. I hvert fald, hvis man skal tro vores 
undersøgelse. Socialdemokratiet, Socia-
listisk Folkeparti og Enhedslisten står 
tilsammen til at få 61 procent af stem-
merne. 

Mange ting at tage fat i
 Beboerne blev også spurgt om de vigtig-
ste mærkesager. Flest svarede, at uddan-
nelse er det vigtigste, men generelt er 
folk af den overbevisning, at der er plads 
til forbedring indenfor alle områderne 
beskæftigelse, kriminalitet, integration, 
miljø og ældrepleje.

Seks ud af ti vil stemme

Af Emil Jørgensen og Mathias Bæksted

Højskoleelever fra Rødding Højskole har været ”praktikanter” på gellerup.
nu og har skrevet artiklerne på disse sider
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Denne gang stemmer Gellerup - måske! 

Hvad mener ”modpolerne” i 
aarhusiansk lokalpolitik om 
Gellerup? 
Vi har spurgt byrådskandidaterne Knud 
Mathiesen fra Dansk Folkeparti og Maria 
Sloth fra Enhedslisten.

Integration
Knud Mathiesen fokuserer på den store 
andel af indvandrere i Gellerup som et 
problem for integrationen. Han mener, 
de bør flyttes væk fra området og ud til 
yderkanter eller provinser. 
”De folk jeg kender og som er flyttet væk 
fra Gellerup, har fået bedre danskkund-
skaber,” siger DF’eren, der selv bor i Bra-
brand klods op ad bydelen. 

Maria Sloth har tidligere boet i Gellerup, 
og hun ser ikke sproget som den største 
udfordring: ”Selvfølgelig er det et pro-
blem, hvis de snakker dårligt dansk. Men 
det virker som om, at de snakker rigtig 
meget dansk,” fortæller hun. 

Hendes opfattelse er, at indbyggerne 
drager fordel af hinanden og ser det ikke 
som en løsning at flytte dem.”

Arbejdsløshed
Knud Mathiesen tror ikke på, at ret man-
ge flere beboere kan komme i arbejde, 
når ledigheden i øvrigt er høj. 
Derimod foreslår han at indføre frivilligt 
arbejde mod at få sin understøttelse. 
Han understreger, at dette naturligvis 
også burde gælde for resten af samfun-
det.

”Arbejdsløsheden skyldes i høj grad 
den racisme, beboerne møder fra sam-
fundet,” mener Maria Sloth. En løsning 
til problemet kan hun ikke umiddelbart 
lægge på bordet, og fortæller om et tid-
ligere forsøg med virksomhedspraktik, 
som ikke bar frugt med sig. ”Det eneste 
man kan gøre er at tale om problemet 
igen og igen,” siger hun.

Kriminalitet
Det er de få, der ødelægger det for 
de mange, mener Knud Mathiesen. 
Men der skal tages langt hårdere fat 
om kriminaliteten:
”Hvis forældre ikke kan opdrage 
deres børn, må de leve med, at hvis 
børnene laver kriminalitet, risikerer 
de at blive smidt ud af området,” slår 
han fast. 
 
Enhedslistens kandidat siger, at det 
blot er at flytte problemerne og ikke 
at løse dem. 
”Kriminaliteten blandt unge skyldes 
kedsomhed. Vi skal finde noget de 
kan lave i stedet for,” forklarer Maria 
Sloth og fortæller om et succesfuldt 
projekt i Gellerup, hvor unge kan få 
hjælp til at skaffe sig et fritidsjob. 

Helhedsplanen
Generelt er Knud Mathiesen positiv 
overfor helhedsplanen, men han tror 
ikke på, at den giver et stort udbytte. 
Han vil kæmpe for at få en afdeling af 
Århus Produktionsskole til Gellerup. 

Derudover ville han foretrække at gøre de 
otte blokke på Gudrunsvej til ejerlejlighe-
der for at tiltrække stærke udlændinge og 
etniske danskere.
 
På trods af flere gode elementer ser Ma-
ria Sloth flere ulemper ved helhedspla-
nen:
”Jeg ville droppe bygaden. Friheden til 
at kunne gå rundt uden trafik er et gode 
ved at bo der,” mener hun og påpeger, 
at nogle af beboerne i forvejen kører vildt 
i området. Derudover ser hun det som 
uhensigtsmæssigt at rive funktionelle 
boligblokke ned i en by, der i forvejen li-
der af boligmangel. 

Meninger fra højre til venstre

Af Maria Lorentsen, Rødding Højskole

Knud Mathiesen: 
Gør flere blokke til ejerlejligheder.

Maria Sloth: 
Arbejdsløsheden skyldes racisme. 
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Kommunalpolitik er det, du op-
lever lige så snart, du bevæger 
dig ud af døren. 
Kommunalpolitik er, hvad der 
netop påvirker din hverdag.
Alligevel er det kun cirka hver anden ung 
mellem 18 og 25, der i Danmark sætter 
kryds ved kommunalvalget.  I Gellerup 
er det endnu færre. Vi har derfor talt 
med repræsentanter for to ungdoms-
partier om, hvad de vil gøre for at gøre 
unge Gellerup-beboere interesserede i at 
stemme. 

Tale med, ikke tale til
For 26-årige Rene Majlund, 
medlem af DSU (Danmarks 
Socialdemokratiske Ung-
dom) og byrådskandidat for 
Socialdemokratiet i Århus, 
er dialogen vigtig. En dia-
log hvor han taler med de 
unge, fremfor til de unge.  

24-årige Lene Horsbøl, med-
lem af VU (Venstres Ungdom) 
og byrådskandidat for Venstre 

i Århus, er enig: 
”Politik skal ta-
les i øjenhøjde, 
og man skal 
svare, som man 
bliver spurgt, så 
eksempelvis unge 
mennesker kan 
se, at de gør en 
forskel ved rent faktisk at 
stille spørgsmålstegn el-
ler stemme.” 

De er enige om, at poli-
tisk deltagelse er vigtig. 
Ikke nødvendigvis i tradi-
tionel forstand ved for ek-
sempel medlemskab af et 
ungdomsparti. Nej, lige 
så meget ved at deltage 
i foreningsliv og tage del 
i det samfund man lever 
i. ”Det er vigtigt, at folk 
tager stilling til den by de 
bor i og det samfund, de 
er en del af,” siger Rene 
Majlund.

Utraditionelle 
valgmøder
Med en stemmeprocent 
på under 30 i visse om-
råder af Gellerup, øn-
sker begge kandidater 
selvfølgelig at fange de 
ikke-stemmende væl-

gere. De er også enige om 
hvordan: Ved utraditionel-
le valgmøder og et klart og

håndgribeligt budskab, har de unge po-
litikere tænkt sig at formidle lokalpolitik.  
Politik, som ikke bare er tom retorik. 
De to er også enige om at arbejde for en 
bedre integration.

Politik handler om at have en holdning 
og ikke om kedeligt samfundsfag. 
”At sætte sig ned på en af Bazarens ca-
féer og ryge en vandpibe med de unge 
mennesker,” er bare et af de forslag, 
som Rene kommer med for at gøre lo-
kalpolitik mere interessant. 

Om helhedsplanen siger Lene ”Jeg me-
get spændt på helhedsplanen. Jeg tror 
ikke på, at mursten gør noget integra-
tionsmæssigt, det er en holdningsæn-
dring, der skal til, og den skal komme 
både fra Gellerup og fra kommunen.”

Af Christina Torbensdottir Kirkeby, Rødding Højskole

Unge politikere vil tale med Gellerup 

Lene Horsbøl:
Jeg tror ikke på, at mursten gør noget integrationsmæssigt.

Rene Majlund: 

Man skal tage stilling til den by, man bor i. 

”Det er en holdningsændring,
der skal til, og den skal komme
både fra Gellerup og fra 
kommunen.”Lene Horsbøl. 
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I skolernes efterårsferie var der 
masser af aktiviteter med gang 
i for børnene.

Globus1 holdt ’Fed Ferie’ med 
akrobatik, streetdance, kajakpo-
lo, klatring fodbold med mere. 
Og til Gellerupparkens Eid-fest 

var der mindst lige så 
meget fart over feltet 
i Nordgårdhallens 
redskaber og hoppe-
borg. 

Rundt i Gellerupparken

Gellerups børn havde en aktiv efterårsferie

Af Helle Hansen

Tovene var populære til Eid-festen i Nordgård-

hallen. (foto: Sean Ryan Bjerremand)

Akrobatik i Globus1. 
(foto: Malene Ca-
thrine Pedersen)

34 kælderdøre sparket ind på 
én aften. Alt i kældrene stjæles. 
Opgangsdøre, postkasser og 
skraldespande smadres. 
Hærværk for samlet 1,5 mio. indtil videre 
i år. Hashrygning og -salg. Nattelarm og 
voldsom moto-cross-kørsel på stier med 
legende børn. Drenge chikanerer piger 
med seksuelle ukvemsord. 
Og så videre. Listen var lang, da Anett 
S. Christiansen og Ilham Mohamed fra 
Toveshøjs afdelingsbestyrelse fortalte de 
knapt 40 fremmødte på tryghedsmødet, 
hvorfor de længe har bedt om at få en 
dialog med kommunens forskellige for-
valtninger. De sagde dog også, at efter 
sommerferien er uroen til dels stilnet af, 
men de vil nødig opleve så ubehagelig 
en periode igen. 
Men nu kom dialogen i Tousgårdsladen,  
og de kommunale repræsentanter lyt-
tede og kunne bakke op. 
Men der findes ingen nemme løsninger. 
De opsøgende medarbejdere i HotSpot 

kender godt til problemer-
ne og taler med de unge. 

Hjælper ikke at fjerne 
dem
”Vi kan jo bare fjerne dem, 
hører vi nogle gange folk 
sige. Ja, det kan vi godt, 
men de kommer tilbage, 
og problemerne er ikke 
løst. Der skal andre løsnin-
ger til, som vi skal finde 
sammen,” sagde Bent 
Nielsen, chef for HotSpot. 
De andre løsninger kom 
ikke helt konkret frem på 
mødet, men der var almin-
delig enighed om, at:
• Der skal være konsekvens over for børn 
og unge, der ikke kan opføre sig ordent-
ligt. Fortæl politiet, hvad der sker, og 
stå ved det som vidne. De kommende 
videokameraer vil hjælpe. 
• Det handler om at opdrage den kom-
mende generation til respekt og god 
tone. 

Forældre skal også hjælpes i opdragel-
sen. 
• De kommunale myndigheder træder 
ofte sammen om konkrete forhold – 
blandt andet i ”Gellerupmodellen”, men 
der er behov for, at de oftere mødes med 
boligafdelingerne. 

Rundt på Toveshøj

Hærværk skal ud - opdragelse skal ind

Af Birger Agergaard

Knap 40 beboere var mødt op i Tousgårdsladen for at høre, 
hvordan uroen kan afløses af tryghed
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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

www.aarhusstemmer.dk

... fordi kommunalpolitik er vigtig.

Jeg opfordrer alle til at stemme, og i Arabisk 
Kulturforening har de unge holdt møder for 
at styrke samfundsdeltagelsen. 

De, som ikke vil stemme, sætter  sig selv 
uden for indflydelse på arbejdsmarkedet, 
antallet af praktikpladser og så videre.  

Radwan Mansour,  lærer og imam, Gellerup.  

Jeg stemmer til
Kommunalvalget...



 
         Kvartalets ildsjæl

Nadia Helmy Ahmad fik sig en over-
raskelse, da hun troppede op til et 
”møde” i Globus1: hun fik overrakt en 
pris og en iPad som kvartalets ildsjæl.

Områdets beboere og medarbejdere 
valgte kassereren i Aarhus Boxing, fordi 
Nadia er en lokal utrættelig ildsjæl, som 
har spillet en hovedrolle i kampen for at 
sikre, at vi i Gellerup og Toveshøj har et 
boksemiljø, som vi kan være stolte af, 
og som giver mange unge nye mulighe-
der og oplevelser gennem boksningen. 

Læs hele historien på www.gellerup.nu

Boligsocialt kontor

Advokaterne Vest er rykket ud af lejemålet i fløjen ved 
siden af Foreningernes Hus. Det betyder, at det boligsociale 
arbejde i Gellerup nu kan få et samlet kontor – og helt tæt på 
foreningshuset. 
Foreløbig er den boligsociale leder Henning Winther 
og medarbejder Pia Bach-Wedel flyttet ind i fløjen, og 
efterhånden vil der komme flere medarbejdere til, når 
den boligsociale helhedsplan starter aktiviteterne omkring 
årsskiftet. 

     
Tjen penge på Gellerups 

fortællinger

Den Gamle By fortsætter samarbejdet med Gellerup, og 

netop nu søges personer, der har lyst til at vise Gellerup 

frem for omverdenen. Og få løn for det samtidigt!

Som en del af korpset bliver du uddannet guide og 

kommer til at fungere som by-guide i Gellerup. Der vil 

både være generelle guidede ture i området, i stil med 

rundvisningerne i festugen, men det er også meningen 

at der skal være både rundvisning og undervisning i 

forskellige temaer.
Har du lyst til at være med, så kontakt Danielle 

Guldmann Sekwati, på mail: dgs@dengamleby.dk eller 

SMS: 4185 0861.
Uddannelsen kommer til at køre i foråret 2014 og er 

gratis. Efterfølgende har du muligheden for at arbejde 

som lønnet guide. Både folk med og uden arbejde kan 

være med. 

Mavedans
Kun for Kvinder

Hver torsdag kl. 13.30 -15
i Beboerhuset Tousgårdesladen

              Edwin Rahrs Vej 6 B

          Det er gratis at være med

     

 
Et samarbejde mellem Beboerhuset Tousgårdesladen, projekt Med Unge Øjne og  

Sundhedscafeen i Gellerup-Toveshøj (Tousgårdsladen)



Lørdag d. 2. november  kl. 15-17  Valgmøde m. integrationsrådet, Foreningernes Hus
Søndag d. 3. november  kl. 14-16 Hvordan bliver man politiker, Yggdrasil
Mandag d. 4. november kl. 16-17  Valgcafé A - Ø: SF, Gellerup Bibliotek
Mandag d. 4. november kl. 19-21 Vælgermøde: Uddannelse og job, Foreningernes Hus
Tirsdag d. 5. november  kl. 16-17  Valgcafé A - Ø: Liberal Alliance, Gellerup Bibliotek
Onsdag d. 6. november  kl. 16-17  Valgcafé A - Ø: Radikale Venstre, Gellerup Bibliotek
Lørdag d. 9. november  kl. 9-11  Brevstem i Valgbussen - uden for Gellerup Bibliotek
Mandag d. 11. november kl. 16-17  Valgcafé A - Ø: Dansk Folkeparti, Gellerup Bibliotek
Tirsdag d. 12. november kl. 16-17  Valgcafé A - Ø: Enhedslisten, Gellerup Bibliotek
Tirsdag d. 12. november kl. 19-21 Vælgermøde: Børn, familier og inddragelse, Foreningernes Hus
Onsdag d. 13. november kl. 16-17  Valgcafé A - Ø: Kristendemokraterne, Gellerup Bibliotek
Torsdag d. 14. november kl. 16-17  Valgcafé A - Ø: Socialdemokratiet, Gellerup Bibliotek
Fredag d. 15 november  kl. 10.30-12 Fatma Øktem og Øzlem Cekic ”Nye Stemmer”, Yggdrasil
Søndag d. 17. november kl. 15-16  Perlevennernes børnebingo-banko, Yggdrasil
Tirsdag d. 19. november kl. 9-20  Kommunalvalg og Regionsrådsvalg, Globus1
Tirsdag d. 19. november kl. 19.30-24 Valgfest for alle, der har stemt, Foreningernes Hus
Fredag d. 22. november  kl. 17-19  Fællesspisning i Yggdrasil 
Tirsdag d. 26. november kl. 16.30-19 Samvirkets kvartalsmøde, Foreningernes Hus

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender november 2013

Tirsdag, onsdag og torsdag i efterårsferien var der kul-
turfest for børn og voksne på parkeringspladsen bag 
kirken. Nordisk Tivolipark var kulisse for en dejlig kul-
turfest med solskin og glade børn i massevis.  (Fotos: 
Malene Cathrine Pedersen)


