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Når jeg hører ordet kultur
Af Birger Agergaard

Gellerup Kulturmidler er et hit for kreativiteten i Gellerup. Mange er de arrangementer, der er gjort mulige på grund af et større eller mindre tilskud:  Koncerter, workshops, udstillinger, kunstprojekter - og mange flere. Mange af de, der arbejder med disse kulturprojekter, er foreninger, beboere og institutioner her fra Gellerup, men der er også folk udefra, som kan se sig selv midt i mangfoldigheden.Men masser af ting lader sig sagtens gøre uden at være afhængig af penge udefra. Hvis du bladrer dette beboerblad igennem, vil du finde en række eksempler på, hvordan kreativiteten og kulturen blomstrer, både med og uden støtte. 
Et godt eksempel er børnekulturfestivalen, som du kan opleve i Globus1 i vinterferien. Et sandt Babylonstårn er stablet på benene af biblioteket, foreninger og projekter, og festivalen viser om nogen, hvad Gellerup kan. 

Sporten plejer at dominere i de ”fede ferier” i Globus1, og ikke et ondt ord om bolde og net. Men det er afgørende, at der også er rum for de børn og unge, der vil udfolde sig kreativt og med eftertanke. Med dans og musik, med spejderaktiviteter og cirkus. ”Når jeg hører ordet kultur, starter jeg cementkanonen,” skrev Aarhus-kunstneren Mikael Witte på klistermærker, fordi Århus’ kulturkroner blev brugt til at bygge Musikhuset Århus for. Men her i Gellerup er det ikke mursten og beton, der sikrer kulturen. Det gør i stedet de, der bor og arbejder her.  Mang-folkeligheden slår til igen. 

Beboerinformationen på Bentesvej
Børnekulturfestival i Globus1
Nyt tilbud: pigespejder i Gellerup
Portræt af Randa Radwan
Hvem bor egentlig i Gellerup?
Video og urolige unge på Toveshøj
Fortsat time-out i samarbejde om helhedsplan
Fire kulturers musik smelter sammen
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Muslimerne i Aarhus er kom-
met tættere på byens første 
nybyggede moske. Grunden 
er fundet i Gellerup, prisen for 
grunden er ved at blive regnet 
ud, og et skitseprojekt er på vej 
til Aarhus Kommune. 
Det er Forbundet af Islamiske Forenin-
ger i Aarhus, som nu er tæt på en aftale 
med både Brabrand Boligforening og 
Aarhus Kommune. 
Jordstykket midt i Gellerup er nemlig ejet 
af de to parter. Den ligger tæt på Nord-
gårdhallen og rager ind på den nuværen-
de fodboldbane, som alligevel skal flyt-
tes længere opad. Der er tale om 3000 
kvadratmeter.  

”Det er ikke en stor grund, men vi vil 
søge om at må bygge i tre etager, så der 
kan blive plads til det, som vi har behov 
for,” siger Sami Saïdana fra forbundet. 

Spændt på skitseforslag
”Vores arkitekt i gruppen, Metin Aydin, 
er ved at tegne et skitseforslag, som 
kommunen skal vurdere,” siger Sami 
Saïdana. 
Forbundet har samlet penge nok til at 
købe grunden for. Men det næste og me-
get større skridt bliver at rejse de måske 
50 mio. kr., som moskeen kan komme 
til at koste. 
”Vi skal i arbejdstøjet og skaffe pengene. 
Jeg er optimistisk,” siger Sami Saïdana 
om den meget store opgave. 

Tættere på en moske i Gellerup

Af Birger Agergaard

”Vi skal i arbejdstøjet og skaffe pengene. Jeg 
er optimistisk,” siger Sami Saïdana om den 
meget store opgave. 

Så er den nye boligsociale hel-
hedsplan ved at komme i om-
drejninger. 
Landsbyggefonden kan først i februar 
give sin endelige godkendelse af hel-
hedsplanen, men alligevel har det været 
muligt at få besat de første stillinger.
Den ene stilling - inspektør på Gellerup 
Museum - hører ikke under ansøgningen 
til helhedsplanen, idet det er Gellerup 
Museums Venner, som har søgt midler 

i Gellerup Kulturmidler til en ti timers 
ansættelse. I det daglige hører arbejdet 
naturligt hjemme i det boligsociale ar-
bejde.
De to andre ansættelser hører til Get2Ed-
indsatsen, hvor den boligsociale chef 
Henning Winther har haft mulighed for 
en ekstern medfinansiering (Undervis-
ningsministeriet og Fritidscenter Gelle-
rup), så ansættelserne kan foretages nu.
Alle tre starter i februar.

De første ansættelser 

Af Birger Agergaard

Anne Katrine Graah 
Rasmussen er ansat 
i en ti timers stilling 
som Gellerup Muse-
ums nye inspektør. 
Hun har en baggrund 
som billedkunstner, 
museumsmedarbej-
der og formand for 
Kunstnernes Påske-
udstilling.

Mahmoud Haibe Hassan 

(tidligere Vejledningscentret) 

er ansat som forældrevejleder 

- et projekt i samarbejde med 

Brug For Alle Unge under Un-

dervisningsministeriet.

Ahmad El-Ahmad (tidligere Vejled-

ningscentret) er ansat som uddan-

nelsesvejleder i et samarbejde mel-

lem Fritidscenter Gellerup Toveshøj 

og det boligsociale sekretariat.
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Hvad sker der i Infocentret på Bentesvej?

Af Elsebeth Frederiksen

På Bentesvej 29 ligger Infocen-
tret, der hjælper de beboere, 
som skal flytte ud, fordi deres 
blokke skal rives ned.
Her arbejder tre ansatte fra Brabrand 
Boligforening, og de samarbejder med 
Beboerrådgivningen, som hjælper folk 
med at søge lån og boligstøtte. 
I alt skal beboerne i 172 lejligheder flytte, 
mens 65 familier vil helt ud af Gellerup-
parken. I skrivende stund er over 70 pro-
cent flyttet, og de sidste skal være ude 
senest den 1. juni.
Hanne Thun tager sig af de beboere, 

som vil flytte internt i Gellerupparken. 
Nadjatti Himidi rådgiver de beboere, 
der søger udenfor Gellerup. Det er ho-
vedsageligt studerende, som på denne 

måde kan komme foran i køen til boliger 
tættere på byen. Hvis de unge bor i de 
såkaldte ungdomshybler, tilbydes de en 
samlet bolig. 
Ahmed Mansoura tager sig af alle de 
praktiske ting og er en stor hjælp ved 
sprogvanskeligheder. 

Hvad ønsker beboerne?
Infocentret informerer og hjælper folk 
med at flytte. Nogle gange er det svært 
at opfylde ønskerne til fremtidige boli-
ger, hvis man har nogle specifikke krav, 
som f.eks. at man kun vil bo i stuen i en 
bestemt blok. Så kan man måske tilbyde 

en på anden sal i stedet, og folk er som 
regel tilfredse. 
”I starten syntes beboerne, at der var tid 
nok, til drømmeboligen blev ledig, og 

de kunne få et tilbud, men efterhånden 
som tiden nærmer sig, og blokkene bli-
ver tomme, kan man mærke lidt utålmo-
dighed,” siger Hanne Thun.

Det kan gøre ondt
Nogle mennesker, der kommer til in-
focentret, kan være frustrerede over 
at skulle flytte. Men Hanne Thun me-
ner, at de er gode til at tackle de ting, 
som folk kommer med. ”Man skal 
tænke over, at nogle mennesker har 
boet i deres lejlighed i 23 år, og der-
for gør det lidt ondt på dem at skulle 
flytte, men vi prøver virkelig at hjælpe 
dem, så godt vi kan.” 
Mange lejligheder som beboerne 
flytter til, har nyt køkken, og hvor der 
ikke er nyt køkken, kan beboeren selv 
bestemme, om de vil sætte nyt køk-
ken op mod en huslejestigning, eller 
om de vil bibeholde det gamle. En 
del fravælger nye køkkener, fordi de 
stiger i husleje. 

Travlt hele tiden
Der er officielt åbent to dage om 
ugen i infocentret, men folk ringer 
og booker tid, så rådgiverne er travlt 
optaget hele tiden. Når folk er flyttet, 
skal der synes gamle og nye lejlighe-
der, afleveres papkasser, overføres 
aconto beløb og så videre.
”Infocentret har været en succes, 
som er blevet brugt meget under 

hele perioden. Vore beboere giver udtryk 
for, at infocentret har været en god base, 
og de har brugt os til rigtig mange opga-
ver. Vi er ikke i tvivl om, at denne form 
for kommunikation med beboerne er 
den helt rigtige vej for fremtidige opga-
ver under helhedsplanen,” siger Hanne 
Thun. 

God stemning i Infocentret på Bentesvej. To beboere får vejledning af (fra venstre) 

Hanne Thun, Nadjatti Hidimi og Ahmed Mansoura.

”Denne form for kommuni-
kation med beboerne er den 
helt rigtige vej for fremtidige 
opgaver under helhedspla-
nen.” Hanne Thun
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Vinterferiens tre første dage 
står i børnekulturens tegn. 
Globus1 åbner dørene for mange for-
skellige og spændende ferieaktiviteter 
for børn og unge i Gellerup/Toveshøj i 
uge 7. Mandag, tirsdag og onsdag er der 
gang i den fra kl. 10-17. Der er tilbud om 
en lang række aktiviteter, som Gellerup 
Bibliotek har koordineret sammen med 
en række foreninger.

Aktiviteterne henvender sig til børn og 
unge i alderen 0-18 år. De enkelte akti-
viteter har dog hver sine aldersgrænser. 
Forældre, søskende og kammerater er 
også velkomne til at deltage.

Tre dages vinteraktiviteter
Børnenes festival viser Gellerups mang-
foldighed, hvilket er en vigtig pointe i 
forbindelse med de tre dages aktiviteter. 
Vinterferien plejer at byde på sportsakti-
viteter, men i år er det de kreative sider af 
børnene, der skal appelleres til. 

Der er noget for alle børn, uanset om 
man er til kreativitet, cirkus, musik og 
dans eller til at snitte træ og lave bål 
sammen med drengespejdergruppen 

“Ramallah”. Der er også drama, højtlæs-
ning, skulptur-værksted og meget mere. 
Uanset hvad man vælger, bliver det sjovt 
– der er frihed og fantasi.

Deltagelse
Vinterferien er lige om hjørnet. Husk at 
have det sjovt, mens mor og far tager på 
arbejde. Børnefestivalen er udbudt og 
sponsoreret af mange forskellige lokale 
foreninger i Århus og Gellerup/Toveshøj. 

Alle aktiviteter er gratis, så det eneste 
du skal gøre, er at møde op i Globus1 og 
være med på sjov leg. 

Du må ikke selv tage mad og drikke 
med, for det kan købes for billige penge i 
caféen i Globus1.

Mere information
Flere oplysninger og programmet kan hen-
tes på 
Gellerup Bibliotek, Gudrunsvej 78, og Glo-
bus1, Gudrunsvej 3A,

Se alle aktiviteterne på: www.gellerup.nu 

Børnefestival: Kreativitet og leg

Af Parwa Abdulla

Vielsesringen er symbol på, at man holder 

sammen i ægteskabet – men alligevel ender 
nogle ægteskaber med et brud. 

Hvad gør man så?

Du kan blandt andet være med til at 
lave skulpturer som denne sammen med 

Sigrids Stue. 

Er der forskel på at blive gift 
som muslim eller som kristen? 
Hvis ægteskabet går i stykker, 
hvad gør vi så? Hvem ejer bi-
len, og hvem har gælden?
Disse og andre spørgsmål hører under 
familiejuraen. I en række temaartikler 
på portalen www.gellerup.nu vil vi for-
søge at give beboerne svar på mange af 
de spørgsmål, man kan komme ud for i 
hverdagen. 

Temaet byder på disse emner:

Dansk og muslimsk forlovelse og vielse 
Hvordan bliver vi skilt?
Skal vi separeres eller skilles?
Hvor skal vores barn bo?
Ejer vi familiens aktiver i fællesskab?
Er det dig eller mig, der ejer bilen? 

Tema: Familiens hverdagsspørgsmål

Af Parwa Abdulla



6 - Gellerup.nu Februar 2014

Vidste du, at der snart kommer 
en spejdergruppe for piger fra 8 
til 17 år i Gellerup?
Randa Radwan bor på Toveshøj og 
vil på frivillig basis sætte en spejder-
gruppe i gang kun for pigerne. Hun vil 
samarbejde med Ramallah-spejderne, 
som Walid Mahmoud står for, og som 
kun består af drenge. Den nye grup-
pe skal kaldes Ramallah Pigespejder. 
 
Randa Radwan har selv været spejder, da 
hun gik i folkeskolen. Og det har givet 
hende rigtig gode personlige kvalifikatio-
ner. Hun nævner som eksempel, at hun 
er blevet meget selvstændig.

Velkomne uanset nationalitet
Alle er velkommen til at blive en del af 
spejdergruppen, uanset nationalitet eller 
anden kulturel baggrund. 
Gruppen oprettes for at engagere piger-
ne i Gellerup og give dem en god ballast 
og rigtig gode arbejdsmæssige erfarin-
ger. Hvis man er dygtig og har passion 
for nye kreative ideer, kan man senere 
udnævnes til leder i gruppen. Denne 
egenskab er god at have med i bagagen, 

hvis man drømmer om 
en god fremtidig karriere. 
 
Hvert spejderhold mø-
des ugentligt, og der er 
mulighed for arrange-
menter både i og uden 
for Danmark. Randa vil 
ligeledes arrangere aktivi-
teter med drengespejder-
gruppen, hvor drenge og 
piger arbejder sammen. 
 
Forældrene vil blive invi-
teret til et møde, hvor de 
kan høre mere om, hvad 
pigerne laver. Det er gratis 
at deltage i gruppen. 

Bliv pigespejder i Gellerup

Af Parwa Abdulla

Randa Radwan - har taget initiativ til at starte et 

pigespejderhold i Gellerup. (Foto: Birger Agergaard)

Er du en pige mellem 8-17 år, 
som bor i Gellerupparken eller 
Toveshøj?
Er du klar til at være en del af en pige-
mission og måske lugte af bål?
Er du klar til at opleve alt det gode ved 
at være ude i naturen?
Er du klar til at få et sjovt og et udfor-
drende liv med sjov og ballade? 
Er du klar til at finde nye veninder?
Er du klar på det ”værste” indenfor et 
spejderliv?

Er du klar til at få kendskab til dine 
grænser og styrke din selvtillid?
Er du klar til at udvikle og udnytte dit 
fulde potentiale?
Er du klar til at dele din oplevelse med 
andre og være en god kammerat?
Er du klar til at vise hensyn og hjælpe 
andre?
Så er du den, vi søger til pigespejder-
gruppen! 
Vi er lige startet og mødes hver søn-
dag i Laden kl. 15-18.

Kontakt: Randa Radwan, telefon: 
28159773, e-mail: rtb1@hotmail.dk
Husk, at dine forældre skal give tilladel-
se til, at du må være med.

Klar til at lugte af bål?

Af Randa Radwan
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Randa Radwan er en ildsjæl fra 
Palæstina, og hun har boet i 
Danmark i omkring 24 år. 
Før hun kom hertil, boede Randa i Dubai 
indtil 1990. Mange har bemærket hende 
i Gellerup, hvor hun både arbejder og la-
ver en masse frivilligt arbejde. 

Den 34-årige Randa bor på Toveshøj 
sammen med sin mand og deres fire 
børn. Derudover har hun fire søskende 
boende i Århus. Randa forsøger at være 
en alsidig og rådgivende mor og søster. 
Hun bruger sine egenskaber fra rollerne 
som mor og søster i sit arbejde, hvilket 
gør hende til et meget tålmodigt, discipli-
neret og selvstændigt menneske.
Man føler sig i gode hænder, når man er 
sammen med hende. 

Erhvervserfaringer
I seks år har Randa som freelance-tolk 
formået at få sig et stort netværk blandt 
de mennesker, hun har været tolk for. 
Det har gjort, at hun kan tale med mange 
forskellige mennesker uanset alder og 
nationalitet. 

Lige nu arbejder hun som praktikant i 
Foreningernes Hus, hvor hun er glad for 
at være.

“Når folk møder mig, siger de, at jeg strå-
ler af glæde. Det viser, hvem jeg er.” Folk 
rundt omkring kender hende for at være 
den hjælpsomme Randa. 

Udover arbejdet som praktikant er Randa 
tilkaldevikar ved Multifunc i Viby J. Multi-
func er et sted for anbragte børn og unge. 
Hun er seriøs i sit arbejde, uanset hvilken 
rolle hun har. Børnene og de unge er gla-
de for at være i nærheden af Randa, fordi 
hun får dem til at føle sig trygge.

Starter pigespejdere
Randa er i gang med at oprette en pige-
spejdergruppe, Ramallah pigerne. Læs 
artiklen her til venstre.

Alle mødes med et smil, når de kommer 
hende i møde. At lære noget nyt er vig-

tigt, og det er vigtigt at skabe sig en god 
erfaring gennem øvelse og forskellige ar-
bejdsopgaver.”

“Jo mere du får lært, jo mere bliver du 
trænet i at udfolde dig, så øvelse gør me-
ster,” siger Randa. Hun siger også, “Jeg 
kan sagtens have mange bolde i luften, 
og selv om boldene falder ned, så vil jeg 
gøre alt for at få dem op i luften igen. 
Man skal jo arbejde hårdt for at nå sine 
mål.“ 

Hun kalder det sundt at sidde med for-
skellige arbejdsopgaver, for på den måde 
kan man se, hvor ens styrker ligger.
 
Gellerup set med Randas øjne
Randa Radwan har boet i Gellerup 13 år. 
Og hun bliver aldrig træt af at bo i områ-
det, uanset hvordan man udefra omtaler 
Gellerup. Randa er tryg ved, at hendes 
børn bor i Gellerup.  

“Det er vigtigt at vise folk udefra, at dia-
manten Gellerup er et godt sted, for ste-
det har mange nationaliteter i sig. Der er 
mange gode og dygtige folk herude, som 
viser en stor engagement og gør et stort 
stykke arbejde for at få diamanten til at 
stråle.”  

Hun et kulturelt menneske. Randa har 
formået at være god til at mikse det dan-
ske og det palæstinensiske kultur. 

Randa Radwan – en af Gellerups diamanter

Af Parwa Abdulla

“Når folk møder mig, siger de, at jeg stråler af glæde. Det viser, hvem jeg er.” 
(foto: Birger Agergaard)

”Det er vigtigt at vise folk ude-
fra, at diamanten Gellerup er et 
godt sted” Randa Radwan
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I Gellerup og Toveshøj lever der 
dobbelt som mange unge som i 
resten af Århus, mens antallet 
af ældre over 65 år er tre gange 
mindre end i byen
En ny befolkningsoversigt fra juli 2013 gi-
ver et interessant overblik over, hvem vi 
6828 beboere er, og hvor vi kommer fra. 

Mere end hver tredje beboer i Gellerup 
og Toveshøj er et barn eller en ung under 
18 år (2576). 

Til gengæld er mindre end fem procent 
af beboerne i de to afdelinger folkepen-
sionister over 65 år (301).  Det er med til 
at fastslå, at Gellerup er en af Danmarks 
mest børnerige bydele.

2. generation tæller med
Den største befolkningsgruppe i Gelle-
rup er borgere med baggrund i Libanon, 
altså libanesere og palæstinensere. Det 
er hver tredje beboere – i alt 2.187 perso-
ner, som stammer derfra. 

Tallene indeholder også børn, der er født 
og opvokset i Danmark – det er fordi, at 
det først er 3. generation af indvandrere 
og flygtninge, der tæller som danskere i 
statistikkerne.

Der er 84 nationaliteter i alt i Gellerup, 
viser tallene fra BoSocData. Heraf er der 
rigtig mange, som kun er repræsenteret 
med ganske få beboere. Fra 53 nationa-
liteter bor der kun 10 eller færre i bolig-
området.

Af Helle Hansen

Unge i overtal i Gellerup

Efter de 10 største grupper, som er med i grafikken her, kommer yderligere godt 73 nationer.

Vi kan glæde os til at få endnu 
flere kulturoplevelser i år i Gel-
lerup. 
Gellerup Kulturmidler har sidst på året 
uddelt over en halv million kroner til en 
række projekter.
Mest har Cirkus Tværs fået – nemlig 
250.000 kr. til en europæisk ungdoms-
cirkusfestival i Gellerup. 
Der er også givet pæne beløb til et skri-
veværksted, til Jafras kulturaften-arran-
gementer og til Jammin’-projektet (se 
om Jammin’ side 10), mens der er strøet 
mindre beløb til en lang række kulturpro-
jekter: dans, foto, drama, kreativ work-
shop, kor, hinkeruder og så videre.

Kulturpuljen deler også penge ud i år, 
hvis man har et godt projekt. I ”den 
store pulje” er det kravet, at man møder 
op på et offentligt møde og fortæller om 
sine tanker, og gerne indgår i et netværk 
omkring projektet.

Her er datoerne for i år: 
20. februar. kl. 17-20: Offentligt infor-
mationsmøde for ansøgere til den store 
pulje. Mødet finder sted på Gellerupse-
kretariatets kontor, Gudrunsvej 78.

19. marts: Ansøgningsfrist 
til den store pulje og til her 
og nu-puljen.

11. juni: Ansøgningsfrist til 
her og nu-puljen.

20. august: Ansøgnings-
frist til her og nu-puljen.

9. oktober kl. 17-20: Of-
fentligt informationsmø-
de for ansøgere til den 
store pulje. 

5. november: Ansøgnings-
frist til den store pulje og 
til her og nu-puljen.

Af Birger Agergaard

Søg kulturpuljer i år

Cirkus Tværs har fået støtte til at forberede 
en stor europæisk cirkusfestival for unge. 

(foto: Birger Agergaard)
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Videoovervågningen på Toves-
høj er på vej, og afdelingsbesty-
relsen presser på for at få det op 
i foråret. 
Beboerne stemte i efteråret for at indføre 
overvågning vigtige steder for at hindre 
hærværk og utryghed. Tilladelsen er nu 
indhentet fra politiet, og nu mangler vi 
bare en godkendelse af, at penge fra den 
fysiske helhedsplan kan bruges til video-
overvågning. 

Uro og risiko for kriminalitet
Der har været en del uro i Laden, hvor 
unge i længere tid er kommet ind og har 
forstyrret de forskellige aktiviteter. Besty-
relsen har nu indledt et tættere samar-
bejde med politiet og Laden for at løse 
problemet. 
Plejeboliger og lokalcenter
I Toveshøj skal der bygges ca. 60 ple-
jeboliger, og det har hele tiden ligget i 
luften, at områdets nye lokalcenter skal 
ligge ved siden af boligerne. Der har dog 
også været snak om, at det skal ligge ved 

siden af børnebyen, men da vinderfor-
slaget blev præsenteret, var der ikke et 
lokalcenter med dér. 

Lys og manglende busser
Bestyrelsen i Toveshøj har sat fokus på 
lyset i området og er i dialog med kom-
munen om mere lys på de kommunale 
gang- og cykelstier. 
Bestyrelsen har endnu engang indgivet 
et høringssvar til Midttrafik om, at områ-
det mangler en bus.

Rundt på Toveshøj

Video, lys og urolige unge
Af Anett Sällsäter Christiansen

Af Birger Agergaard

Gellerupparken (og i øvrigt også 
Toveshøj) holder fortsat pause i 
samarbejdet med Aarhus Kom-
mune om helhedsplanen. I skri-
vende stund er der dog møder 
på vej, så måske kan pausen 
snart være slut.
Som vi nævnte i december-nummeret af 
Gellerup.nu, blev Gellerupparken stadig 
mere frustreret over samarbejdsklimaet 
i helhedsplanen. Afdelingerne har følt 
sig ”kørt over” i samarbejdet - der blev 
altså ikke lyttet nok til dem, og mundtli-
ge aftaler blev ikke overholdt. Derfor tog 
de en timeout.
Foreningsledelsen fik før jul at vide, at 
kommunen gerne deltager i et møde 
med afdelingerne, men af praktiske år-
sager er det ikke blevet til noget endnu.
Afdelingsformand Helle Hansen forven-
ter, at mødet snart finder sted.

Rundt i Gellerupparken

Timeout lidt endnu

Af Birger Agergaard

2014 bliver hinkerudernes år i Gellerup. I hvert fald vil Perlevennerne gerne have børn 

til at udsmykke fliser, som senere skal placeres forskellige steder i området og blive 

til hinkeruder. I vinterferien inviteres de til at komme mandag, tirsdag og torsdag kl. 

14-16 i Yggdrasil. Her kan de være med til at udforme små kunstværker på fliser, som 

senere kommer udenfor som hinkeruder. Projektet har fået 10.000 kr. fra Gellerup 

Kulturmidler, og kunstner Niels Rabhek sætter tingene i gang. 

Billetter til fastelavn
Gellerupparken holder fastelavn 
2. marts foran Yggdrasil, og det er 
for børn under 14 år. Torsdag den 
20. februar kl. 15-18 sælges billet-
ter til festen. De kan købes for 10 
kroner i Yggdrasil. 
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Dennis Ahlgren: Producer, arrangør, kompo-
nist, multiinstrumentalist mm. Uddannet bas-
sist, ejer af AabyRoad Studiet i Aarhus, guita-
rist.

Musikerne Dicte, Maher Mah-
moud, Dennis Ahlgren og 
Houssam Zamzam har aldrig 
mødt hinanden. Alligevel spil-
ler de snart koncert sammen 
på Café Roma i Bazaren.
Den 5.-8. februar samles de fire musi-
kere i Foreningernes Hus. Her får de 
fire dage til at blande deres forskellige 
musikalske baggrunde og lave helt ny 
musik – sammen! Resultatet kan ople-
ves 8. februar ved to koncerter hhv. på 
Café Roma i Bazaren og på spillestedet 
Radar i Aarhus C.
Til sammen har de fire dygtige musi-
kere stor erfaring og har spillet utallige 
koncerter i både Danmark og udlandet. 
Alligevel bliver det en spændende udfor-
dring for dem at komponere ny musik, 
der rummer alle fire deltageres musikal-
ske baggrunde.
Projektet Jammin’ foregår for tredje 
gang i Foreningernes Hus, og til april 
kommer fire nye musikere på besøg for 
at skrive musik og give koncerter, der 
går på tværs af musikkulturerne.

Se mere på  www.rosa.org og facebook.
com/jammindk

Jammin’: Musikalsk talent og erfaring

Af Birger Agergaard

Kreativ i Sigrids Stue

Af Stine Maria Olesen og Mie Nygaard Thomsen

Sigrids Stue søger dygtige kvin-
der og piger, der lyst til at være 
kreative. Og lære nye hånd-
værks teknikker og videregive 
gamle håndværks teknikker og 
traditioner.
Sigrids Stue ønsker at skabe et rum, 
hvor kvinder med forskellige kulturelle 
baggrunde både kan lære af hinanden 
og bidrage med egen viden og kunnen. 
Samtidig håber vi at kunne viderebringe 

nogle af de traditionelle håndværk til en 
generation af yngre kvinder.
Sigrids Stue og tekstildesigner Mie Ny-
gaard Thomsen inviterer til workshops, 
som sætter fokus på de traditionelle 
håndværk og hvordan disse kan kombi-
neres på tværs af kulturer og videreud-
vikles til nutidige designgenstande.
På disse workshops kan kvinder på 
tværs af generationer og kulturer mødes 
og skabe nye nutidige designudtryk med 
udgangspunkt i de mangeartede kultu-

relle traditioner, der er i området inden-
for håndværk.
Kender du nogen, der kunne tænke sig 
at være med, så fortæl dem om det.
Workshopforløbet starter i uge 8 og vil 
foregå hver mandag kl 10-13 i Yggdrasil. 
Første gang er altså mandag den 17. fe-
bruar.
Har du lyst til at være med eller har 
spørgsmål, så kontakt Stine tlf. 52303882 
eller Katrine på tlf. 60153458.
Vi er også at finde på Facebook og www.
sigridsstue.dk

Dicte: Sangerinde, komponist, guitarist. Fik gen-
nembrud som forsanger i Her Personal Pain og 
har efterfølgende skabt sig en solid solokarriere.

Houssam Zamzam: Sanger, komponist og key-
boardspiller med palæstinensiske aner. Har spil-
let til et væld af forskellige arrangementer. 

Maher Mahmoud: Oudspiller (arabisk lut), pia-

nist og komponist. Maher har syrisk baggrund, 

har udgivet album i eget navn.



     

Hvis far er mærkelig

Demens er en udbredt sygdom hos 
især ældre mennesker, men mange 
overser, at sygdommens udvikling 
kan bremses. 
Derfor vil Aarhus Kommune 
gerne i kontakt med personer, 
hvis forældre kan have tegn på 
demens: det vil sige har svært ved 
at huske, kan ikke finde rundt, siger 
mærkelige ting, er kede af det og så 
videre. 
To demens-sygeplejersker vil i 
Foreningernes Hus vise en film om 
demens, og de fremmødte kan 
høre mere om sygdomstegn. Man 
kan også låne en DVD-udgave med 
hjem. Den kan ses på ti sprog. 
Filmen vises flere gange: 25. 
februar, 18. marts, 29. april, 20. maj 
og 24. juni. Hver gang er det kl. 16 
til 17. 

Bydelsmødrenes årsmøde

Bydelsmødrene i 8220 har fået en forening, og den holder 
sin første generalforsamling fredag den 7. februar kl. 12.30 i 
Beboerhuset Yggdrasil. 
Samtidig har Bydelsmødre-projektet fået 53.000 kr. til at 
forlænge projektet frem til sommerferien, og det giver plads til 
nye aktiviteter. Dem skal der også snakkes om på årsmødet. 

     Har du en historie?

Museet Den gamle By er vild med Vestbyen og dens 

mange historier. Måske har du en af de historier eller 

nogle af de ting, som kan vises frem på en ”AarhusVest-

weekend” 31. maj-1. juni? 

Det er et udstillings- og fortælleprojekt, som giver 

beboere i Gellerup mulighed for selv at fortælle, hvem 

de er, og hvordan det er at bo i Gellerup. Hvordan bliver 

andre, som ikke bor her, klogere på ligheder og forskelle? 

”Vi inviterer til et samarbejde om at lave udstillingen om 

og med beboerne. 16-årige, gamle, tilflyttere, indfødte, 

nydanskere eller etniske danskere.... alle!,” understreger 

Danielle. 
Kontakt Danielle Guldmann Sekwati på:dgs@

dengamleby.dk eller tlf. 4185 0861.
 

         Om Yahya Hassan

Tirsdag den 4. februar kl. 19 er der på Gellerup Bib-

liotek samtaleaften om den samfundsdebat, som 

Yahya Hassan har skabt med sine digte og sin sam-

fundskritik. På aftenen vil digter Thomas Boberg og 

debattør Tarek Hussein hver holde et oplæg på 15 

minutter, som skal åbne for en dialog med publi-

kum.
Thomas Boberg kommer ind på, hvordan Has-

sans digte kan læses og fortolkes. Tarek Hus-

sein vil sætte Yahya Hassans kritik ind i en større 

samfundsmæssig sammenhæng og forsøge at 

skabe dialog mellem digteren og hans kritikere.  

Der er gratis adgang.

 Afghansk mad i klubbenGellerups internationale madklub er kommet godt fra start efter en længere pause. Først var der arabisk mad, så duftede der somalisk i kælderen under Foreningernes Hus, og næste gang serveres afghansk mad. Det er mandag den 10. februar kl. 18. Man melder sig senest fredagen inden til rikke@indsyn.dk eller tlf. 2871 1466 og betaler 35 kroner, når man kommer.Der varsles en overraskelse denne aften! 

 Næsten årets østjyde

Gellerups frivillige boksetræner Jan Thielemann blev 

nummer to i finalen om at blive kåret af TV2-seerne som 

Årets Østjyde.  
Jan fik et godt skudsmål af en af dommerne i 

konkurrencen, Brian Mathiesen, som selv er boksetræner 

og blev Årets Østjyde i 2010. 

”Jeg mødte ham tilbage i 1981, og da var han allerede en 

stjerne - og jeg fik lige et par på kassen, da jeg startede!”



Februar 2013
Torsdag d. 30. januar  kl. 19-21 Beboermøde i Gellerupparken om video, Foreningernes Hus 
Søndag d. 2. februar   kl. 15-18  Pigespejdere mødes (hver søndag) i Tousgårdsladen 
Tirsdag d. 4. februar   kl. 19-21 Debataften om Yahya Hassan (side 11), Gellerup Bibliotek
Fredag d. 7. februar  kl. 12.30-15      Generalforsamling i Bydelsmødrene, Yggdrasil
Lørdag d. 8. februar  kl. 14-15       Jammin’ musik i Gellerup (side 10), Café Roma i Bazar Vest
Mandag d. 10. februar  kl. 10-16 Børnekulturfestival (side 5), Globus1
Mandag d. 10. februar   kl. 14-16 Lav hinkeruder (side 9), Yggdrasil
Mandag d. 10. februar  kl. 18-20 Afghansk mad i International Madklub (side 11), Foreningernes Hus
Tirsdag d. 11. februar  kl. 10-16 Børnekulturfestival (side 5),  Globus1
Tirsdag d. 11. februar   kl. 14-16 Lav hinkeruder (se side 9), Yggdrasil
Onsdag d. 12. februar  kl. 10-16 Børnekulturfestival (side 5), Globus1 
Onsdag d. 12. februar   kl. 18-22 Volleyball for unge og voksne, Globus1
Torsdag d. 13. februar   kl. 12-20 Gellerup Cup, Globus1
Torsdag d. 13. februar   kl. 14-16 Lav hinkeruder (side 9), Yggdrasil
Fredag d. 14. februar   kl. 12-22 Gellerup Cup, Globus1
Lørdag d. 15. februar   kl. 15-16  Børne-bingo-banko, Yggdrasil
Søndag d. 16. februar  kl. 16-18 Museet tager imod ting til udstilling (side 11), Gellerup Museum
Mandag d. 17. februar  kl. 10-13  Kreativ workshop for kvinder starter (side 10), Yggdrasil
Torsdag d. 20. februar  kl. 15-18  Salg af billetter til Fastelavn, Yggdrasil
Torsdag d. 20. februar  kl. 19-21 Møde om ansøgning til Gellerup Kulturmidler (side 8)
Tirsdag d. 25. februar  kl. 16-17  Film om sygdomstegn på demens (side 11), Foreningernes Hus
Onsdag d. 26. februar  kl. 19-20 Generalforsamling i Grønærten, Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A.

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender februar 2014

Nogle siger, at Gellerup er smukkest om aftenen 
– med de mange forskellige ’billeder’, som hvert 
oplyst vindue viser på de lange facader. Sean 
Ryan Bjerremand har været en tur rundt i sit bo-
ligområde og blandt andet taget dette billede. 
Se flere billeder i serien på www.gellerup.nu


