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Så kom godkendelsen
Af Henning Winther, boligsocial leder

Så kom den – den længe ventede godkendelse af den boligsociale helhedsplan for Gellerup og Toveshøj. Over de næste fire år forstærkes indsatsen i området i forhold til især foreninger, uddannelse og beskæftigelse. 
Helhedsplanen er et resultat af et tæt samarbejde mellem Brabrand Boligforenings administration, beboerne, foreningerne i afdeling 4 og 5 og Aarhus Kommune.  Visionen i helhedsplanen er ”at øge beboernes livsmuligheder med beboerne som drivkraft”.  Vi skal som boligsociale medarbejdere ikke lave aktiviteterne for beboerne - de lokale foreninger skal derimod have de bedst mulige forhold til at lave gode solide fritidsaktiviteter for alle beboere og hjælpe de unge i området, så de træffer de rette valg i forhold til job og uddannelse.

Hensigten er at skabe et bæredygtigt lokalsamfund, hvor beboerne hjælper hinanden til at hjælpe sig selv. Vi ser ikke den boligsociale indsats som en del af den sociale projektkultur, hvor projekter giver et område et løft i en kortere periode for derefter at efterlade området uden sammenhængskraft, fordi beboerne er blevet vant til, at velmenende socialarbejdere laver arbejdet for dem. Vores arbejdsgivere er beboerne i området - og vores opgave er at lytte til beboerne og sikre, at vi laver en indsats til gavn for hele området på sigt.   
Vi holder til på Tousgården ved Foreningernes Hus. I er alle meget velkomne til at komme forbi med ideer og inspiration.
  
Vi glæder os til at se jer. 

Fritidspatrulje på fritids-tjek
Fotoserie fra børnefestival
Forfatteren Hanne Viemose
Ni miljøambassadører udannet
Gode venner med kommunen
De nye i Samvirket 
Ahmed Yusuf fik Samvirkets Pris
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”Kun for kvinder og børn”, det 
er skiltet, man bliver mødt af 
i Foreningernes Hus lørdag ef-
termiddag. 
Foreningen Piger på Tværs havde 
nemlig arrangeret en uddannelses-
dag kun for piger.  Mange piger sid-
der klar til at fortælle om deres ud-
dannelse og svare på spørgsmål. 
 
I det ene hjørne sidder formanden for 
Piger på Tværs, Nata Diaby. Hun og hen-
des søster Lahila Diaby har formået at 
lave dette specielle arrangement. ”Jeg 
håber på, at de der kommer til arrange-
mentet, får en ny indsigt og viden, og 
dermed får udforsket så mange mulig-
heder som muligt,” fortæller Nata Diaby 
med en klar forventning i stemmen.  
 
Nata er selv i gang med en uddannelse, 
nemlig ”Eksport Sales and Technology 
Management” på University Collage i 
Ålborg. Hun har selv valgt uddannelsen 
af interesse, men da hun besluttede sig, 
havde hun ikke selv den gyldne mulig-
hed for at deltage i sådan en uddannel-
sesdag. Hun mener, at hvis hun havde 

muligheden, så havde hun nok fået et  
andet syn på universitetsuddannel-
serne og måske en anden inspiration. 
 
Tro og håb
Men indsigt og viden er ikke det eneste 
formål med arrangementet.
”Dette arrangement er også lavet for 
at vise pigerne, at selvom man har 

en anden etnisk baggrund, så kan 
det lade sig gøre at tage en uddan-
nelse og få arbejde,” fortæller Nata.  
 
I baggrunden kan man høre piger, der 
snakker ivrigt, hvor en bl.a. siger ”Det har 
været godt. Jeg føler mig mere afklaret.”    
 
40-50 piger kom i løbet af dagen, og 
Nata Diaby forventer, at de næste år vil 
holde et arrangement igen.

Uddannelsesdag kun for piger!

Af Israa Maarouf

Nata Diaby (billedet) ville gerne selv have 
haft muligheden for at blive inspireret, da 
hun valgte sin uddannelse.

Wissal El-Arid starter midt i marts 
som netværkskoordinator, som er en 
videreudvikling af den stilling, som 
Ulla B. Jørgensen har som Samvir-
kekoordinator frem til 1. april. Wissal 
blev sidste år kontoruddannet med 
speciale i integration, og hun har si-
den arbejdet i kommunens Kultur og 
Borgerservice med foreningsstøtte 
og lokalebooking.

Landsbyggefonden har netop 
sagt ja til den boligsociale 
helhedsplan for Gelleruppar-
ken og Toveshøj – se Henning 
Winthers leder her til venstre.
Dermed kan der også sættes gang i 
ansættelserne, der skal virkeliggøre 
ambitionerne. Flere skal ansættes i 
løbet af marts, og der er netop ansat 
to i helhedsplanen. 

Boligsocial helhedsplan ruller
Af Birger Agergaard

40-50 piger kom for at høre nærmere om 
uddannelser og gymnasieretninger. 

Ghassan Hassoun 
er startet som bar-
selsvikar i projekt 
Get2Job, som hjæl-
per skoleelever og 
unge med at søge 
fritidsjob. Ghassan er 
socialrådgiver og ud-
dannelsesvejleder og 
har tidligere arbejdet 
i jobprojektet Shaqo.
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Fritidspatruljen på fritids-tjek

Af Sara Bradley 

Fritidspatruljen, der laver gratis 
aktiviteter for børn i Gellerup 
og Toveshøj, har været rundt i 
Gellerupparken og ringe på hos 
børnefamilier. 
Grunden er, at der gennem et stykke tid 
har været vekslende fremmøde af børn 
fra Gellerupparken til fritidspatruljens 
aktiviteter: 
”I Toveshøj er det mere stabilt, hvem 
der kommer. Det er de samme børn, og 
der kommer cirka lige mange hver gang. 
Børnene fra Gellerupparken har nogle 
gange været mange, andre gange har vi 
siddet helt alene,” fortæller Aladdin Al-
Mohammad, 15 år og instruktør i Fritids-
patruljen. 
Derfor satte Fritidspatruljen sig for at 
undersøge sagen nærmere.  Med spør-
geskemaer gik de fra dør til dør og snak-
kede med forældre i Gellerupparken. 

Fravær har positiv begrundelse
Baggrunden for undersøgelsen var 
en rapport fra 2010, lavet af Det Bo-
ligsociale Fællessekretariat, der viste, at 
kun cirka 30 procent af børnene i Gel-
lerupparken benytter sig af fritidstilbud. 
Fritidspatruljens leder Gordon Roberts 
kunne ikke forstå at der kom så få, når 
tilbuddene nu er gratis. 

I de unges undersøgelse fik han lidt af 
svaret: ”Undersøgelsen er hverken of-
ficiel eller fuldstændigt dækkende. Men 
det vi umiddelbart kunne se var, at langt 
flere børn end forventet allerede har 
andre aktiviteter efter skolen. Måske 
nærmere 70 end 30 procent er tilmeldt 
enten SFO eller andre fritidstilbud. Hvis 
de ikke har tid til at komme til vores akti-
viteter, er det altså ikke fordi, de ikke ved, 
vi findes eller bare sidder derhjemme og 
glor, og det er en positiv grund,” siger 
Gordon Roberts. 

Skuespil var øvelse før interviews
Inden undersøgelsen havde de unge 
i Fritidspatruljen øvet interviewteknik 
gennem rollespil for at forestille sig nog-
le af de situationer, de kunne møde ude 
på dørmåtterne: 

”Det var ret godt, og meget ligesom da 
vi kom ud i virkeligheden. Så var det 
også først lidt pinligt, men her blev vi jo 
nødt til bare at snakke, jeg endte i hvert 
fald med at snakke en hel del,” fortæller 
Aladdin Al-Mohammad.
Fritidspatruljen var ude to forskellige 
dage i blandede grupper af piger og dren-
ge. I alt besøgte de omkring 24 blokke og 
bankede på alle de døre, hvor de kunne 
se på postkassen, at der boede familier 

eller, hvor de kunne høre børn inde fra 
lejligheden. Det blev til rigtig mange 
trapper. 
Ikke alle steder var der nogen hjemme 
eller nogen, der havde lyst til at snakke. 
Men flere af de unge oplevede at blive 
inviteret indenfor til en snak, få tilbudt 
te eller ligefrem mad, og det var en rigtig 
god oplevelse. 

Aladdin Al-Mohammed og de andre instruktører havde øvet interviewteknik, inden de 

stemte dørklokker  det var ret godt, erfarede han. (privatfoto)

Ela Nil er i virksomhedsprak-
tik i Fritidspatruljen, hvor hun 
blandt andet skal analysere 
resultaterne af rundspørger-
ne, du kan læse om på denne 
side. og hun skal se på kom-
munikationen indadtil og ud-
adtil i Fritidspatruljen. 
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Op mod 1500 børn deltog i bør-
nefestivalen, som blev en stor 
succes.  
Somaliske, tyrkiske, arabiske og viet-
namesiske danseopvisninger var del af 
festivalens officielle afslutning og det 
absolutte højdepunkt, med et hav af til-
skuere.

Men mange andre sjove og spændende 
aktiviteter for børn fandt også sted i lø-
bet af festivalen. Tre intense dage, som 
det forhåbentlig kan ses af billederne 
her. 

Se flere billeder på www.gellerup.nu

Børnefestival i farver

Tekst og fotos: Sara Bradley
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Hanne Højgaard Viemose sid-
der på Café Roma i Bazar Vest. 
Hun har sin computer fremme 
og har lige siddet og arbejdet. 
Der er sort kaffe i den hvide ca-
feteriakop, og hun spiser frugt-
salat i plastbæger, for det er 
stadig lidt for tidligt til Romas 
flødeskumskager. 
Her sidder hun tit. Hun kan godt lide 
baggrundsstøjen, juicemaskinen, stem-
merne, der flyder sammen. Sådan arbej-
der hun bedst. Ude i det liv, hun skriver 
om. 

Gellerup inspirerer
For livet i Gellerup har en særlig stem-
ning, synes hun. Derfor er Gellerup også 
scenen for handlingen i den nye bog, 
Viemose arbejder på. Den er inspireret 
af livet i området, samtaler hun hører, 
de historier hendes to børn tager med 
hjem. 

Viemose har boet i Gellerup, siden hun 
blev færdig på Forfatterskolen 2011, hvor 
hendes debutroman ’Hannah’ også ud-
kom. Men egentlig er hendes tilværelse 
tredelt mellem kolonihaven i yderområ-
det af Gellerup, lejligheden på Janesvej 
og de mange ture til Island, hvor faren til 
hendes børn bor. 

Hanne Viemose har håret samlet i en 
hurtig knold på hovedet og hættetrøje 
på. Hun trækker hætten op over hove-
det til bladets foto af hende. Det skal 
ikke være for selvhøjtideligt. Heller ikke 
selvom man er forfatter, eller måske lige 
netop derfor: 
”Det må ikke blive for seriøst, jeg vil ikke 
gøres til en bestemt autoritet gennem 
det at være forfatter. Det jeg skriver, skal 
ikke læses på baggrund af min person,” 
siger hun.  

Generelt er der i dag for meget fokus på 
’personen bag’, mener Viemose: ”Især 
unge kvindelige forfattere forventes at 
gøre noget ud af deres image. Det gider 

Forfatter på sin egen måde

Af Sara Bradley
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jeg virkelig ikke tænke så meget over,” 
siger hun. 

På forfatterskole
”Jeg har altid villet være forfatter. Men 
jeg følte jeg burde få et rigtigt arbejde, 
sådan et, man kunne tjene penge på,” 
fortæller Viemose. Derfor startede hun 
på at læse antropologi på Aarhus Uni-
versitet. 

Hendes plan var at skrive ved siden af. 
Men rapporterne fyldte og det akademi-
ske sprog var tungt. Et stykke inde i sin 
kandidatuddannelse tog hun beslutnin-
gen om at droppe fra og søge ind på for-
fatterskolen:
”Jeg havde en ide om, at hvis man skulle 
være rigtig forfatter, så måtte man vel 
forbi forfatterskolen,” siger hun. 

Første gang hun søgte, fik hun afslag. 
Det kom som en overraskelse: ”Det ly-
der skørt, men jeg havde slet ikke over-
vejet muligheden for et afslag, det var jo 
det eneste i verden, jeg ville!”

Viemose vendte tilbage til universitetet 
og planlagde et feltstudium på Island. 
Da alt var på plads, og hun var på vej, 
fik hun brev fra forfatterskolen. Hun var 
optaget. Det var anden gang hun søgte. 
Det blev aftalen, at hun fik et halvt års 
overlov fra at starte, så hun tog alligevel 
afsted til Island.

Tak til Sheriffen
Studierne blev ikke til så meget. Til gen-
gæld blev hun forelsket. I en islænding. 
Da hun et halvt år senere startede på for-
fatterskolen i København, kom hun ikke 
alene hjem.

Halvvejs inde i studiet på forfattersko-
len gik hun på barsel. Her fik hun særlig 
vejledning af den daværende rektor på 
skolen Hans Otto Jørgensen. Han læste 
løbende hendes udkast til den senere 
debutbog.

”Til Sheriffen” står der i dedikationen i 
bogen, en henvisning til rektoren, der 
ledede forfatterskolen som en sherif i 
et vindblæst wild west: ”Han er en af de 
bedste tekstlæsere, jeg har mødt. Når 
han gav kritik eller holdt taler kollektivt, 
var han dundrende, men på tomands-

hånd var han blid som et lam,” fortæller 
Viemose. 

Ellers har hun det blandet med forfat-
terskolen. Hun har lært meget, der har 
gjort hende til en bedre forfatter: 
”På den anden side er jeg stadig ved at 
ryste skolen af mig. Tonen var hård. Det 
var læring gennem tekstkritik. Den gene-
relle forståelse var, at man skulle kunne 
tage det. Det var ikke målet at være pæ-
dagogisk,” forklarer hun.   

Navlestrengen cuttet
I dag føler Hanne Viemose, at hun har 
cuttet navlestrengen til institutionen og 
er ved at lære at være forfatter på sin 
egen måde. Og det har hun oplevet som 

meget anderledes, end hun forestillede 
sig: 
”Jeg ved ikke med andre forfattere. Jeg 
har en ide om, at de sidder ved skrive-
bordet. Jeg er mere all over. Skriver, går 
en tur, læser avis, skriver lidt igen, klat-
læser i en digtsamling,” siger hun med 
eftertænksom mine. 

Ud over at skrive på næsten fuld tid er 
der alle foredragene, gæsteundervisnin-
gen, ligesom hun har sit eget skrivehold 
for piger i Gellerup, og i sidste måned 
stod hun for en velbesøgt debataften om 
Yahya Hassans digte på Gellerup biblio-
tek.  

Så Viemose er så småt ved at acceptere, 
at forfatterfaget godt kan være et rigtigt 
arbejde. Et arbejde med friheden til ar-
bejde, hvor og hvordan hun vil. 

”Især unge kvindelige for-
fattere forventes at gøre 
noget ud af deres image. 
Det gider jeg virkelig ikke 
tænke så meget over.”

”En (autentisk) historie om en ung kvinde som flygter  finder sig selv. Sex, vold og 

bananer,” står der på en papirlap på omslaget af debutbogen ’Hannah’  fra 2011.
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Diplomer blev delt ud, og Råd-
mand Kristian Würtz kom på 
besøg, da de første miljøambas-
sadører i Gellerup fik bevis på, 
at de var færdiguddannede. 
Der var kaffe på kanden og bagt kage, da 
nogle glade kvinder var mødt op for at få 
deres diplom. Esben Trige, som var un-
derviser på kurset, fortæller, at 12 havde 
deltaget i kurset, men ni gennemførte 
det. Man skulle nemlig møde op næsten 
alle gange for at få sit diplom. 
Meningen med uddannelsen som mil-
jøambassadør er, at beboerne skal lære 
at spare på vand og strøm og hjælpe 
andre beboere med gode spareråd.  
 
Ifølge afdelingsformand Helle Hansen er 
meningen, at ambassadørerne skal kun-
ne arbejde for boligforeningen, og nye 
beboere skal kunne booke et besøg af en 
miljøambassadør, som så kan give dem 
et kursus i, hvordan de sparer i hjemmet. 
 
Hvad har de så lært?
En snak med kvinderne efter rådman-
dens uddeling af diplomer afslørede, at 
de havde lært meget. 
En af dem sagde, at de havde lært, at 
man skal bruge sparepærer i hjem-
met.  Flere var holdt op med at lade 
opladeren til deres mobiltelefoner og 
computere sidde i kontakten, når den 
ikke blev brugt, for selvom den ikke lader 
op, bruger den stadig strøm bare ved at 
sidde i kontakten. 
Sawsan El-Abbas havde lært, at man ikke 
skal lade køleskabet være åbent. ”Nogle 
gange stod det bare åbent i lang tid, for-
di jeg skulle beslutte mig, eller jeg lod 
det stå åbent, mens jeg lavede mad.” 

Vasker op i en balje
Ilham Mohamed har også lært ret me-
get. Hun er begyndt at slukke vandet, 
når hun børster tænder, og når hun va-
sker op, hælder hun vand i en balje og 
vasker ikke bare op med rindende vand.  
Også hun har været slem til at lade køle-
skabet stå åbent, men det er hun stoppet 
med nu. Hun har en del venner, som klager  

over for høj husleje, men 
nu vil Ilham gerne hjælpe 
dem til, at den bliver la-
vere ved at give dem nogle 
gode råd om, hvordan de 
sparer på el og vand. 
En anden ting Ilham gerne 
vil lære noget mere om, er 
hvordan man sorterer sit 
affald. ”På den måde kan 
man også spare penge på 
huslejen.”

Kom med spørgsmål
Har du spørgsmål om 
energi og miljø, så 
kom i Yggdrasil hver 
torsdag kl. 10-12.

Af Elsebeth Frederiksen / Fotos: Esben Trige

Gellerup har nu ni miljøambassadører

Det obligatoriske gruppebillede sammen med Esben Trige og rådmand Kristian Würtz 
(et par stykker ville ikke have taget billede).

Ilham Mohamed har lært meget om at spare på el og vand. 

To gode el-spareråd:
• Sluk lyset, når du forlader et rum

• Udskift de gamle elpærer med elsparepærer
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• De sidste ting omkring videoovervågning skulle nu være på 
plads, og arbejdet vil gå i gang så hurtigt som muligt. 
• Toveshøj har længe ledt efter en ny løsning i stedet for de gamle 
affaldscontainere, som står for enden af hver blok. For enden af 
Edwin Rahrs Vej 8 og Janesvej 11 vil der som et forsøg ske en 
udskiftning med nogle pænere og mere tidssvarende containere.
• Bestyrelsen arbejder på at få sat Beboerhuset Ladens baggård 
lidt i stand. Vi vil sammen med Ramallah Pigespejdere og inte-
resserede beboere bruge en eftermiddag på at rydde op og gøre 
det lidt hyggeligt. Se opslag, som kommer op i opgangene.
• 23. marts deltager Toveshøj i ”Take off”  dagen, som skal mar-
kere startskuddet for den fysiske helhedsplan, hvor der er mor-
genmad kl. 10 i Laden for alle interesserede. Vi får besøg af Kul-
turrådmand Rabih Azad-Ahmad, som også er beboer i området. 
Om eftermiddagen vil der være mulighed for at komme over i 
Foreningernes Hus og høre om den fysiske helhedsplan. Se op-
slag, som vil komme op i opgangene.

Rundt på Toveshøj

Af Anett Sällsäter Christiansen

Af Elsebeth Frederiksen / Fotos: Esben Trige

Kommunens afgørelse i vejsagen om Ti-
nesvej fik i november Gellerupparkens af-
delingsbestyrelse til at tage en timeout i 
arbejdet med Helhedsplanen.
Først i februar blev der holdt møde mellem re-
præsentanter fra afdelingsbestyrelsen og borgme-
steren, og det var meget positivt. Borgmesteren 
opfordrede til, at der arbejdes mere med kommu-
nikationen fra alle sider. Der er i den forbindelse 
ved at blive udarbejdet en kommunikationsplan. 
Og det blev aftalt, at alle aftaler skal skrives ned. 
Afdelingsbestyrelsen vurderer, at der er kommet ga-
rantier nok til at genoptage samarbejdet.

Med til take-off
Gellerupparken og Toveshøj er da også med ved den 
kommende ”take-off” søndag den 23. marts for den 
fysiske helhedsplan.

Læs mere i dette nummer af Skræppebladet.

Rundt i Gellerupparken

På god fod igen

Af Helle Hansen

Nej til videoovervågning  - Et stort flertal af de fremmødte beboere 
på Gellerupparkens beboermøde har forkastet  forslaget om at indføre 
videoovervågning i  afdelingen. To forslag - et blåt og et grønt - kom til 
afstemning, og begge faldt med et brag. Læs artiklen i dette nummer af Skræppebladet. (foto: Birger Agergaard)

Ny husmand i Laden – Tousgårdsladen har ansat en gam-

mel kending som husmand, nemlig Esben Trige, som også 

er formand for Tousgårdsladens Venner.  Den hidtidige 

husmand, Anne Marie Hindhede, er efter lang tids sygdom 

blevet afskediget, og Esben Trige har taget over fra starten 

af året. Han er ansat fire måneder, idet der senere på året 

sker nogle ændringer på grund af den boligsociale helheds-

plan. (foto: Birger Agergaard)
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Valgkampen var forberedt - 
stemmesedlerne var klar til at 
blive trykt, og nye kandidater 
til Samvirkets styregruppe blev 
opfordret til at træde frem. 
Der skulle besættes seks pladser i styre-
gruppen, seks personer med tilknytning 
til Gellerup trådte frem. Der var ikke fle-
re kandidater, og så var den potte ude. 
Fredsvalg, hedder det også. 

Det betød, at alle seks får sæde i Sam-
virkets styregruppe i det næste år, uden 
at der har været kampvalg. De fem er: 
• Lone Hedelund (hun genopstillede)
• Randa Radwan, beboer
• Awil Abdil Ade, beboer
• Maysa Hassanein, aktiv
• Solvej Pedersen, beboer
• Abigail Sortberg, beboer.
Styregruppen består af 11 medlemmer. 
De fem, som ikke var på valg, sidder på 

pladser, der er sikret til kommunen og 
boligforeningen. De fem er i øjeblikket:
• Anders Glahn, FU-leder
• Ellen Kappel, socialforvaltningen
• Henning Winther, boligsocial leder, 
Brabrand Boligforening
• Anett Sällsäter Christiansen, Toves-
højs afdelingsbestyrelse
• Elsebeth Frederiksen, Gellerupparkens 
afdelingsbestyrelse

Fredsvalg af ny styregruppe i Samvirket

Af Birger Agergaard

Ahmed Yousuf fik Samvirkets pris

Af Birger Agergaard

Ahmed Yousuf er en kendt og 
respekteret person i det aktive 
miljø i Gellerup, og han gør et 
stykke frivilligt arbejde ud over 
det sædvanlige.
Blandt fem nominerede var det derfor 
ham, der løb af med Samvirkets pris for 
2013, og det skete ved Samvirkets års-
møde. 
Omkring 80 deltog i et festligt og ander-
ledes årsmøde, og et af højdepunkterne 
var igen, hvem der skulle have den pris, 
der markerer et stort skulderklap fra det 
aktive miljø i Gellerup. 

Blandt cirka 15 foreslåede personer hav-
de Samvirkets styregruppe nomineret 
fem kandidater:
• Lamia Kadoura, Nicheforeningen
• Maher Taha, Foreningen Det gule Hus’ 
venner (Yggdrasil)
• Trille Lucassen, cirkusdirektør i Cirkus 
Tværs
• Ahmed Mohamed Yousuf, Dharor For-
ening
• Niels Hviid, sognepræst
De fem har hver især gjort et flot arbejde 
til bedste for Gellerup, men en vinder 
skulle kåres, og det blev Ahmed Yusuf. 

De seks nyvalgte i Samvirkets 
styregruppe: (fra venstre) 
Lone Hedelund, Solvej Pe-
dersen, Randa Radwan, Awil 
Ade, Maysaa Hassanein og 
Abigail Sortberg.

Ahmed Yousuf får overrakt vinderdiplo-
met af Samvirke-sekretær Pia Katballe 
Sørensen.



     

Børnefamilier på ferie

Er I en børnefamilie - har I lyst til at 
holde en uges ferie sammen - og 
kniber det med selv at få råd, så er 
dette tilbud måske noget for Jer? 
Ansøgningsperiode: 10. marts 2014 
- 10. april 2014. 
Kontakt beboerrådgiverne for at 
ansøge/få foretaget en vurdering af 
mulighederne for at modtage som-
merferiestøtte: Jens Høgh på tlf. 
6128 2126, Abelone Asingh på tlf. 
6128 2150 og Maryam Fereidanian 
på tlf. 2018 5424.
 Læs mere om sommerferiestøtte, 
kontaktoplysninger og muligheder 
for at ansøge i artiklen i Skræppe-
bladet.

Introdag i Gellerup

Tirsdag den 11. marts kan beboere og aktører i Gellerup 
deltage i introdagen, som holdes to gange årligt. Det foregår 
i tidsrummet kl. 8.30-14.30 med start og slut i Foreningernes 
Hus, Gudrunsvej 10A. 
Efter morgenbrød og introduktion til Gellerup-Toveshøj går 
man i grupper rundt til spændende aktører i lokalområdet. 
Grupperne mødes igen til opsamling kl. 13.30-14.30. 
Tilmelding - også af besøgssteder - til Ulla Jørgensen i 
Samvirket på ulbo@bbbo.dk. 

           Skrivegruppe for piger
Er du en ung pige på 15-18 år og har interesse for at læse og skrive? Så kan du komme med i en ny skrivegruppe, som mødes i Tousgårdsladen. Hanne Viemose, som er forfatter og bor på Toveshøj, har startet gruppen. Læs om Hanne på side 6 og 7.”Jeg vil gennem forskellige skriveøvelser forsøge at skærpe de unges sproglige opmærksomhed, hjælpe dem til at få en fornemmelse for sprogets nuancer, så de bliver i stand til at bruge sproget hensigtsmæssigt,” siger Hanne Viemose. Kontakt Hanne på hanneviemose@yahoo.dk eller via Face-book: Hanne Højgaard Viemose

    Kvartalsmøde i Samvirket

Samvirkets næste kvartalsmøde er tirsdag den 25. marts 

kl. 16.30-19. Det foregår som altid i Foreningernes Hus, 

og man tilmelder sig hos Ulla Jørgensen på ulbo@bbbo.

dk eller Pia Katballe Sørensen på pks@aarhus.dk � især 

hvis man gerne vil spise med efter kvartalsmødet.

På mødet kan man blandt andet møde den nye 

netværkskoordinator i Gellerup. Det er Wissal El-Arid, 

som netop er blevet udpeget til stillingen, og som mange 

i Gellerup kender allerede. 

 Integrationsråd 
går solo

Aarhus Kommunes Integrationsråd er 

nedlagt, fordi kommunen vil have et 

medborgerskabsudvalg i stedet. Men en 

gruppe fra det tidligere integrationsråd har 

ikke tålmodighed til at vente på, hvad et 

kommunalt udvalg finder ud af, så de danner 

selv et nyt integrationsråd!
Det holder stiftende generalforsamling tirsdag 

d. 4. marts 2014 kl. 19 i salen på 1. sal i 

Hovedbiblioteket. 
Alle er velkomne. Vi skal godkende vedtægter 

og vælge en bestyrelse.
Kontaktpersoner: Irina Senchuk, tlf. 27 26 59 

33 og Senan H.Mahmoud, tlf. 25 48 44 47

Læs mere på www.gellerup.nu

Side11-papirlapper

 Mediehus-møde
Foreningen Mediehus Gellerup har ligget i dvale godt et års tid, men genop-
tager nu aktiviteterne ved at indkalde til generalforsamling mandag den 17. 
marts kl. 13-15 i Det Boligsociale Sekretariat, Gudrunsvej 10A.Alle medlemmer, der har betalt kontingent senest en uge før generalforsamlin-
gen, har adgang. Skriv en mail til kasserer Morten Steffensen på steff@fpgel-
lerup.dk for at få instruktion om, hvordan du bliver medlem.  



Februar 2013
Søndag d. 2. marts   kl. 13-15  Fastelavn for Gellerupparken, Yggdrasil
Lørdag d. 8. marts   kl. 11-20  Åbent hus i Fredens Moske v. Bazar Vest 
Søndag d. 9. marts   kl. 14-16 Generalforsamling i Gellerup Museums Venner, Gellerup Museum                                      
Tirsdag d. 11. marts  kl. 8.30-14.30  Introdag i Gellerup, Foreningernes Hus
Søndag d. 16. marts  kl. 16-17  Generalforsamling i Verdenshaverne, Yggdrasil
Mandag d. 17. marts   kl. 13-15  Generalforsamling i Mediehus Gellerup, Det boligsociale Sekretariat
Tirsdag d. 18. marts  kl. 16-17  Film om sygdomstegn på demens, Foreningernes Hus
Fredag d. 21. marts   kl. 17-20  Fællesspisning og Perlevenners generalforsamling, Yggdrasil
Søndag d. 23. marts  kl. 10  Morgenkaffe i Tousgårdsladen, ”Take off” for helhedsplanen 
Søndag d. 23. marts  kl. 12-15  Offentligt ”Take off”-møde om Helhedsplanen, Foreningernes Hus
Søndag d. 23. marts  kl. 18  Take Off slutter med fællesspisning i Globus1
Tirsdag d. 25. marts    kl. 16.30-19 Samvirkets kvartalsmøde, Foreningernes Hus

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender marts 2014

Herlig Jammin’ i Gellerup – Det blev et spændende møde, da to 
danske og to arabiske musikere mødtes i fire dage for at skrive musik 
sammen i Gellerup. De fik lavet seks numre – og gav derefter to kon-
certer, en i Bazar Vest og en på Radar. På billedet ses sangeren Dicte 
og Houssam ZamZam (fotos: Elsebeth Frederiksen) 


