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Ødelæggende
Af Birger Agergaard, redaktør

Pludselig handler alting om skolereformen. Børnene skal være længere tid på skolen. Fritidsområdet skal samarbejde med skolerne (læs: afgive penge til skoleområdet!).
Men Gellerups børn går allerede i heldagsskole, eller de sidder lang tid i en bus på vej til og fra deres skole. De vil også gerne i fritidsklub, ungdomsklub, eller hænge ud på stier og legepladser. I udsatte boligområder er der voksne og foreninger, der arbejder forebyggende, de giver børnene nogle gode muligheder, så de ikke kommer ud i noget forkert. 

Det lykkes faktisk rigtig godt i Gellerup. De bøvlede unge er der kun få af, takket være et fasttømret samarbejde og gode tilbud – også i ferierne. Så længe det varer! For kommunen ønsker at flytte 15 mio. kr. fra fritids- og klubområdet og ind på skolerne, fordi børnene jo skal være længere tid på skolen – altså stadig bortset fra børn på heldagsskolerne. Alle, der arbejder med børn i Gellerup, er meget bekymrede over denne penge-flytning, som dog ikke er besluttet endnu. FU - Fritids- og Ungdomsområdet - i Gellerup har skrevet et langt høringssvar til kommunen, hvor det er stærke ord som ”direkte ødelæggende”, ”nedlæggelse af ferieaktiviteter”, ”kaos og ineffektivitet”, som bruges om udsigterne. Hvis fritidsområdet skal afgive penge, og der derfor skal spares i Gellerup, piller man ved en sårbar balance, som man andre steder i det kommunale og boligsociale system gør alt for at styrke via helhedsplanerne. 
Gellerup.nu har besøgt en af de truede legepladser - Troldhøj. Læs side 4. 

Legepladsen Troldhøj
Engin Erkus – amatørfotograf og snart studerende 
Mulig Michelin-stjerne til Bazar-restaurant
Marwan: Det er ingens skyld
Reklamerne flyder
Renoveringer i støbeskeen
Bibliteket for 40 år siden
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Det var et Kinder-æg med hele 
tre slags fyld, der åbnede sig i 
søndags. Helhedsplanen invi-
terede beboerne til ”Take Off” 
for de næste skridt, og den dag 
blev fejret med morgenbord og 
taler, information og diskus-
sion, og endelig kulturfest og 
hygge.
Omkring 70 styrkede sig ved morgen-
bordet i Tousgårdsladen, og de hørte ta-
ler af Rabih Azad-Ahmad, Anett Sällsäter 
Christiansen, Helle Hansen og Keld Al-
brechtsen. Temaet i talerne var: ”Nu er 
det slut med at snakke – nu kommer hel-
hedsplanen med nye veje, bypark, bebo-
erhuse, kommunale arbejdspladser og 
en række boligsociale aktiviteter.”
I Foreningernes Hus kunne man få (næ-
sten) alt at vide om de enkelte elementer 
i helhedsplanen. Mellem 200 og 300 kig-
gede ind, gik rundt ved boderne og hørte 
om det, der optager dem: Hvad skal by-
parken indeholde, bliver farten dæmpet 
på vejene, hvad skal der være i beboer-
husene og så videre.

Folkefest i Globus1
Sidste del af Kinder-ægget var en ren 
folkefest i Globus1. Et fodbold-cup blev 
hurtigt sat i gang af ACFC, somaliske pi-
ger dansede i de hvide dragter, og der 
var masser af andre aktiviteter for Gelle-
rups børn og unge. Måske 500 beboere 
deltog i festen. 

Vinderne af en måneds gratis husleje 
blev tre unge mænd, Theis Palm, Hjalte 
Stein og Kaare Rømer Claesson.
Gennem hele dagen blev der sendt bal-
loner til vejrs – og de fløj helt efter pla-
nen ind mod Aarhus, hvor de gerne må 
dale ned og vække lidt nysgerrighed og 
interesse.
For det jo en af tankerne med helheds-
planen!

Politiet ville ikke tillade, at alle 1500 balloner blev sendt til vejrs samtidig – derfor steg 
de op i mindre bundter.

Gellerup festede 
Af Birger Agergaard

Drengene her har ikke noget imod, at 
helhedsplanen inviterede på fest. Publikum til somalisk dans i lokalet 

med det store spejl.
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Legepladsen betyder alt for børnene

Af Birger Agergaard. Fotos: Sara Bradley

Det er torsdag formiddag, so-
len brænder igennem, og bør-
nene fra Vuggestuen Tovshøj 
tumler rundt, mens de venter 
på dagens højdepunkt: at de to 
geder bliver lukket ud. 
Vi er på Legepladsen Troldhøj, en vigtig 
del af Klubben i Toveshøj. Det er som at 
være på landet med højt til loftet – her 
ude på den anden side af Tovshøjsko-
lens fodboldbane

Legepladser i fare
Troldhøj er en af de pædagogisk ledede 
legepladser i Aarhus, som netop nu er 
i farezonen. Det samme er legepladsen 
på Dortesvej. 
Kommunen overvejer at overføre lege-
pladserne til Teknik og Miljø, skære ned 
på fritidsklubbers personale og endda 
gøre legepladserne ubemandede. Hvis 
det bliver tilfældet på legepladser med 
dyr, så kan der ikke være dyr længere. 
Det viser den følgende historie, som 
altså starter med to geder.
Gederne kommer frem og strækker ho-
vederne helt ud af dyrehegnet. De ved, 
hvad de har i vente: gedemad, som bør-

nene kalder det. Altså græs og ukrudt. 
Børnene bruger lang tid på at fodre ge-
derne, nogle mere forsigtigt end andre, 
som bare maser på. 

Sten skal i lommerne!
Sten bliver også samlet op til gederne, 
men de voksne bremser dem straks og 
siger, at sten skal i lommerne. Gederne 
kan ikke tåle at spise sten, men det ved 
børnene jo ikke.

Dyrepasseren på 
Troldhøj, pædagog 
Ole Iversen, er glad 
for, at uanset hvil-
ken af Toveshøjs 
fem institutioner, 
der kommer i for-
middagstimerne, så 
er der voksne til at 
holde øje med bør-
nene. Også, når de 
er ved hestene. Selv 
om det er to små og 
rare heste, så skal 
man jo lære at om-
gås dem.
”For børnene bety-

der det alt, at der er 
dyr, som de lærer at 
omgås og passe.” 

Sådan lyder svaret fra en af pæ-
dagogerne, da vi spørger, hvor vigtigt 
det er at kunne besøge en legeplads 
med dyr. 

        

Kaniner nok til alle
Om eftermiddagen er det mest fritids-
klubbens egne medlemmer, der bruger 
legepladsen. De kan sidde i sofaen og 
ae kaninerne rigtig længe – drenge som 
piger. Og der er kaniner nok, rigeligt 
endda. Ole Iversen vil gerne have besøg 
af forældre, der kan tage en af de nu 28 
kaniner med hjem. Det koster 75 kroner, 
og så er der endda foder til de første 14 
dage. 
Klubbens medarbejdere varetager og 
det pædagogiske arbejde, og af hensyn 
til dyrene er dette helt nødvendigt, siger 
Ole Iversen. Der har ikke været tilfælde 
af dyremishandling eller noget andet 
grimt, mens han har været ansat, men 
tidligere har der været noget med høns, 
som blev hentet hjem som ’nogens’ af-
tensmad. På legepladsen på Dortesvej 
blev høns desværre mishandlet af kamp-
hunde.
Er der i fremtiden ingen pædagogisk 
opsyn med legepladsen, så er der heller 
ingen dyr. De to ting hænger sammen.
Læs mere på www.gellerup.nu og lede-
ren side 2.

Et græsstrå op til marsvinet – så er første kontakt etableret. 

De små børn - her fra Vuggestuen Toveshøj - lærer at omgås dyr 

her på Troldhøj.
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Amatørfotograf, frivillig og 
kommende medicinstuderende. 
Tre ord, der kan blive brugt til 
beskrivelsen af Engin Erkus.
Siddende helt fremme i stolen, med 
mobilen i hånden og med et glimt i øjet 
bladrer den 21-årige Engin ivrigt gennem 
de nyeste billeder han har taget til sin 
meget gode vens bryllup. Det ene billede 
viser sig efter det andet, stemningsfyldte 
og beskrivende, tilsammen fortæller de 
en historie om den magiske aftens finur-
ligheder og glæder.
Engin Erkus bor i en lejlighed på Dorthes- 
vej. Her fik han sit første kamera af sin 
onkel for fire år siden. I starten kunne 
han ikke finde ud af at bruge kameraet, 
men efter lang øvelse kan han nu kalde 
sig selv amatørfotograf. Han arbejder 
desuden i firmaet Medietek, som leve-
rer fotoudstyr til større produktioner.  
 
Fotografering er kunst
Så let ser det ud, bare at sætte kameraet 
for øjet og trykke på en knap. Men man 
finder hurtigt ud af, at der skal en hel del 
mere til, for at tage de bedste billeder 
”Selfølgelig skal man have interessen og 
lære teknikken, men man skal også have 
kreativitet og fantasien. Fotografering er 
kunst,” siger Engin Erkus med en begej-
string i stemmen. For som et maleri er 
kunst, så er fotograferingen det også.  
 
Engin Erkus beskriver glæden ved at 
tage billeder med ”The Magic Shoot”: 
”Det er følelsen af at have taget et mega 
godt billede, som man kan bare ikke ven-
te med at komme hjem og redigere på. 
På den måde kan jeg udfolde min kreati-
vitet – og det kan jeg godt lide,” forklarer 
han.
Billeder er ikke kun kunst, men de gør 
også situationer uforglemmelige, eller 
som han selv siger, ”Billeder udødelig-
gør øjeblikke.”
  
Amatørfotograf og læge
Selvom Engin Erkus kan se mange mu-
ligheder inden for fotograf-branchen, så 
vil han gerne holde det på hobby-niveau. 

Til gengæld ser han frem til en plads på 
medicinstudiet efter sommer. 
”Der er mange måder at hjælpe men-
nesker på, og lægevidenskaben er 
en af dem,” fortæller Engin Erkus 
forhåbningsfuld. Men vil han så 
have tid til at fortografere fremover? 
 
”Jeg ved godt, at medicinstudiet er svært, 
men det skræmmer mig ikke. Jeg er villig 
til at gå en tur og tage billeder i 10 minut-
ter, selvom jeg ved, at det vil koste mig 
2 timers ekstra studietid om aftenen.”    
 
Udover at arbejde i Medietek, så laver 
Engin Erkus en del foreningsarbejde. 

Desuden er han borgerjournalist på Gel-
lerup.nu og skal snart i gang med at 
hjælpe i kommunen, hvor han skal tage 
sig af en ældre dement mand i håb om 
at få studierelevant erfaring. 
 
En liste over andre ting Engin Erkus 
også laver:
• Lektiehjælper på Lykkeskolen
• Medlem af Arabisk Kulturforenings 
ungdomsafdeling 
• Medlem af ’Budskabet’ (gruppe af 
unge muslimer)
• Medlem af AFA (Århus fotografiske 
amatørklub)
• Guide i Gellerup 

Foto-magi og medicinstudier

Af Israa Maarouf

Engin på toppen af Godsbanen – en af de gode locations for en amatørfotograf. 
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Michelin vil til provinsen, ifølge 
DR Nyhederne. Det prestige-
fyldte stjerne-system, der blå-
stempler restauranter med helt 
unik gastronomi, har længe 
været kritiseret for at være be-
grænset af geografi. Tidligere 
har Michelin nemlig kun foku-
seret på restauranter i verdens 
storbyer. 
I Danmark har Noma i København mod-
taget det eftertragtede stjernedrys. Det 
ville ikke være sket, hvis restauranten 
havde ligget på Lolland. Men det skal 
være slut nu. 

Rygter om Restaurant Hamdan
Rygter er sluppet ud om, at restauratører 
i Danmarks mindre byer har modtaget 
brev fra Michelin om forestående besøg, 
der skal danne baggrund for en nordisk 
spiseguide, fortæller direktør for Food 
Organisation of Denmark, Peter Ander-
sen, begejstret til DR Nyhederne. 
En af dem, der har modtaget et sådan 
brev, er Restaurant Hamdan i Bazar 
Vest. Det bekræfter den spændte inde-
haver Alaa Mohamad:

”Vi modtog brevet for cirka en uge si-
den. Det er blevet afleveret personligt, 
kan vi se, for der er ikke noget poststem-
pel. Til gengæld dufter det stadig af eau 
de cologne. Tidspunktet for besøget er 
hemmeligt, så vi har ikke fået andet at 
vide i brevet, end at de kommer,” fortæl-
ler Alaa Mohamad.

Ny-nordisk kebab 
Brevet kommer nu ikke fuldstændig 
uventet for Alaa Mohamad: 
”Vi har længe vidst, at vi laver verdens 
bedste kebab, så vi havde jo nok regnet 
med, at rygtet før eller siden ville nå de 
fine anmeldere hos Michelin.”

Opskriften på kebaben, der er omdrej-
ningspunktet for opmærksomheden 
fra Michelin, er hemmelig, men Alaa 
Mohamad afslører, at den lægger sig i 
forlængelse af den populære ny-nordi-
ske tradition. Her er især luft en vigtig 
ingrediens. 
I forhold til det forestående besøg ta-
ger Alaa Mohamad det tilbagelænet:
”Vi skal ikke gøre andet end vi ple-
jer: lave en god kebab. Hvis ikke vi 
får den stjerne, så laver vi bare vores 
egne,” siger han. 

Mulig Michelin-stjerne i Bazaren

Af Ran Slirpa

Fakta om 
Gellerupruten:
Gellerupruten er en af flere ruter, 

der forbinder midtbyen med de 

større bydele. 
Aarhus Cykelby står bag ruterne, 

et projekt, som er del af en 
større cykelhandlingsplan for 
byen fra 2007. Målet er at øge 
cykeltrafikken i Aarhus.  
Kort over de forskellige cykelruter 

kan ses på aarhuscykelby.dk

”Vi har længe vidst, at vi laver verdens bedste kebab,” siger Alaa Mohamad, 

der her læser brevet om, at han får besøg. 

På cykel ad Gellerupruten  - 

Vidste du, at Gellerupruten, med 

rutenummer 809, forbinder Gellerup 

og Aarhus centrum med en 4,6 km 

afmærket cykelrute, anlagt af Aarhus 

Cykelby? Vi har taget turen. Læs om 

den på www.gellerup.nu.
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Marwan: Det er ikke nogens skyld

Af Erol Erdogan og Birger Agergaard. Foto: Stefan Petersen

”Hvis du vidste, hvor mange 
gange jeg har fået en chance i 
livet - og ikke taget den! Unge, 
der ikke tager en uddannelse, 
skal ikke rende rundt og sige, at 
det er danskernes eller nogen 
andens skyld. For det er ikke 
nogens skyld. Jeg ved det, for 
jeg kunne ikke selv se de mange 
muligheder - forstår du, hvad 
jeg mener!”
Marwan har hurtigt talt sig varm i snak-
ken med gellerup.nu. Den der med ”For-
står du !” kommer ofte, for sådan snak-
ker han, og vi forstår hinanden fint. Vi 
må nå hinanden over telefonen, da han 
lige nu har meget travlt med at snakke 
med journalister, hans producer i USA 
og alle mulige andre.
Anledningen er, at hans nye album MAR-
WAN er på gaden. Der er helt klart en 
ny stil over den i forhold til de to foregå-
ende. Den er mere ”sommer”, forklarer 
han.
Sommer? 
”Ja, sommer! Sådan, fresh, du ved, ikke 
så vintermelankolsk som før. Ikke den 
der voldelige, sarkastiske tone, men 
mere stiligt. Der er ikke så meget had.” 

Ikke mere had
Det er sådan noget, han gerne vil kom-
munikere til sit gamle hood, blandt an-
det de unge palæstinensere, som han 
selv er en af: ikke mere had, ikke mere 
pegen fingre af andre, for du kan selv 
gøre noget. Du har masser af chancer! 
Marwan er 33 år. Han er mest vokset op i 
Trillegården, men dyrkede også Gellerup 
som sin ”gade”, har mange venner her. 
Han boede faktisk i Gellerup i starten, 
da familien kom til Aarhus, og begyndte 
på Tovshøjskolen, før de flyttede til Tril-
legården. 
Han var selv vred dengang og følte dybt 
i sin sjæl, hvor mærkeligt og forkert det 
var ikke at have et fædreland. 
”Når du ved, at du har haft et fædreland, 
der er blevet taget fra dig, altså den fø-
lelse kan man ikke beskrive!”

Mere ’fresh’ 
Vreden er der stadig, men han vil ikke 
længere lade sig selv eller musikken 
styre af den. Han vil gerne opfattes som 
mere afklaret på MARWAN, mere fresh 
og lun westcoast - som det tilbagelæ-
nede California, hvor hans foretrukne 
rapstil kommer fra. 
Stress ned - siger han på et af numrene, 
”Min vej”. 
”Jeg vil gerne sige til de unge: hold ho-
vedet oppe. Jeg kan godt følge, hvordan 
de har det, men det skal nok gå! Vi skal 
holde sammen, være gode til at kommu-
nikere, respektere alle.”
Selv om udtrykket ”Århus V” også høres 
på albummet, så er Marwan på vej væk fra 
de snævre ”ghetto”-kasser, som er med 
 til at putte folk i bås. Selv har han byttet 

V’et ud med et N, fordi han er flyttet til 
Aarhus Nord. 
”Jeg vil gerne dræbe den der med, at 
”Jeg er fra Trillegården, fra Gellerup, fra 
Århus V, og vi hader hinanden.” ”Det vil 
jeg væk fra. Jeg skulle aldrig have sagt, at 
jeg er fra Århus V. Nej, Jeg er fra Århus, 
som er en dejlig by. Eller – jeg er fra Dan-
mark! Forstår du, hvad jeg mener!”

Marwan husker sit gamle hood i Gellerup og læser med interesse 
nyhederne i vores beboerblad. 

Optræder i Gellerup
Der er godt nyt til Marwans 
mange fans: 24. maj er han ho-
vednavn til årets Gelleraps, som 
holdes i Globus1 og er en gratis 
festival. 
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Elsebeth Frederiksen, beboer i 
Gellerupparken, finder sin tele-
fon frem fra lommen og går i sit 
billedarkiv:
”Her!” siger hun, ”det tog jeg i sidste 
uge, fordi jeg blev så træt af, at det ser 
sådan her ud.” Hun holder billedet 
frem af en propfyldt skraldespand, hvor 
reklamerne flyder ud over kanten og 
ligger spredt på jorden nedenunder. 

”Folk bruger de små skraldespande 
lige uden for opgangene til at slippe af 
med deres reklamer i stedet for at gå 
ti skridt hen til papircontaineren. De 
lægger også reklamerne ovenpå, og når 
det så blæser, er der reklamer på hele 
parkeringspladsen,” fortæller hun. 

Klistermærke er en del af løsningen
Gülizar Erkus, postbud i Gellerupparken 
og Toveshøj, oplever også, at der ofte 
ligger reklamer og flyder i og udenfor 
opgangene:
”Folk kan få en bøde af boligforeningen, 
hvis deres navn står på reklamerne. Men 
så er der nogen, der er snu og piller 
adressen af, inden de smider dem fra 
sig,” fortæller hun.  
 Et enkelt klistermærke kan være med 

til at begrænse problemet. Ifølge Post 
Danmark har tre ud af fire husstande i 
Gellerupparken og Toveshøj allerede et 
’Reklamer – nej tak’-klistermærke på 
postkassen. Men det er stadig ikke alle, 
der ved, man kan få sådan et:

”Nogle beboere bliver sure, når jeg 
afleverer reklamer til dem. Så fortæller 
jeg, at det er lovpligtigt, når deres 
adresse står på reklamerne,” fortæller 

Gülizar Erkus. 

Så henviser hun til posthuset 
eller internettet, hvor man kan 
melde reklamerne fra og få et 
klistermærke til postkassen. 

Reklamerod hæver huslejen
Miljøambassadørerne i 
Gellerup arbejder på at hjælpe 
beboere til at spare penge på 
huslejen, ved eksempelvis at 
give tips til at nedsætte forbrug 
af vand og el. 

Og her kan kampen mod 
reklamer, der ligger og flyder, 
godt komme på dagsordenen, 
mener Esben Trige, der har 
været med til at uddanne 
miljøambassadørerne: 

”Det er jo summen af mange små 
dårlige vaner, der i sidste ende gør 
en husleje dyrere. Det er de små ting, 
miljøambassadørerne arbejder på at 
skabe fokus på hos beboerne. Hvis 
boligforeningen skal bruge resurser på 
at samle reklamer op, er det jo også en 
udgift,” siger han. 

Bestem selv over din postkasse 
Vil man ikke modtage alle slags reklamer, 
men stadig gerne tjekke ugens tilbud i 
Bilka, kan man i dag også udvælge sine 
reklamer efter eget ønske. 

På hjemmesiden www.forum.dk kan 
man nemt afmelde de nuværende 
reklamer og udvælge de bestemte blade, 
man vil have fremover. 

I dag får husstande, der modtager 
reklamer, gennemsnitligt 25 styks om 
ugen – eller 55 kilo om året.  En ny 
Gallupanalyse viser, at gennemsnittet 
kun er interesseret i omkring seks 
forskellige reklamer om ugen.

Nyttige sider
Vælg at modtage udvalgte reklamer på: 
www.forum.dk
Få et ’Reklamer – nej tak’-klistermærke: 
www.postdanmark.dk/da/nej-tak-til-
reklamer

Af Sara Bradley

Reklamer roder i Gellerup

I en opgang på Bentesvej lå reklamerne bare smidt på gulvet.

Den nemme løsning….
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• Arbejdet med at gøre klar til opsætning 
af videoovervågning starter i slutningen 
af marts, og de første blokke vil være klar 
i uge 19.
• Udskiftning af containergårde er be-
gyndt. De to første containergårde er 
ved at blive udskiftet ved Edwin Rahrs-
vej 8 og Janesvej 11. Containergårdene 
bliver lukket og er et forsøg på at få det 
til at se pænere ud og fremfor alt mere 
hygiejnisk.

• Kælderdørene bliver erstattet med 
ståldøre i stedet for de gamle trædøre.
• Den gamle bålhytte på Toveshøj bliver 
istandsat med en ny rist og nyt  tag,  og  
vi udvider  størrelsen,  så  den  kan  bru-
ges som pavillon. 
• Nyttehaver kommer i april og der vil 
blive indkaldt til et møde i Laden, hold 
et øje med en invitation i din postkasse.  
• Husk også at komme til dit afdelings-
møde tirsdag den 8. april kl. 19 i Laden.  

Rundt på Toveshøj

Af Anett Sällsäter Christiansen

Der er så småt taget hul på 
snakken om renovering af hele 
Gellerupparken – som blandt 
andet også indebærer sammen-
lægning af lejligheder, så afde-
lingen kan få flere lejligheder i 
mellemstørrelserne 50-90 m2.
Afdelingsbestyrelsen vil på afdelingsmø-
det torsdag den 10. april i Foreningernes 
Hus fortælle lidt om planerne med den 
kommende renovering.
”Det er ikke nu og her, at tingene kan 
gennemføres. Men nu tager vi hul på 

snakken, og så kan vi måske næste år 
præsentere et forslag til en renovering, 
der kan sendes ind som en ansøgning 
til Landsbyggefonden,” siger Helle Han-
sen, afdelingsformand.
Gellerupparken har 584 små etværel-
ses lejligheder med tekøkken.  Resten 
er 3-4-5-værelses lejligheder. Der er kun 
12 lejligheder på 60-80 kvadratmeter, re-
sten er enten højst 41 eller mindst 101 
kvadratmeter. Tanken er derfor at lægge 
mange af de helt små lejligheder sam-
men og ombygge nogle af de store lej-
ligheder.

Afdelingen har også et stort behov for 
en gennemgribende renovering af faca-
derne og udskiftning af de gamle vindu-
espartier. 
Det er tidligere blevet anslået, at prisen 
for sammenlægninger og renoveringer 
kan løbe op i en milliard kroner. 
Kom til afdelingsmødet 10. april og hør 
de første tanker om det nye projekt! Her 
skal regnskabet for 2013 også diskuteres, 
og så skal der vælges nye medlemmer til 
afdelingsbestyrelsen, hvor halvdelen af 
medlemmerne er på valg,

Rundt i Gellerupparken

Renovering og nye lejligheder

Af Birger Agergaard

Renovering på Toveshøj
Af Anett S. Christiansen

Toveshøj har ligesom Gellerupparken (se 

herover) brug for en renovering. Der er 

ikke nogen isolering tilbage på den side af 

blokkene, som ikke er blevet renoveret, kun  

glasaltanerne, men de er ikke tætte.

Rambøll er i gang med at lave undersøgel-

ser og beregninger, og vi regner at fortælle 

om dette på afdelingsmødet i september.

Vi har problemer at udleje de tre værelses 

med den lange gang, og de et-værelses lej-

ligheder er meget små. Her arbejder vi også 

på nye lejligheds-konstellationer. 

Gården bag Tousgårdsladen trænger til en oprydning, 

og det hjælper Ramallah-spejderne med på søndag 

den 30. marts. Alle er velkomne mellem kl. 14 og 18 

(foto: Birger Agergaard).
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Gellerup Biblioteket var i 1974 
de første til at rykke ind i det 
dengang visionære Kultur- og 
Aktivitetscenter Gellerup. Lige-
som de sandsynligvis bliver de 
sidste til at forlade den nu halv-
tomme betonbygning. Fyrre år 
er gået i mellemtiden.  
Ambitionerne fejler ikke noget i 70’erne. 
Kultur- og Aktivitetscenteret i Gellerup 
skal trække udenlandske turister til fra 
Tyskland og Norden. De skal bo i cen-
trets hotel på værelser indrettet med 
Wegner-stole. 
Når de ikke shopper i Gellerup Centeret, 
nutidens City Vest, skal de bade i Gelle-
rupbadet, se farvefjernsyn i tv-stuen eller 
røre sig i motionsinstitutionen med til-
hørende sauna. De skal drikke øl på bo-
degaen, i jazzklubben eller nyde under-
holdingen på Gellerupscenen. Visionen 
kommer fra ejeren – Brabrand Boligfor-
ening.
Farverige brochurer reklamerer på tysk 
og engelsk, og der bliver trykt postkort 
med fotos fra Gellerup. Centret er også 
for beboerne, det er Gellerup Bibliotek et 
eksempel på.

Arkitektonisk prestigeprojekt 
Skræppebladet bringer i marts 1974 en 
dobbeltsidet artikel om det moderne 
byggeri og skriver om biblioteket: 
”Det 1000 kvadratmeter store bibliotek 
nord for foyeren bliver en rigtig lækker-
bisken at komme i, det nyeste nye hvad 
angår indretning.”
Anne Grethe Landgard, tidligere biblio-
tekar på Gellerup Bibliotek, er med, da 
biblioteket åbner: 

”Alt var så pænt, at vi ikke måtte rykke 
rundt på noget. Flyttede vi en reol, så 
skulle arkitekterne godkende det inden,” 
husker hun fra bibliotekets første år.
”Tanken var, at det ikke bare skulle være 
en bogsamling. Der blev lavet siddehjør-
ner med høretelefoner, hvor man kunne 
lytte til grammofonplader, det var meget 
nyskabende.” 

Kulturcenter på tvangsauktion
Byggeprojektets ambitioner overgår 
imidlertid økonomien i datidens trængte 
Brabrand Boligforening. Allerede i som-
meren 1977, kun tre et halvt år efter den 
glamourøse åbning, ryger både Kultur-
centeret og Gellerup Center på tvangs-
auktion. Private investorer køber i første 
omgang bygningerne, som Aarhus Kom-
mune senere overtager.
I dag er Socialforvaltningen på første sal 
flyttet. Og hvor længe bibliotekets loka-
ler gennem 40 år får lov til at stå urørte, 
er usikkert. 

Jubilæum 1. april
Men indtil videre fortsætter biblioteket, 
som de altid har gjort - og den 1. april 
står der 40 års jubilæum på program-
met.   
Reception på Gellerup Bibliotek 1. april 
kl. 14-16

40 år med Gellerup Bibliotek

Af Sara Bradley 

Postkort fra Gellerup, som turisterne kunne sende hjem til deres venner i Vesttysk-
land og Norden. Der var bare for få af dem – turisterne. 

En rigtig lækkerbisken: biblioteket med blandt andet et lyttehjørne til grammofonplader.



 Nej til digital post?
Frem til 1.november 2014 er det frivilligt at tilmelde sig til digitalpost, men derefter skal alle have en digitalpost. Det vil sige, at man ikke længere modtager brevpost. 
Du kan søge om fritagelse for digitalpost, hvis f.eks.:
• Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.
• Du har en fysisk eller psykisk 
funktionsevne, der hindrer dig i at bruge digitalpost.
• Du behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende digitalpost.
• Du bor et sted, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse.
• Du har ikke adgang til computer i dit hjem.Du kan søge om fritagelse ved at møde op i Borgerservice på Århus Rådhus.  Medbring dit sundhedskort eller en anden legitimation.Hvis du ikke selv møde op i Borgerservice, kan du give fuldmagt til en anden.

Blanket til anmodning om fritagelse fra 
digitalpost og anmodning om fritagelse ved fuldmagt kan downloades på århus.dk. Du skal skrive fritagelse for post i søgefeltet.

To loppemarkeder

Hele to loppemarkeder er der her i området i april måned. 
Foreningernes Hus lægger hus til et stort marked 6. april kl. 
12-18, og der bliver også Jafra-dans, salg af madspecialiteter 
og aktiviteter for børn. Overskuddet går til børn og 
trængende familier i Gaza og på Vestbredden.  
Har du ting til loppemarkedet, kan de afleveres hele uge 14 
til Foreningernes Hus. 
I Palads Selskabslokaler på Søren Frichs Vej 51-53 holder 
Tyrkisk Kulturforening søndag d. 13. april kl. 12-18 et stort 
tyrkisk (loppe)marked, med genbrugsvarer, håndlavede 
varer, tyrkiske madboder og meget mere. 

Integrationsråd dannet
Mens kommunen stadig tygger  på, hvordan den vil oprette et medborgerskabsudvalg som afløsning for det nedlagte integrationsråd, så har borgere allerede oprettet deres eget integrationsråd. Det arbejder uafhængigt af kommunen og ønsker dialog med de etniske minoritetsgrupper.Der er valgt en bestyrelse på 10 plus to suppleanter. Formand er Irina Hansen, og Arzoo Rafiqi er næstformand. Maysaa Hassanein er valgt som sekretær. 

    Oprydning bag Laden

På søndag den 30. marts kan du hjælpe Ramallah 

Spejderne og Toveshøjs afdelingsbestyrelse med at rydde 

op i”baggården” til Tousgårdsladen. Det er fra kl. 14 til 18.

Det skal gøres til et indbydende areal for både 

pigespejderne, som holder til i Laden, og for alle andre, 

der kommer til at bruge det. Der er søgt om penge til et 

bålsted og nye bænke. 

 Vil du lære 
digital post?

Du kan henvende dig til beboerrådgivningen i 

dit område.
Bor du i Toveshøj, kan du kontakte Maryam 

Fereidanian på tlf. 2018 5424, Edwin Rahrsvej 

6 B, 1.sal. tirsdag mellem 10-12 og torsdag 

mellem 15-17.
Beboerne i Skovgårdsparken, Gellerupparken, 

Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg kan 

henvende sig hos beboerrådgiver Jens Høgh, 

tlf.: 6128 2126, eller Abelone Asingh, tlf: 6128 

2150. De er i Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 

16, 1. th. i tidsrummene: tirsdag 10-12 og 

torsdag 15-18.

Cykelværksted åbner
Cykelværkstedet på Toveshøj har været lukket i vinter, men onsdag den 9. april kl. 16-19 åbner det igen. Det ligger i kæl-deren på Janesvej 43, og det er Solvejg Pedersen, som kan klare beboernes mindre cykel-problemer.Værkstedet har åbent to gange hver uge – onsdag og fredag.



April 2013
Tirsdag d. 1. april  kl. 14-16  40 års jubilæum, Gellerup Bibliotek
Onsdag d. 2. april   kl. 15-16  Tandplejens børneværksted, Gellerup Bibliotek
Torsdag d. 3. april   kl. 10-11.30  Forfatter Hanne Viemose læser op, Gellerup Bibliotek
Torsdag d. 3. april  kl. 16-17.30  Håndlæsning, Gellerup Bibliotek
Fredag d. 4. april  kl. 18-22 International aften Gellerup Kirke
Søndag d. 6. april   kl. 12-18  Loppemarked, Foreningernes Hus
Mandag d. 7. april   kl. 14-17  Håndlæsning, Gellerup Bibliotek
Tirsdag d. 8. april   kl. 14-17  Håndlæsning, Gellerup Bibliotek
Tirsdag d. 8. april  kl. 19-21 Afdelingsmøde på Toveshøj, Tousgårdsladen       
Tirsdag d. 8. april  kl. 19.30-21 Cafeaften, Gellerup Kirke
Torsdag d. 10. april  kl. 19-22 Gellerupparkens afdelingsmøde, Foreningernes Hus
Lørdag d. 12 april  kl. 12-17  Fodboldstævne, Globus1 
Lørdag d. 12 april  kl. 13-17  Talentkonkurrence for piger, Globus1
Søndag d. 13. april  kl. 12-18  Tyrkisk Kulturforenings loppemarked, Frichs Vej 51
Onsdag d. 23. april   kl. 13.30-15 Lær om digital post, Gellerup Bibliotek
Tirsdag d. 29. april   kl. 16-17  Film om demens, Foreningernes Hus

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender april 2014

Forår i Gellerup – Det har været forårsjævndøgn, det vil sige, 
at dagen nu er længere end natten. Vores borgerfotograf Engin 
Erkus var på pletten både i den tidlige morgenstund og om 
aftenen for at få billeder af den livgivende sol. 


