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Knæk og bræk med nyhederne
Af Helle Hansen, formand for Gellerup Fællesråd

Det nummer af gellerup.nu, som du sidder og læser i, ser næsten ud, som det plejer. Men alligevel er meget forandret - for fra nu af er det ikke længere Gellerup Fællesråd, der har ansvaret for at udgive beboerbladet Gellerup.nu og af bydelsportalen af samme navn. Det har det ellers haft lige siden starten i september 2011,  hvor også de to boligafdelinger har været med til at finansiere driften.. Fremover er Gellerup.nu i stedet en del af den nye boligsociale helhedsplan, foreløbig i de næste fire år.
Igennem de seneste to-tre år har der været tænkt mange tanker om, hvordan Gellerup.nu kan udvikle sig og blive et endnu bedre kommunikativt redskab for lokalområdet både med hensyn til at skabe åbenhed og dialog og samtidig give viden og information til alle områdets børn, unge, voksne og ældre og samtidig nå ud til områdets mange forskellige kulturer og sproggrupper.

Med støtte fra den boligsociale indsats bliver der nu god mulighed for at udbygge Gellerup.nu til et bedre og endnu mere brugbart nyheds- og informationsmedie for alle i Gellerupparken og Toveshøj, som det altid har været ønsket.  
Og både redaktør Birger Agergaard og hans meget aktive beboerredaktion er helt sikkert klar til at tage udfordringen op for at fortælle om både stort og småt og vigtigt og sjovt på en relevant og vedkommende måde, som giver alle Gellerup.nu-læserne chancen for at følge med i, hvad der rører sig lige præcis her, hvor vi bor.

Knæk og bræk med alle historierne i tiden, der kommer - og tak for indsatsen i tiden, der er gået.Gellerup Fællesråd. 

Moussa og Nizar – busbørn fra Gellerup
Busning blev kaldt midlertidig
Få en have påToveshøj
Forfald på Bentesvej
Skal du til Gelleraps? 
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Guiderne i Gellerup løb i april 
af med prisen for landets bed-
ste kriminalpræventive initia-
tiv. De fik overrakt diplomer og 
en pengegave på 50.000 kr. 
Projektet ”Bag om Blokken”, hvor Gel-
lerup-borgere viste folk rundt i området 
under Festugen, vandt. En delegation af 
fem guider tog til København for at mod-
tage prisen foran en skare på 800 men-
nesker til Den Kriminalpræventive Dag.  
Engin Erkus holdt takketalen og forkla-
rede, at man aldrig havde regnet med 
prisen, men så det som en enorm ære at 
få den. Han var glad for, at projektet hav-
de nedbrudt nogle fordomme, som også 
har været hovedsigtet med projektet.

Guideturene kører videre
Guideturene er ikke en ny opfindelse, da 
der længe har været guidede ture, hvor 
efter- og højskoler og andre interesse-
rede kunne blive vist rundt i Gellerup-

parken. Men det var først under Fest-
ugen, at det hele blev organiseret med 
bookingsystem og uddannelse af guider. 
Man er i øjeblikket ved at oplære nye 
guider, og denne gang skal projektet 

være lønnet. Hold øje med Gellerup Mu-
seums hjemmeside www.gellerupmu-
seum.dk.

Gellerup-guider fik stor pris

Af Elsebeth Frederiksen

Fem guider er på podiet for at modtage den flotte pris. Justitsminister Karen Hæk-
kerup står klar til at uddele buketter. (foto: Jesper Poulsen-Hansen/ Gemeinschaft)

Bypark vil forandre Gellerup

Af Birger Agergaard

Først var der fem, så blev to 
sorteret fra, og til september er 
der lige netop det ene forslag til 
bypark, som skal realiseres og 
forandre Gellerup over de næ-
ste ti år.
Tre teams er altså gået videre i konkur-
rencen om den 100 mio. kr. dyre bypark, 
som skal løbe som et bånd fra syden-
den af Gellerupparken og op til starten 
af Hasle Bakker. De tre teams har i april 
måned fået ekstra inputs fra beboere og 
ansatte, og dem skal de bruge til at for-
bedre deres projekter til de endelige for-
slag. Dommerkomiteen skal finde den 
endelige vinder i september. 
De tre teams er Tegnestuen Vandkun-
sten, MASU Planning og SLA A/S. Deres 
forslag har været vist frem i City Vest, og 

her i maj kan de ses på Helhedsplan 
Gellerups kontor på Gudrunsvej 78 
og hos Brabrand Boligforening på 
Rymarken 2.
Forslagene til bypark har arbejdet 
meget med at give oplevelser til 
beboerne og samtidig skabe tryg-
hed og sammenhæng mellem de 
enkelte parkområder.  Der er æble-
plantager, sportsarealer, torvemar-
keder, ophold og leg, snirklede stier, 
fitness-udfordringer og meget mere.
Anlægsarbejdet går i gang i 2015. 
Brugere og foreninger vil igen blive 
inddraget i forbindelse med de kon-
krete udformninger af legepladser, 
sportsarealer mv. 
Byparken realiseres af Brabrand Bolig-
forening og Aarhus Kommune i samar-
bejde med Realdania. 

Var det noget med en naturlig klatremur? 

MASU Plannings ”stubmark” er blot et af de 

fantasifulde forslag til ny bypark i Gellerup. 
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Med bussen i skole

Af Sara Bradley

Parkeringspladsen foran Gelle-
rup Kirke fyldes med børn. De 
dingler rundt på pladsen, én 
sparker rundt med en dåse. Fle-
re står lænet opad autoværnet 
og spejder ud mod vejen. De 
venter på skolebussen.
Nizar og hans bror Moussa fra i 6. og 
5.b på Holme Skole venter også. Klok-
ken 7.40 kører en stor hvid bus ind på 
pladsen. ’Holme Skole’ står der skrevet 
på siden. Brødrene stiger på og finder en 
plads bagerst. 

”Godmorgen, så kører bussen, sid ned 
og spænd selen,” lyder det i højtaleren 
fra Bjarne. Han er den ene af de to faste 

chauffører, der hver dag kører børnene 
til og fra skolen, og som de kender godt. 
Efterhånden finder alle en plads og sæt-
ter sig. Nogle slumrer, mens andre hører 
musik eller spiller på deres Iphone. Der 
er tre stop på ruten til skolen, hvor flere 
børn stiger på. 

De yngste har førsteret
Bagerst i bussen fortæller Nizar og 
Moussa sammen med de andre børn 
om, hvordan det er at gå på Holme Sko-
le og køre med bussen hver dag. Hvad 
gør de for eksempel, hvis de misser bus-
sen?

”Så tager vi bybussen. Fra femte klasse 
får man et buskort. De yngste har før-
steret til skolebussen, men de ældre får 
for det meste lov at køre med. Det er lidt 
træls, hvis nu vejret er dårligt, så er der 
mange med, og så kan de ældre risikere 
at skulle stå af på vejen og tage bybus-
sen det sidste stykke. Alle skal nemlig 
sidde ned,” fortæller Nizar og Moussa, 
og de andre nikker. 

Sprogscreening er voksenbegreber
Hvorfor de går på Holme Skole og grun-
den til, at de kører med bussen hver dag 
er selvfølgelig ikke gået hen over hove-
det på børnene. Det handler om dansk: 
”Der var en journalist, der var med bus-
sen engang, som spurgte, om vi så var 
blevet bedre til dansk af at gå på skolen, 

og da vi så sagde: ’ja det synes vi’, så 
skrev han i artiklen, at det var vi ikke!” 
fortæller en dreng, der sidder ved siden 
af Moussa i bussen. 
Det griner børnene af, for i hverdagen 
betyder det ikke så meget, hvorfor de 
lige netop endte på Holme Skole. De 
er glade for skolen, og både Nizar og 
Moussa vil gerne blive i deres klasse til 
og med niende. 
Sprogscreening og klassekvotienter på 
elever med dansk som andetsprog er 
voksen-begreber, som kun har ringe be-
tydning i børnenes bevidsthed. Går man 
i 5 eller 6.b på Holme Skole, så ser vir-
keligheden sådan ud, og det er svært at 
forestille sig noget andet. 

God opførsel i bussen
Spørger man børnene selv, kan de også 
godt finde ud af at opføre sig ordentligt i 
bussen, det er kun søskende, der engang 
imellem skændes, mener de. Nogle gri-
ner lidt indforstået til spørgsmålet - når 
man er 7 til 12 år ved man godt, hvad de 
voksne vil høre. 
Men turen i dag er ikke et bevis på det 
modsatte. Børnene kender hinanden 
godt, på tværs af klasser og alder. De 
snakker og griner sammen af forskellige 
ting, de skiftes til at vise hinanden deres 
smartphones, som tydeligvis er bustu-
rens største kilde til underholdning. 

Efter en halv times kørsel holder bussen 
ind foran Holme Skole, og børnene spre-
des ud i deres klasser til dagens forskel-
lige skemaer. 
Fire gange i løbet af eftermiddagen fra 
klokken 13-16 kører bussen hjemad igen, 
så man både kan nå at være i SFO på 
skolen, hvis man går i de yngste klasser 
eller komme tidligt hjem. Moussa skal 
tidligt hjem til Cirkus Tværs, mens Nizar 
skal til fodbold i ACFC.

Der er delte meninger, om busning af børn 
er en god idé. Har du en historie eller hold-
ning, du gerne vil fortælle, så skriv til os på 
sarabradleydk@gmail.com eller kontakt 
Birger på 6130 8699.

Moussa (øverst) fra 5.b og Nizar (t.h.) fra 6.b vil gerne fortsætte på Holme Skole til og 

med 9. klasse.
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Efter otte år snakker politikere 
i Aarhus Kommune stadig om 
busning af børn som en midler-
tidig løsning. Indtil man finder 
et bedre alternativ. 
Siden 2006 har Aarhus Kommune be-
nyttet sig af muligheden for at sprogs-
creene børn og busse de børn, der har 
behov for sprogstøtte. Det er de stort set 
ene om på landsplan. 
Der er politisk bevidsthed om, at ordnin-
gen ikke er optimal.  
”At gøre ingenting er ikke en mulighed, 
for så vil mange af de her børn virkelig få 
en dårlig skolegang,” mener medlem af 
byrådet Thomas Medom (SF). 
Men er manglen på det bedre alternativ 
efter otte år blevet en ’sovepude’ for po-
litikerne, når de snakker om ordningen?

Busning kan gå i sig selv
”Der er en udtalt tendens fra politiker-
nes side til, at ordningen bliver set som 
midlertidig, det har der været helt fra 
starten, men jeg mener ikke, at man 
kan tale om en ’sovepude’. Ordningen 
har jo kørt parallelt med en stor sproglig 
indsats helt ned i vuggestuer og børne-
haver, hvilket vi ser de positive effekter 
af nu,” mener Pauli Johansen, chef for 
Pædagogik og Integration under Børn 
og Unge i Aarhus Kommune.

De nye sprogtests for skolestartere i 
2014 viser nemlig, at kun 40 nye sko-
lestartere i år henvises til en modtage-
skole, 10 færre end sidste år. Heraf har 
12 børn endda selv valgt henvisning på 

grund af søskende på modtage-
skolen. 
”Hvis det positive mønster fort-
sætter, så kan man jo håbe på, 
at ordningen simpelthen går i sig 
selv,” siger fra Pauli Johansen, 
der understreger, at kriterierne 
for en henvisning ikke har æn-
dret sig siden 2006. 

Effekt af busning 
er ukendt
Kritikere har fremhævet   
 udeblivelse fra skolen i forbin-
delse med aflyst eller misset bus, 
dårligt udgangspunkt for skole-
hjem samarbejde og for høj vægt-
ning af sprog i forhold til resten af

barnets sociale liv som problemer ved 
busning. 
Dertil kommer et årligt beløb på 13 mio. 
kroner til busning fra kommunens bud-
get på skoleområdet, som kunne have 
været brugt direkte på skolerne. 
Omvendt ser det ud til, at ordningen 
også skaber gode resultater. Undersø-
gelser viser, at børnenes dansk er blevet 
bedre. 
I foråret blev busordningen brugt som 
en del af forklaringen på stigende af-
gangskaraktere for tosprogede elever på 
skolerne i Aarhus. 
På den anden side har en heldagsskole 
som Søndervangskolen med 90 procent 
tosprogede børn haft samme positive 
karakterudvikling, vel at mærke uden at 
sende børn væk i bus.

Gellerup.nu følger bus-ordningen – læs 
flere artikler på www.gellerup.nu

Busning er stadig midlertidig 

Af Sara Bradley 

Busserne er forbeholdt de yngste fra 0.-3. klasse. Selvom ældre elever får lov at køre 
med, kan de være nødt til at stå af og tage bybussen, hvis der er for mange med.

I Gellerup er skolebusserne iøjefaldende i morgentrafikken 
inden klokken otte, hvor de henter og fordeler børnene til 
andre skoler. 
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I påskeferien gik beboere på To-
veshøj i gang med at anlægge 
10 nyttehaver på den tidligere 
legeplads bag Janesvej 11 – 15.
I Materialet har afdelingen sørget for, og 
beboere har været med til at måle op, slå 
pæle i og sætte hegn op. 
Vi har ingen erfaring med haveanlæg, da 
det er de første nyttehaver, vi anlægger i 
afdelingen. Men humøret har været højt, 
og solen har skinnet. Foreningen Fami-
lienetværk og Ramallahspejderne gav 
en hjælpende hånd med at måle op og 
grave ud til pælene.

Jordbær og kartofler
Der var en del overraskelser i jorden i 
form af store sten og beton, så det som-
metider var svært at få pælene ned i jor-
den. 
Både Familienetværk og Ramallahspej-
derne har fået en have, idet deres børn 
bor i området. Medens de unge arbej-
dede, gik snakken på hvad man kunne 

dyrke i haverne: jordbær og æbletræer. 
Imens nævnte de voksne løg og kartof-
ler.
I skrivende stund der nu ca. tre små ha-
ver tilbage, så det er først til mølle! Vil 
du ikke være alene om din have, så grib 
fat i en nabo og del en have. Du skal bo i 

Toveshøj og blive meldt ind i Havefor-
eningen Grønærten til 100 kr. om året. 
Kontakt Anett på nettanac@yahoo.dk 

Rundt på Toveshøj

Af Anett Sällsäter Christiansen

De tre blokke på Bentesvej, 
som er dømt til nedrivning, er 
nu tømt på nær tre lejligheder, 
der tilhører de tre familier, som 
fører retssag mod Brabrand Bo-
ligforening med en påstand om 
ulovlig opsigelse. Boligretten 
tager sagen op 12. maj. 
Tomme bygninger kan aldrig få lov til at 
stå uden at blive hærget. Således også 
blokkene på Bentesvej, som har fået 
masser af ruder i stueetagen knust, og 
håndværkerne kan knapt få træplader 
sat op, før de næste ruder er knust. 
Det er ikke noget kønt syn.

Driftspersonalet tog i april alle glas-ele-
menter på altanerne væk, men så 
blev stort set alle vinduer smadret.  

(foto: Engin Erkus) 

Rundt i Gellerupparken

Forfald på Bentesvej

Af Birger Agergaard

Tryghedsgaranti for de blå 
blokke fra 1. juni
Beboerne i de to såkaldte blå blokke, Lottes-
vej 10-16 og Bentesvej 1-11 kan nu snart be-
nytte sig af tryghedsgarantien, når de fra den 
1. juni kan flytte pga. af helhedsplanen, hvor 
deres blokke skal omdannes til ungdomsbo-
liger.
Den 5. maj bliver der holdt politisk styregrup-
pemøde om Helhedsplanen på rådhuset, og 
derefter vil der i løbet af maj blive udsendt 
grundig information om tryghedsgarantien, 
og hvad den betyder for beboerne. Der vil 
også blive holdt informationsmøder. 

10 nye nyttehaver

Elias El Ashwah er vist glad for, at hans 

bedstemor har fået en af nyttehaverne.



 Forældre på banen
”Forældre på banen” er et nystartet bo-ligsocialt projekt, som skal involvere forældre i deres børns skolegang og uddannelse, og forebyggelse af kriminalitet. Mange forældre har allerede været deltagere på møder i Gel-lerup, og forleden var de på uddannelsesbe-søg på Aarhus Tech.

12. april var 15 forældre til uddannelsesaften på Det Boligsociale Sekretariat og hørte om uddannelser, forældreroller, samarbejde mel-lem foreninger, og om god information. 
Næste besøg bliver midt i maj på Aarhus Køb-mandsskole. Hold øje med projektets Face-bookside ”Forældre på banen” og find datoen. Projektleder er Mahmud Haibe, og desuden er uddannelsesvejleder Ahmad El-Ahmad og fritidsjobvejleder Ghassan Hassoun knyttet til projektet.

Gellerup i Den Gamle By 
Lørdag 31. maj og søndag 1. juni indtager Vestbyen Den Gamle By med koncerter, dans, leg, kager og billeder. Mød også bydelsmødrene. Koncerter og aktiviteter er gratis, når entréen til museet er betalt. Både lørdag og søndag er der koncerter med: Rapakademiet kl. 13, Hudna kl. 14.30 og Houssam Zamzam kl. 15.45.

I løbet af weekenden er der også Jafra-dans, fotoudstilling, møde med Bydelsmødrene, særudstilling med ”Kufferten” og meget mere. Se programmet på dengamleby.dk/aarhusv 

Perlens fælles-

spisning og regnskab

Fredag den 23. maj kl. 17 er der 

fællesspisning i Cafe Perlen i Yggdrasil. 

Derefter holder Perlevennerne ekstraordinær 

generalforsamling, hvor regnskabet for 2013 

skal godkendes, og årets Perle skal kåres.

Pris for middag 30 kr. /børn under 10 år 15 kr. 

Tilmelding senest torsdag den 22. maj på 40 

71 86 75 - max. 50 personer.

Perlens Systue holder lukket indtil den 15. 

maj, hvorefter Anne og Kathrine igen hver 

torsdag kl. 14.30 - 17.00 hjælper kvinder med 

at sy og reparere tøj.
--

Borgermøde på biblioteket
Brugerne af Gellerup Bibliotek er onsdag den 28. maj kl. 19 
inviteret til borgermøde på biblioteket. 
Borgermødet skal give input til den kommende politik for Bor-
gerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune.

    ”Den gode ansøgning”

Torsdag d. 8. maj kl. 13- 15 er der jobsøgningskursus på 
Gellerup Bibliotek i samarbejde med virksomhedskonsulent 
Camilla Weier Fagerberg fra Job og Trivsel. Emnerne er:
- skriv en målrettet ansøgning
- opfordrede og uopfordrede ansøgninger
- eksempler på gode ansøgninger
- læs og forstå en jobannonce
- Praktisk hjælp til at skrive en ansøgning
- Lær, hvordan du sætter ansøgningen op i Microsoft Word
Kurset er for alle interesserede. Er der stor interesse for 
arrangementet, kan det gentages senere.



Maj 2013
Fredag d. 2. maj kl. 10-11.30 Introduktion til Dropbox, Gellerup Bibliotek
Tirsdag d. 6. maj kl. 14-16 Introduktion til Borger.dk og Digital Post, Gellerup Bibliotek
Tirsdag d. 6. maj  kl. 19.30-20.30  Koncert med Den Danske Salmeduo, Gellerup Kirke
Torsdag d. 8. maj  kl. 13-15  Jobsøgningskursus, Gellerup Bibliotek 
Onsdag d. 14. maj kl. 13-14.30  Workshop – lær om Microsoft Word, Gellerup Bibliotek
Tirsdag d. 20. maj  kl. 16-17  Film om sygdomstegn på demens, Foreningernes Hus
Onsdag d. 21 maj  kl. 10.30-11.30  Lær om digital post, Gellerup Bibliotek
Torsdag d. 22. maj  kl. 14-16  Introduktion til tablets og brugbare apps, Gellerup Bibliotek
Fredag d. 23. maj  kl. 16-22 Gelleraps  (se plakaten side 7) i Globus1 
Fredag d. 23. maj   kl. 17-19 Perlens fællesspisning og generalforsamling,, Yggdrasil, Dortesvej 35A
Lørdag d. 24. maj  kl. 14-18 Jalla:9  Festival på Aarhus Teater 
Tirsdag d. 27. maj  kl. 16.30-19  Samvirkets kvartalsmøde, Foreningernes Hus 
Onsdag d. 28 maj kl. 13-15  Introduktion til Borger.dk og Digital Post, Gellerup Bibliotek
Onsdag d. 28 maj kl. 19-21 Borgermøde om Borgerservice, Gellerup Bibliotek
Lørdag d. 31. maj hele dagen Gellerup rykker ind i Den gamle By
Søndag d. 1. juni hele dagen Gellerup rykker ind i Den gamle By

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender maj 2014

Tretten forskellige foreninger i Gellerup gik forleden sammen 
om at støtte nødlidende familier i Gaza og på Vestbredden. Det 
skete ved en succesrig multikulturel dag 6. april i Foreningernes 
Hus med boder, madsalg, cirkus, dans og meget mere. Læs ar-
tiklen på www.gellerup.nu. (fotos: Sarah Rousing)


