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Naboskab
Jeg bor i et lille parcelhusområde, der hedder Beringsminde. Det består af tre veje: Pallisvej, Hvedebjergvej og Hyrdedamsvej. Beringsminde ligger vest for det store boligområde, der består af Toveshøj og Gellerupparken.

Altså er vi naboer.
Vi i det lille område ved, at der er vedtaget en stor helhedsplan, som skal gøre området mere trygt og attraktivt og åbne det mod omgivelserne. Det glæder vi os til, men det skaber også usikkerhed.Usikkerhed, fordi dagspressen ofte har fokuseret på negative hændelser. Jeg tror, at vi selv skal opsøge de positive ting. Det er vort eget ansvar, men vi skal have hjælp.

Jeg håber, at bydelsportalen, Gellerup.nu, kan blive det hjælpemiddel, der bringer os naboer tættere på hinanden ved at informere om og invitere til de mange ting, der sker, og til dialog og samarbejde, så helhedsplanen kan lykkes til alles glæde.Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad ’alles glæde’ er. Min glæde omfatter: øget tryghed og tolerance, bedre trafiksikkerhed, bedre jobmuligheder, respekt for forskellighed, spændende udfoldelsesmuligheder, et godt udbud af fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper, smukke omgivelser og en festlig hovedgade.Jeg tænker altså ikke kun på den fysiske helhedsplan, men på en større helhed, der kan gøre os stolte af at bo, hvor vi bor.    
Kom til Gellerup grundlovsdag og tag imod Gellerups åbenhed mod omgivelserne! Temaet er ”Go-Nabo-dag”. Se mere de næste sider.

Med nabohilsen
Torben Axel Hartmann, Pallisvej

Gode naboer
Tre familier venter på retssagen
Kazim i haven
Mimi er gæst i Sigrids Stue
Hærværk for fire mio. kr. på Toveshøj 
Nye ansættelser
Dimissionsdag
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Grundlovsdag med gode naboer  

Af Birger Agergaard

Det bliver stort i år til grundlovs-
festen 5. juni kl. 13-16 ved Klub-
berne i Gellerup, Dortesvej 47.
Ikke alene kommer Gellerup-beboerne, 
men det gør også en række af vore na-
boer fra Søvangen, Hans Broges Parken 
og Skovgårdsparken, og desuden er be-
boerne fra parcelhusområderne Berings-
minde og Christianshøj inviteret med. 
De kan blive hentet i bus – for vi er jo 
gode og hjælpsomme naboer!
Temaet er ”Go-Nabo-dag”. En dag, hvor 
vi hilser på vores naboer og er glade for, 
at de findes. 
Forsvarsminister Nicolai Wammen er 
også en god gammel ”nabo” til Gellerup 
og han holder grundlovstalen.

Programlægningen er i fuld gang 
– men her kommer noget af det, vi 
får på programmet:
• Grundlovstale af Nicolai Wammen 
• Den somaliske dansegruppe Go-
baad
• Kagekonkurrence 
• Randa Radwan som konferencier
• Musik fra scenen – og måske tea-
ter
• Kaffe- og kagesalg fra Cafe Perlen
• Unge4Unge, Fritidspatruljen og 
spejderne laver aktiviteter med børn. 

Se det endelige program på 
www.gellerup.nu

Som altid er der masser af aktiviteter for børn 

og unge. Her et billede fra en skattejagt i 2012. 

Voxpop: Beboerne om deres naboer

Af Sara Bradley

Hvor godt kender du din nabo?
”Jeg kender ikke mine naboer så godt. Jeg 
er truckfører og kører mellem Danmark og 
Frankrig, så jeg er ikke så meget hjemme. 
Jeg er også først flyttet ind i februar, men vi 
hilser da på hinanden, når vi mødes. Men 
jeg synes gode naboer er vigtigt, man be-
høver ikke være venner, men man skal være 
flink og hensynsfuld.”

- Vlad, Lottesvej

Hvad betyder godt naboskab
for dig?
”Det betyder at stole på hinanden. At man er ordentlig og rar overfor 
hinanden. Det giver en tryghed, så hvis man ikke er hjemme, kan de 
holde øje med ens lejlighed i forhold til indbrud. Jeg bor ved siden af 
nogle danske drenge, og engang jeg havde været væk fra min lejlig-
hed og kom tilbage, fortalte de, at der havde været indbrud i lejlighe-
den overfor. Dér var jeg glad for, at det ikke var min.”

- Ali Hossein, Bentesvej

Hvor godt kender du din nabo?
”Jeg har et tæt forhold til min nabo. Vi har døtre på samme alder, som 

også leger sammen. Vi hjælper hinanden med mange ting, og vi spi-

ser for eksempel også tit sammen. Hun bliver nogle gange syg, så der 

hjælper jeg også. I tolv år boede jeg på Toveshøj og jeg besøger stadig 

mine gamle naboer der, eller deres familie kommer her hos mig.”
- Saharjaber, Lottesvej
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Gode naboer er som familie 
Af Sara Bradley

På terrassen med blomster, 
stenovn og rislende vand på 
Janesvej har Ibetssam skabt en 
lille oase, som er et naturligt 
samlingspunkt for naboerne på 
solrige dage. 
Der er kaffe på bordet med mælk og suk-
ker på den arabiske måde. Plus lakrids-
konfekt og tyske karameller. 
Ibetssam sidder i solen, tænder en smøg 
og ryger den, så røgen blander sig med 
røgen fra vandpiben, som er i gang på 
den anden side af bordet: 
”Min mand er ikke så glad for at være 
alene. Han kan godt lide, når der er man-
ge mennesker omkring ham. Derfor er vi 
tit her, vi får besøg næsten hver dag og 
altid af mine to naboer,” fortæller hun. 

Naboer i tre år
”Når det er godt vejr, sidder vi her i ha-
ven. Vi snakker om mad, og hvad vi skal 
lave til aften. Så griller vi tit om aftenen.”

Nogle af gæsterne i dag kommer fra 
andre steder i byen
Og så er der Hanan, hun kommer lige 
fra etagen ovenover, hvor hun bor:
”Nej, jeg bor ikke ovenpå, jeg bor her,” 
siger hun og slår ud med armene, da 
hun træder ud på terrassen og hilser på 
det lille selskab. 
Ibetssam tager sin mobil frem og viser 
de nyeste billeder, som Hanans datter 
har sendt til hende: 
”Hanans datter bor i Sverige, og når hun 
sender billeder hjem, så er det til min te-
lefon. Så viser jeg dem videre til Hanan,” 
fortæller hun. 
Ibetssam og Hanan har været naboer 
nu i tre år. I starten lærte de hinanden at 
kende gennem en fælles nabo, der bo-
ede på Toveshøj i tyve år, men som i dag 
bor i Tilst. 

”Nu spiser vi næsten sammen hver dag. 
Vi hjælper hinanden, fx med rengøring. 
Hanan bor alene, men det er kedeligt 
at spise selv, så hun spiser tit med her, 

og så hjælpes vi med maden,” fortæller 
Ibetssam. 

Hubas åbne hjem
På en anden terrasse på Lenesvej sidder 
også en gruppe naboer og nyder solen 
hjemme hos Huba, hvis hjem, ligesom 
Ibetssams, altid er åbent for besøgende: 
”Vi laver ikke rigtigt aftaler, her kommer 
alle bare forbi til kaffe og te,” siger Huba. 

Her er grænsen mellem nabo og fa-
milie udflydende
”Det betyder meget for os at have kon-
takt med naboerne, da vi ikke har nogen 
familie her. Vi bor ikke i vores hjemland, 
derfor behandler vi hinanden som fami-
lie,” siger Rema, som er en af naboerne, 
der i dag er på besøg hos Huba. 

En anden nabo, er enig: ”Min nabo er 
min søster, som jeg ikke har her,” siger 
hun. 

Og hvad så, hvis ikke man kender sin 
nabo og gerne vil lære dem bedre at 
kende? 

”Man kan jo starte med at hilse på hin-
anden. Snakke om lidt af hvert, når man 
mødes på trapper eller udenfor døren og 
på den måde stille og roligt lære  hinan-
den at kende,” foreslår Rema.

”Eller man kan banke på og låne en kop 
sukker eller noget andet, og samtidig få 
hilst på og snakket,” siger Huba, og en 
anden nabo supplerer: ”Det er også fint 
at være mere direkte. I vores hjemland 
byder man altid en ny nabo velkommen 
med kaffe, te eller mad.” 

Et sidste råd får latteren frem på terras-
sen: ”Man kan jo også bare skrue op for 
TV’et og banke  hårdt i gulvet, så skal 
man nok få kontakt.”  

”Vi laver ikke rigtigt aftaler, her kommer alle bare forbi til kaffe og te,” siger Huba 
(øverst t.h.) i selskab med naboer på sin terrasse, Rema (øverst t.v.) og Ibtessam (i mid-
ten). (Foto: Anett Sällsäter)
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Tryghedsvandringer - Hvad kan 
vi ændre på, så ingen får lyst til 
at ødelægge noget?
Hærværk sker oftest, hvor der er mørkt, 
hvor træer og buske dækker for udsynet, 
eller hvor der sjældent kommer nogen 
forbi. På fælles vandringer for politi, var-
memestre, kommunens ansvarlige og 
beboere vil vi se på området og aftale, 
hvad der skal ændres.

Blokambassadører - Det er også dig, 
der betaler
Nogle beboere ved ikke, at de via hus-
lejen også betaler for at få repareret 
hærværk, og nogle ved ikke, hvad de 
selv kan gøre. Derfor skal der ansættes 
19 blokambassadører. De skal tale med 
beboere og bakke op om, hvad beboere 
selv kan gøre overfor hærværk, indbrud 
og utryghed. 

Vil du arbejde med at tale med bebo-
ere om at undgå hærværk?
Fra august bliver 19 stillinger som blo-
kambassadører slået op. Det er skåne-
jobs for førtidspensionister fra Toveshøj 
og Gellerupparken. Vi søger dig, der er 
dygtig til at kommunikere respektfuldt 
med andre mennesker, og som har ly-
sten og modet til at sætte hærværk og 
ansvar på dagsordenen hos alle bebo-
ere. Se mere til august.

Kom med dine ideer til at undgå hær-
værk på idemøde d. 18. juni kl. 17-20
Hvad kan man som beboer egentlig gøre 
for at få mindre hærværk? Og hvad kan 
blokambassadørerne arbejde med, for 
at der opstår flere handlemuligheder 
for beboere i forhold til hærværk? Som 
beboer har du måske gjort dig mange 
tanker om disse ting. Derfor er du invi-
teret til et idémøde onsdag den 18. juni 
kl. 17-20 i Det boligsociale Sekretariat, 
Gudrunsvej 10A (der hvor advokaterne 
var før).

 - det gør vi noget ved sammen

Af Ulla Bording, leder af tryghedsvandringer og blokambassadører i boligforeningens sociale indsats

Hærværk sker oftest, hvor der er mørkt. (foto: Anett Sällsäter Christiansen)

Hærværk og utryghed
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4. juni afgør Boligretten, om tre 
familier på Bentesvej skal flytte 
fra deres lejligheder nu. De er 
sagt op på grund af nedrivnin-
gen af tre blokke som følge af 
helhedsplanen, men det vil de 
ikke gøre frivilligt. 
Under retssagen blev parterne ikke eni-
ge om noget. Boligforeningen og dens 
to indkaldte vidner holdt på, at når der 
en demokratisk vedtaget helhedsplan, 
som indebærer nedrivning og nybyg-
geri, så må alle de beboere, der bor i de 
nedrivningsdømte blokke, forlade deres 
lejligheder. 
Det har 189 ud af 192 familier allerede 
gjort. Kun tre familier er tilbage i de el-
lers helt tømte og nu hærgede boligblok-
ke: familierne Souzan Abedelal, Rabah 
Khalil Hamad og Mohammad Khaled 
Ismail. De bor på Bentesvej 27, 47 og 51, 
og altså i de to blokke, hvor kommunen 
køber grunden for at bygge et stort kon-
torbyggeri med 1000 arbejdspladser. 

”Opsigelserne er ugyldige”
Men familiernes advokat, Bjarne Over-
mark, tog fat i nogle forhold, som han 
mente var procedurefejl og et forkert 

grundlag for beboernes afstemning i 
2010. Derfor mente han, at dommer 
Poul Holm burde erklære opsigelserne 
ulovlige. 
Overmark sagde på familiernes vegne, 
at de er modstandere af nedrivning og 
gerne vil blive boende, hvor de bor. Til 
gellerup.nu sagde den ene af de sagsøg-
te inden retsmødet, at han håber på, at 
de kan blive boende. 
”Ja, hvorfor ikke? Der er god plads og 
parkeringspladser nok,” grinede han. 

Familierne ønsker at blokere helhedspla-
nen, så der ikke vil blive bygget kommu-
nale arbejdspladser. 

”Alle tilladelser er i hus”
Men boligforeningens advokat Jacob 
Møller gjorde rede for, at alle krav er 
overholdt, og tilladelserne er i hus, og 
han blev bakket op af de to vidner, Keld 
Albrechtsen, foreningsbestyrelsen, og 
Per Frølund, Gellerupsekretariatet. 

Tre familier på pinebænken

Af Birger Agergaard

Mange af de 192 familier, der 
blev opsagt fra Bentesvej, har 
naturligt nok været bekymrede 
for, om de kunne være sikre på 
at få en god lejlighed og gode 
naboer, hvor de fik anvist en lej-
lighed. 
De 189 af familierne er nu flyttet, de fle-
ste til andre lejligheder i Gellerup, og 
nogle til lejligheder udenfor. Brabrand 
Boligforening har målt tilfredsheden 

med flytningen, og det viser sig, at langt 
de fleste er tilfredse.
Det fortalte næstformand i boligforenin-
gen, Keld Albrechtsen, som vidne i bolig-
retssagen mod de tre familier, som ikke 
vil flytte. De ”allerfleste” er tilfredse med 
den måde, det er foregået på, og med 
den hjælp, de har fået. Der har naturlig-
vis været detaljer, som nogle har været 
utilfredse med, sagde han.
Aarhus Stiftstidende har talt med en af 
de familier, der er flyttet, Nabil Moha-
med og hans hustru, Daolat  Amairi. 

De fortæller til avisen, at de i starten var 
bekymrede.
”Men så fik vi besøg af Bente Thun og 
Ahmad Mansoura (fra boligforeningen, 
red.), der fortalte os, at vi kunne få vo-
res ønske om en ny lejlighed opfyldt, og 
at de ville hjælpe os med alt det prakti-
ske med at flytte. Og det er gået rigtig 
godt,” siger Daolat Amairi til avisen. De 
er glade for deres nye lejlighed lige over 
for Globus1. 

Flyttede familier er tilfredse

Af Birger Agergaard

De tre blokke på Bentesvej er nu helt ribbet for indhold og derefter hærget af hærværk. 
Men tre familier vil blive boende.
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Kazim i haven

Af Birger Agergaard. Foto: Sara Bradley

Man lægger mærke til Kazim 
Demir, når han kommer gå-
ende på stierne i Toveshøj, al-
tid pænt klædt i jakkesæt og 
med en skyggende spencer på 
hovedet. Og så har han Gelle-
rups måske flotteste sving på 
en moustache, som bliver holdt 
i form med vaseline. 
Før havde han en af de flotte haver på 
Bentesvej, men den er han ved at afvikle, 
fordi haverne forsvinder sammen med 
blokkene. 
Nu gælder det en af Toveshøjs 10 nye 
nyttehaver. Her skal han også dyrke de 
fornuftige afgrøder, som lægger en god 
bund i det tyrkiske køkken: spinat, løg, 
kål og andet godt. 
I dag, hvor vi besøger Kazim i haven, er 
de første løgtoppe synlige, mens andre 
løg lige er lagt i jorden. Ser vi godt efter, 
spirer der lange rækker med spinat og 
nogle andre blad-grønsager, som min-
der om spinat. Han kalder dem panjab 
og kadda. Fræseren kom i brug

Kazim arbejder hårdt for at forbedre 
jorden. Han har brugt sin fræser flittigt 
– og ladet den tage nogle ture i naboha-
verne også, vi skal jo hjælpe hinanden, 
ikke! – købt seks poser gødning for 300 
kr., men indholdet syner ikke af meget. 
Men det skal nok blive anderledes. Ka-
zim har altid dyrket have, lige fra han 
som ung dyrkede grønsager på famili-
ens store mark ved den store tyrkiske by 
Sivas. 

Var med til at bygge Gellerup
Som 24-årig kom han til Danmark i 1970 
for at arbejde, hvad han har gjort, lige til 
han blev pensioneret. 
Kazim Demir var selv med til at færdig-
gøre Gellerupparken og Toveshøj, idet 
han som ansat på Hoffmann & Sønner 
kørte betonelementer til Gellerup. Da 
byggeriet var færdigt, fik han og hustru-
en selv adresse på Bentesvej. Familien   
flyttede senere til Janesvej. 
Haveforeningen Grønærten blev dan-
net kort efter beboernes indflytning, og 

Kazim fik straks en af de nye haver på 
Bentesvej. 

Har selskab af sønnesønnen
I dag er han 71 år og har stadig mod 
på at dyrke grønsager. Hans hustru er 
desværre syg og kommer ikke ud. Men 
han har heldigvis selskab af sin 24-årige 
sønnesøn, som læser til bankmand. Den 
unge mand kan nok stadig lære par ha-
vetricks af sin bedstefar. 
Men er det ikke et stort arbejde at starte 
forfra? 
”Nej-nej, men det vil nok gå lidt lang-
somt. Nu venter jeg bare på, at der kom-
mer vand,” siger Kazim beroligende. 
Have-folket har fået løfter om en vandin-
stallation.
Da de 10 haver hurtigt var afsat, arbejder 
afdelingsbestyrelsen nu på at etablere 
nye haver på Toveshøj til næste år. 

Så højt står spinaten i min gamle have, siger Kazim Demir.

Gråt jakkesæt og fine sorte sko passer ikke 
godt til havearbejde, men i dag viser Kazim 
også kun haven frem for gellerup.nu

Vi vender tilbage til Kazim senere 
på sommeren og hører, hvor højt 
spinaten nu står. 
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At komme fra flere steder

Af Sara Bradley

I to måneder bor den keyanske 
kunstfotograf Mimi Cherono 
Ng’ok i Sigrids Stue, hvor hun 
laver fotoprojekter med unge. 
Gellerup.nu har mødt hende til 
en snak om Gellerup-fashion, 
om at gøre det man har lyst til 
og om stillebens, der er så meget 
mere end frugter i en skål. 
I 2008 tog Mimi Cherono et foto af en 
stak aviser i en vens hus. Billedet tænk-
te hun ikke mere over, indtil hun fandt 
det frem to år efter. Her 

opdagede hun, at det havde en nostalgi 
over sig, der på mange måder fangede 
hendes blandede følelser ved at vende 
hjem til Kenya efter syv år i Sydafrika, 
hvor hun studerede kunstfotografi. I 
Kenya var få ting som hun huskede det. 
Det lammede hendes arbejde for en tid. 

”En ven, som nu er bortgået, gav mig 
det råd: Bare gå ud og tag en masse bil-
leder, så det gjorde jeg, uden at tænke 
over det.”

Skjorter på en tørresnor
Billedet af aviserne blev et af dem. Hen-
des fars skjorter på en tørresnor, og fa-
miliens forladte morgenmadsbord var 
nogle andre. Men det var først efter to 
år, hun så det interessante i dem: 

”De handlede pludselig for mig om 
mangel på location og om misforhol-
det mellem erindring og virkelighed. 

Det var billeder af ting, der viser men-
neskelig tilstedeværelse, selvom der ikke 
er nogen på billedet. De billeder åbnede 
mine øjne for stillebens, som er meget 
mere end opstillede frugter i en skål.”
”Der er en genkendelighed i de ting, vi 
omgiver os med i vores hjem, en men-
neskelig tilbøjelighed til at organisere, 

skabe rammer om vores liv – samle bun-
ker med aviser – lige meget om du er fra 
Kenya, Brasilien eller Danmark,” siger 
hun. 
At komme fra flere steder på samme tid 
og forholdet mellem minder og virkelig-
hed er noget af det, Mimi Cherono me-
ner, mange unge i Gellerup, med rødder 
i flere lande, kan genkende. Derfor er det 
temaer, som hun tager op i sit arbejde 
med de unge gennem fotoessays fra de-
res liv og postkort de skal lave fra Gel-
lerup. 

Fashion og danske busstoppesteder
Ud over projektet med de unge i Gelle-
rup er Mimi Cherono også blevet inspi-
reret af Gellerup og Danmark til sit eget 
arbejde med at fotografere: 

”Jeg er helt vild med den fashion, man 
har i Gellerup, hvor man mixer alt muligt 
sammen, det vil jeg gerne tage billeder 
af. Og så er jeg blevet ret optaget af de 
danske busstoppesteder, hvor folk bare 
står helt stille og venter på en bus, de 
ved kommer til tiden. Det er ikke som 
i Kenya, hvor man skal tilkæmpe sig en 
plads på bussen, og hvor der sker alt 
muligt hele tiden. Jeg ville gerne sidde 
en hel dag og bare tage billeder af folk, 
der venter på bussen,” griner hun. 

Mimi Cherono er en af få kunstfotografer i Kenya: ”Kunstfotografi er stort set ikke-eksiste-

rende i Kenya. Her er traditionen for fotografi præget af wild-life og landskabsbilleder - og 

bryllupsbilleder,” fortæller hun, der her er fotograferet i Sigrids Stue. 

Titel: ”Newspapers at Cugu’s house.” 

(Foto: Mimi Ng’ok)
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Natten til den 16. maj brændte 
vores nye bålhytte. Mange hav-
de været glade for den og brugt 
den, og de havde svært ved at 
forstå, hvorfor nogle havde 
brændt afdelingens bålhytte til 
150.000 kr. af i løbet af natten. 
Læs hele historien på www.gel-
lerup.nu.
I den anledning har vi som naboer haft 
nogle gode samtaler om, hvem der be-
taler en ny bålhytte. Alt, hvad der bliver 
ødelagt eller brændt - det betaler bebo-
erne selv over huslejen. Er der minus 
på afdelingens budget, stiger næste års 
husleje.
De 150.000 kr. til den nye bålhytte fandt 
afdelingen på en konto for legepladser, 
så var der ikke til flere penge til noget 
lige her og nu, med mindre vi sparer op.

Nu er det nok!
Beboerne på Toveshøj synes, at nu er det 
nok med hærværk og de brande, som 

har været i år og sidste år. Afdelingsbe-
styrelsen prøver på at sikre, at det ikke 
gentager sig denne sommer.
Finder boligforeningen frem til, hvem 
der har udøvet hærværket, og de bor i 
boligforeningen, så sættes det på deres 
husleje. 

Hærværk for fire mio. kr.
Ellers er der kun beboerne på Toveshøj 
til at betale, og de seneste tre års øde-
læggelser mm. runder de fire millioner 
kroner.
Det er fire millioner, som vi kunne have 
brugt til forbedringer og nye ting i af-
delingen, ansætte nogle unge og holde 
huslejen i ro. 
Derfor opfordrer afdelingen til, at alle 
tager ansvar og melder alt hærværk. 
Også hvis du ser, hvem det er. Vi får vi-
deoovervågning op, og vi håber på at det 
hjælper sammen med vores gode nabo-
fælleskab.

Rundt på Toveshøj

Af afdelingsbestyrelsen på Toveshøj

Beboerne i Gellerupparken har 
kun sagt ja til at rive tre bolig-
blokke ned på Bentesvej. Men 
den 10. juni skal de på et eks-
traordinært beboermøde tage 
stilling til, om de to blokke, der 
skal være ungdomsboliger, kan 
rives ned i stedet for at blive 
omdannet. 
Det er såkaldte ”de blå blokke” på Ben-
tesvej 1-11 og Lottesvej 10-16, afstemnin-
gen handler om. 

I den vedtagne helhedsplan er de udset 
til at blive omdannet til ungdomsboliger, 
men nu kommer der et forslag om at rive 
dem ned og i stedet bygge 200 helt nye 
ungdomsboliger på grunden.
De to blokke ligger tæt på Hejredalskol-
legiet, som også foreslås revet ned, og 
så forventes det, at der skal bygges yder-
ligere 200 ungdomsboliger, hvis det nye 
forsalg bliver vedtaget.
Boligforeningens ledelse og kommu-
nen mener, at det bedre kan betale sig 
at bygge helt nye ungdomsboliger frem 
for at omdanne de gamle blokke. Det er 
ikke dyrere at bygge nyt, og løsningerne 

kan blive bedre og billigere for de kom-
mende beboere. Aftalen betyder også, at 
den nye ungdomsbydel bliver sin egen 
afdeling i Brabrand Boligforening. Jor-
den købes af Gellerupparken for godt 13 
millioner kroner.
Hvis det bliver ja til forslag om at rive 
de to blokke ned, så træder tryghedsga-
rantien for beboerne på Bentesvej 1-11 og 
Lottesvej 10-16 i kraft fra den 1. juli. Og 
så kan de i kan gå i gang med at finde sig 
ud af, hvordan de gerne vil genhuses i 
løbet af det kommende år.

Rundt i Gellerupparken

Beboermøde om nedrivning af 2 blokke

Af Birger Agergaard

Hvem betaler? Du gør! 

Sådan så bålhytten ud som ganske ny 

– og sådan ser stedet ud nu. 
(Foto: Birger Agergaard)
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Den boligsociale helhedsplan 
har på det seneste ansat tre 
medarbejdere.
Jonas Strandholdt Bach er ansat som in-
formations- og sekretariatsmedarbejder 
i et barselsvikariat. Han skal dels arbejde 
med den interne kommunikation og se-
kretariatets funktioner, men han er også 
på udkig efter den gode boligsociale hi-
storie, som kan fortælles i nyhedsbreve, 
på boligforeningens side om det bo-
ligsociale arbejde, og såmænd også her 
på gellerup.nu. 
Jonas er uddannet antropolog og er 
kendt med det boligsociale miljø fra 

Trige og fra Det boligsociale Fællesse-
kretariat, hvor han arbejdede fra 2009 

til 2014.  Han er i øvrigt vokset op på 
Toveshøj og har gået på Tovshøjskolen.

Birger Agergaard er en gammel kending 
på gellerup.nu, men tidligere var det 
Gellerup Fællesråd og de to boligafde-
linger i Gellerup, der stod bag gellerup.
nu. Det er nyt, at indsatsen hører under 
den boligsociale helhedsplan, og Birger 
søgte og fik stillingen. Han skal fortsat 
stå i spidsen for frivillige borgerjournali-
ster, og flere frivillige skal inddrages og 
tilbydes kurser. 
Birger er journalist og har arbejdet med 
Gellerup siden 2007.

Ghassan Hassoun præsenterede vi 
egentlig også i marts, men det var som 

fritidsjobvejleder i et barselsvikariat. Nu 
har han fået stillingen som vejleder i 
Virksomhedsskolen, som er under op-
bygning. 
Ghassans opgaver bliver i første om-
gang at varetage de beskæftigelsesret-
tede indsatser i samarbejdet med en-
treprenørerne i den fysiske helhedsplan, 
samt at etablere virksomhedsskolen i 
tæt samarbejde med Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning og Aarhus Produk-
tionsskole. 
Rent praktisk bliver Ghassan ansat i Aar-
hus Kommune, men han vil have sin ar-
bejdsplads i Det boligsociale Sekretariat. 
Han er uddannet socialrådgiver. 

En ny og to ”gamle”

Af Birger Agergaard

Så er vejen næsten banet for, 
hvor den kommende moske 
i Gellerup skal placeres. Det 
bliver på en grund helt tæt på 
Nordgårdhallen, lidt nordøst 
for hallen og op ad både Byga-
den og den kommende tværvej.
Sami Saïdana fra Forbundet af Islamiske 
Foreninger siger til gellerup.nu, at dette 

var den eneste placering, som kommu-
nen tilbød, men at det også er en god 
placering.
”Det er godt, at den ligger tæt på den 
kommende letbane og på tværvejen, så 
er det let for gæster udefra at komme 
hertil,” begrunder han.

Aftale før indsamling
Kommunen skal nu sætte et planlæg-
ningsarbejde i gang og forberede en lo-

kalplan, som muliggør et moskebyggeri. 
Derfor går der nogen tid endnu, før en 
aftale mellem moskeforeningen og kom-
munen er endeligt på plads.
”Når vi får et stykke papir på, at vi kan 
købe jorden, og der ikke er flere forhin-
dringer, så går vi i gang med at samle 
penge ind,” tilføjer han. Det samlede 
projekt ventes at koste ca. 50 mio. kr. 

Moske har fundet sin placering

Af Birger Agergaard

Birger Agergaard

Jonas Strandholdt

Ghassan Hassoun 



  Få et sommerjob 
       i Gellerup

Er du under 18, bor i Gellerup-Toveshøj og er moden og ansvarsfuld, så kan du søge et af 15 sommerjobs i Gellerup. 
Du bliver oplært i arbejdet, som kan være affaldsindsamling, små maleopgaver, opsyn med arealer, og snakke med unge og skabe tillid. 
 Arbejdet foregår i uge 28 og 29, hvor du skal arbejde 20 timer om ugen. Oplæringen sker på to dage, 30. juni og 2. juli. 
Hvis du er interesseret i at søge et sommerjob, kan du læse hele annoncen på Facebooksiden Get2job. Du kan også få hjælp til ansøgningen hos  fritidsjobvejleder Ghassan Hassoun. Mo-bil: 2336 1007 eller e-mail: ghha@bbbo.dk. Projektet er betalt af Gellerupparken og To-veshøj.

    Nabofest og Sankt Hans på Toveshøj 
Toveshøjs beboere kan midt i juni deltage i et stort sammenskudsgilde – altså en fest, hvor man hver især kommer med noget til det fælles bord på plænen midt på Toveshøj: mad, kage, frugt eller …? Hold øje med en seddel i postkassen, som fortæller, hvornår det bliver.

Derimod ligger datoen fast for Gellerupparkens og Toveshøjs  fælles Sankt Hans-fest den 23. juni. Den skal holdes på plænen på Toveshøj. Arrangementet er under planlægning, men du kan se på www.gellerup.nu, hvad der kommer til at ske. 

Debat om 
radikalisering

Flere aktører går sammen om en debataften 

10. Juni kl. 17.30 til 20.00 i Foreningernes Hus. 

Debataftenen skal handle om radikalisering og 

ekstremisme.
Aktørerne bag arrangementet er Gellerup 

Kirke, Gellerup Bibliotek, Somali Community, 

Gellerup Fællesråd, FOF Århus og det 

Multietniske Kulturcenter. 
Vi har inviteret fire oplægsholdere til panelet: 

Tobias Gemmerli, forsker i radikalisering og 

ekstremisme fra DIIS, Peter Lodberg, præst og 

forsker i teologi, Peter Vedel Kessin, seniorforsker 

på Institut for Menneskerettigheder, og Abdil 

Wahid Petersen, imam og oplægsholder.

Dimissionsfest 26. juni
Igen i år vil Gellerup fejre de, der har taget studentereksamen, 
svendebrev, Sosu-eksamen mv. Det sker ved en dimissionsfest 
torsdag den 26. juni i Foreningernes Hus kl. 18.30-20.30.
Uddannelsesvejleder Ahmad El-Ahmad er i gang med forbe-
redelserne, men det ligger fast, at kulturrådmand Rabih Azad-
Ahmad deltager, og der bliver underholdning og hyggestem-
ning under festen.   

    Jammin’ i juni
Den sidste omgang Jammin’ – hvor musikere der ikke 
kender hinanden bruger fire dage på at spille sig ind 
på hinanden – kommer i juni måned i Foreningernes Hus.
Der bliver også en koncert i Gellerup og på Godsbanen, 
som er under planlægning. Hold øje med kalenderen 
på www.gellerup.nu. De fire musikere er: 
Kasper Kaae (Cody) – guitarist, sanger og komponist  
DISA – fremadstormende islandsk sangerinde bosat 
i København
Fuat Talay – kurdisk Baclama spiller fra København 
Serkan Yildirim – tyrkisk fløjtespiller /zurna fra Århus 
Jammin’ er organiseret af Dansk Rosk Samråd (ROSA) 
i samarbejde med spillestedet Radar. 

      Forældre på banen
Projekt ”Forældre på banen” har afholdt 
uddannelsesbesøg på Århus Købmandsskole 
og Social- og Sundhedsskolen, hvor i alt 29 
forældre deltog. På Aarhus Købmandsskole 
gav rektor Knud Vestergaard Nielsen og et par 
studievejledere grundig information om skolen, 
studiemiljøet, de forskellige studieretninger, 
praktikmuligheder og muligheder for 
videreuddannelse.
På Social- og Sundhedsskolen var 
forældrebesøget planlagt sammen med 
uddannelseschef Inge Dolmer. Begivenheden 
startede med en rundvisning, efterfulgt 
af oplæg fra uddannelsesvejleder Jan Sig 
Wadsholt og underviser Bent Knudsen om 
skolen, studieretninger og studiemiljøet og 
muligheder for videreuddannelse.



Juni 2013
Lørdag d. 31. maj kl. 12-23 Stor Kultur-pigefestival for piger og kvinder, A-Toget, Gudrunsvej 78
Lørdag d. 31. maj kl. 11-17  Gellerup i Den Gamle By - se program  www.dengamleby.dk/aarhusv
Søndag d. 1. juni kl. 11-17  Gellerup i Den Gamle By
Mandag d. 2. juni kl. 12-13  Artist Talk - mød fotografen Mimi Cherono Ng’ok, Gellerup Bibliotek
Onsdag d. 4. juni kl. 13-14.30 Intro til borger.dk og digital post, Gellerup Bibliotek
Torsdag d. 5. juni kl. 13-16  Grundlovsfest med temaet ’Go-Nabo-Dag’, klubberne Dortesvej 47
Søndag d. 8. juni  kl. 13-14  Fødselsdagskoncert, Gellerup Kirke
Tirsdag d. 10. juni kl. 17.30-20 Debataften om radikalisering og ekstremisme, Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A
Onsdag d. 11. juni  kl. 10-11  Jammin’ koncert for børn, Gellerup Bibliotek 
Onsdag d. 11. juni kl. 13-15  Intro til sociale medier, Gellerup Bibliotek
Tirsdag d. 10. juni  Kl. 19-22 Gellerupparkens beboermøde om nedrivning,  Globus1.
Onsdag d. 18. juni  kl. 13-15  Intro til borger.dk og digital post, Gellerup Bibliotek
Onsdag d. 18. juni kl. 17-20 Idemøde om at forebygge hærværk, Det boligsociale Sekretariat
Søndag d. 22 juni  kl. 17-19  Fælles sommergrill i Cafe Perlen 
Mandag d. 23. juni kl. 14-16 Tablet-kursus og app’s, Gellerup Bibliotek
Mandag d. 23. juni    Sankt Hans, festpladsen på Toveshøj - se www.gellerup.nu for tid og sted
Tirsdag d. 24. juni kl. 16-17 Film om sygdomstegn på demens,Foreningernes Hus 
Onsdag d. 25. juni kl. 13-15  Computervedligeholdelse - er din computer langsom? Gellerup Bibliotek
Torsdag d. 26. juni  kl. 18.30-20.30  Dimissionsfest, Foreningernes Hus
Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender juni 2014

Drengene fik besøg. Den 20. maj havde 
Gellerup besøg af den anerkendte ame-
rikanske samfundsprofessor Robert Put-
nam fra Harvard Universitet i USA. På 
en rundtur i området var han blandt 
andet forbi Kontaktstedet, hvor en flok 
drenge nød det gode vejr i en sofa, som 
var blevet trukket udenfor. Besøget var 
planlagt i forbindelse med et arran-
gement på Aarhus Universitetet, hvor 
professoren var en af hovedtalerne. Læs 
mere om besøget på Gellerup.nu. 


