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Hvorfor den modvilje?
Af Birger Agergaard

Man kan undre sig over den pludselige modvilje, der er opstået mod moskeen – nu, hvor den efter mange års tovtrækkeri ser ud til at lykkes. Modstanden kommer fra Venstre og De Konservative, som åbenbart har misset hele forløbet om moskeen. Mens de fleste i Gellerup kan glæde sig over, at moske-projektet er nået et vigtigt skridt videre og har en købsaftale på en grund ved Nordgårdhallen, så truer de to partier med at trække støtten til den samlede helhedsplan. De vil have indføjet i planen, at der ikke kan bygges en stormoske i området, for den vil efter deres mening være skadelig for integrationen.Gad vide, hvorfor deres holdninger skal luftes lige nu, for allerede da helhedsplanen blev vedtaget af politikerne, var de klar over, at der gennem hele forløbet har været stærke ønsker og forhandlinger om en moske i netop Gellerup. Som det blev beskrevet af kommunen, da den kommenterede indsigelserne: ”Der angives i dispositionsplanen ikke konkrete steder, hvor der er mulighed for at opføre en moske og et islamisk kulturcenter. Dette betyder dog ikke, at det ikke er muligt at etablere en moske i området.”Så hvorfor lige nu? Signalpolitik før et eventuelt folketingsvalg i år? Skal der tilbageerobres stemmer fra Dansk Folkeparti? Motivet står lidt uklart…  Man skulle tro, at ægte liberalister ville hylde religionsfriheden og forsvare alle trossamfunds ret til at placere et bedehus det sted, der passer dem bedst. Hvis de to partier fik lov at bestemme, så vil mange muslimer føle sig ringeagtet. Til skade for integrationen, men måske til glæde for de, der ønsker at piske en stemning op. 

Kazims grønne have
Naboernes grundlovsdag
Ung Gellerupkunstner bag festugeplakat
Blokambassadører skaber tryghed
Afstemning udsat til budgetmøde
Sol og sommer-aktiviteterne
Søg tilskud fra Samvirket
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Europæisk cirkusfestival i Gellerup

Af Birger Agergaard

Gellerup bliver vært for den før-
ste europæiske børne- og ung-
domsfestival, som holdes 8. til 
13. juli. 
Naturligvis, kunne man måske sige, for 
Cirkus Tværs er anerkendt for sit stærke 
europæiske netværk, de mange udveks-
linger og sin vilje til at lære af andre og 
skabe standarder for instruktører og så 
videre.
Cirkusdirektør Trille Lucassen er stolt 
over, at EYCO (European Youth Cirkus 
Organisation) har valgt Gellerup. 
”EYCO holdt lederkonference heroppe i 
efteråret og var meget imponerede over 
Gellerup som lokalitet. Vi har det hele i 
gåafstand, og ikke mindst bazaren er et 
hit for cirkusfolkene,” siger hun. 
”Når det er her, vi holder festivalen, kan 
vi også selv have flere børn og unge med. 
Der kommer mindst 150 fra ni lande, og 
vi kommer selv med cirka 50. Gæsterne 
bliver indkvarteret på Tovshøjskolen.”

Hele byen er inviteret med
Hele Gellerup og såmænd også resten 
af byen er inviteret med i cirkus. Der 
er forestillinger i A-Toget med plads til 
150 tilskuere.  På Gellerup Kirkes parke-
ringsplads rejses et cirkustelt, også med 
plads til 150 tilskuere, og der er også et 
mindre telt med plads til salg af mad, 
drikke og så videre. Trille efterlyser i øv-
rigt folk, der ønsker at have salgsboder. 
Man kan skrive til cirkus@mail.dk, og 
det koster ikke noget at have boden. 
Der bliver 12 forestillinger i teltet og i 
A-Toget, og man køber billetter ved ind-
gangen. Resten af festivalen er gratis. 
Hele kirkens parkeringsplads bliver til 
’Open Stage’, hvor cirkusartister ’fyrer 
de mindre ting af’, som Trille Lucassen 
formulerer det. 
Festivalen kulminerer lørdag aften med 
en festforestilling af det bedste fra ugen, 
tilsat et musikprogram.
Find programmet på festivalens face-
bookside – søg på European Youth Cir-
kus Organisation. 

At arbejde sammen
Alle cirkus-folkene i Gel-
lerup glæder sig til den 
anden uge i juli: 
”Det er jo ikke kun det at 
få nogle hamrende dygtige 
cirkusfolk herop til Dan-
mark, men lige så meget 
øvelsen i at arbejde sam-
men og vise, hvad vi kan 
præstere,” siger Trille Lu-
cassen. 
Cirkusartisterne, der er i 
alderen 15-25, kommer fra 
Belgien, Holland, Tysk-
land, Frankrig, Schweiz, 
Italien, Kenya, Palæstina 
og Danmark. 
Festivalen har fået støtte 
fra Gellerup Kulturmidler.

Festivalen er for 15-25-årige, men 

for eksempel Cirkus Tværs-pigen 

her kan alligevel være med i ’Open 

Stage”-opvisningerne. (foto fra 

grundlovsdag: Bo Sigismund)

Cirkusdirektør Trille Lucassen: Det 

er en øvelse i at arbejde sammen og 

vise, hvad vi kan præstere. (foto: Bir-

ger Agergaard)

Cirkus Tværs er også vært 
for en aarhusisansk børne- 
og ungdomsfestival, nem-
lig 22. til 24. august. Hold 
øje med www.gellerup.nu 
i august. 
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Kazim i haven #2

Af Birger Agergaard

”Anett, Habibi, han er kom-
met!” lyder det ivrigt i telefo-
nen fra Kazim Demir. 
”Hvem er kommet?” svarer 
Anett S. Christiansen, beboer-
formand og initiativtager til de 
10 nye haver på Toveshøj.
”Vandet, han er kommet!” Kazims ta-
lemåde er altid ’han’, uanset om det er 
han, hun eller det. Det lærer man hur-
tigt. Men Kazim havde for en måned 
siden gået og længtes efter det livgiven-
de vand. Det lykkedes at få trukket en 
vandinstallation ud midt i den fælles ha-
vegang. Der er lås på hanerne, som ha-
vedyrkerne åbner med en særlig nøgle. 

Et grønt tæppe
Kazims have er på kort tid forvandlet fra 
gråsort muld til et grønt tæppe, bestå-
ende af især løg og spinat. Så meget er 
der, at han er blevet spurgt, om han vil 
sælge nogle af grønsagerne, men det vil 
han nu ikke – i hvert fald ikke ret meget. 
Det meste er til dagligt forbrug, og noget 
bliver frosset ned.
”Når spinaten er væk om et par måne-
der, vil jeg have kørt noget bedre muld 

på, hvis jeg kan låne en trai-
ler,” siger han. 
Kazim er eksemplet på den 
hjælpsomme nabo, da han 
foruden familiens egne to 
haver hjælper med at passe 
to yderligere haver. Han har 
fræset dem og vander dem 
efter behov. 

Siden sidst har hans kone 
også set haven. Hun er han-
dicappet af sukkersyge, men 
godt støttet af sin mand har 
hun været nede i haven, sid-
det på en stol og rost Kazims 
flotte havearbejde. Endelig kom der vand til de ti nyttehaver – det er guld værd.

Forestil dig dette syn midt i Gel-
lerup, realiseret om måske fem 
år. Byens nye moske på 3000 
kvadratmeter med kultur- og 
informationscenter, fuld p-kæl-
der og etager for henholdsvis 
mænd og kvinder. 
To partier i byrådet kan slet ikke forestille 
sig det. De konservative og Venstre fryg-
ter dårligere integration, hvis det sker, og 
de vil have et veto mod moskeen indfø-
jet i helhedsplanen. Se lederen om dette 
på side 2.

Men flertallet af beboerne 
kan godt forestille sig mo-
skeen placeret ved Nord-
gårdhallen op til det kom-
mende parkområde. Po-
litikerne tager i denne tid 
stilling til, om Forbundet 
af Islamiske Foreninger 
skal kunne købe grunden, 
som det har fået købstil-
bud på.

Sådan ser moskeen ud

Af Birger Agergaard

Johannsen Arkitekter – med arkitekt Metin Aydin
 – har tegnet denne skitse af en ny moske i Gellerup. 

Selv om havearbejdet 
kom lidt sent i gang, 
har Kazim Demir al-
lerede et stykke tid 
kunnet trække gode 
forårsløg op af jorden.
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Anslået 300 mennesker deltog 
i Gellerups grundlovsfest, som 
blev holdt i Nordgårdhallen, i 
ly for regnen. Der var flest børn, 
og der kom da også nogle fra 
Gellerups naboområder for at 
fejre grundloven og Gellerups 
særlige naboskabs-tema. 
Musikalsk var festen også i top. Især 
kunne soulsangeren Pearl – naboen fra 
Søvangen - varme salen op til en fest.  
Et stort program var lagt op, og det blev 
styret af dagens konferencier, Randa 
Radwan. Vi fik en god blanding af under-
holdning fra scenen, taler og aktiviteter 
for børn, og både en borgmester (Jacob 
Bundsgaard) og en tidligere borgmester 
og nuværende forsvarsminister (Nicolai 
Wammen) holdt grundlovstaler. Unge-
byrådet skulle også have holdt tale, men 
de unge politikere glemte vist at komme. 

Sammen med Wammen
Wammen er populær i Gellerup, og 
mange ville hilse på og få taget selfies, 
inden han gik på scenen for at tale om 
fællesskabet og trygheden: 
”Jeg besøgte ACFC for lidt siden, og der 
blev jeg straks spurgt, om jeg ikke havde 
vagter med. Men det er netop det gode 
ved Danmark, at vi ikke har behov for 

vagter, men har tillid til 
hinanden. Jeg føler mig 
for eksempel helt tryg, 
når jeg går rundt i Gel-
lerup,” sagde han og hø-
stede klapsalver for den 
bemærkning. 
Pyntningen af cupcakes 
var meget populær - alle 
de 250, som Rasha Rad-
wan havde bagt på for-
hånd, blev pyntet. Vin-
derne af konkurrencen 
blev Malik og Suban.

Naboernes grundlovsdag

Tekst: Birger Agergaard. Fotos: Bo Sigismund

Endelig kom der vand til de ti nyttehaver – det er guld værd. Nicolai Wammen var først en tur hos ACFC og holdt derefter 
grundlovstale om tillid og tryghed. 

Pearl Cutten fra Søvangen, som 
var med til redde grundlovsda-
gen i Gellerup, sang numre fra 
sin og backupgruppen Recul-
tures nye album,”The Fall And 
Rise of A Woman”.
Skiven har været mere end fem år i stø-
beskeen. Resultatet er 11 stærke numre. 
 

Den smukke, botswansk-inspirerede 
musik lægger sig i højttalerne, og man 
bliver rørt af de smukke tekster . Pearls 
meget sensuelle og sobre tekster får 
tankerne ind på så forskellige elementer 
som moden intimitet, dyb kærlighed til 
livet og mennesker, længsel og jalousi. 
Jeg kan varmt anbefale at købe Pearls 
nye CD. Kan bl.a. købes via iTunes og 
Spotify.

11 stærke numre

Af Sean Ryan Bjerremand 

Grundlovsfesten var ikke mindst børnenes fest. 
Her en stor gruppe piger, der danser somalisk dans.
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Muslimsk viking i japansk teg-
nestil – 18-årige Aysha Adil 
Ibrahim Amin mixer verdnerne 
på en af festugens syv officiel-
le plakater under årets tema 
’Same but different’.
Plakaten er skabt i et samarbejde med 
Amitis Motevallil. 
Første gang Aysha mødte Ami var i Sig-
rids Stue. Den iranskfødte performance 
kunster Amitis Motevalli, bosat i L.A. i 
USA, var i 2012 på et to måneders kunst-
nerbesøg i Sigrids Stue. Her lavede hun 
projektet ’Fantastic Femmes’ med en 
gruppe piger. Aysha var en af dem. 
Og Amitis Motevalli spottede hendes 
talent – derfor stod det klart for hende, 
at Aysha skulle være med, da hun blev 
spurgt, om hun ville lave en plakat for 
festugen. Helt så klart var det ikke for 
Aysha: 
”Jeg troede, hun lavede sjov. Det var me-
get uventet. Jeg er jo stadig en amatør, 
og jeg var sådan: ’Er du virkelig sikker 
på, du vil have mig?’,” fortæller Aysha 
over en chai-latte og klistret brownie på 
Emmerys i City Vest, hvor hun kommer 
tit. 

Arabiske næser
Herefter startede to heftige uger med 
ideudvikling, skitsetegning, ændringer 
på skitsen og nye udkast, indtil deadline 
var lige op over:
”Vi fik faktisk lidt ekstra tid, fordi Ami jo 

var i L.A. og i en anden tidszone,” fortæl-
ler Aysha. 
”Jeg tror, jeg har tegnet cirka 20 udkast. 
Hver gang jeg lavede et udkast, sendte 
jeg det til Ami, som sendte feedback til-
bage. Jeg er inspireret af japansk tegne-
stil, hvor ansigterne tit har små næser, 

men nu skulle det jo være en arabisk 
 kvinde, og Ami blev ved med at sige: 
’Næsen skal være større!’,” griner hun. 
Ideen til motivet, en arabisk kvinde med 

tørklæde og en vikingehjelm, fik de i 
forlængelse af temaet ’Same but diffe-
rent’:

Aysha tegner festugeplakat

Af Sara Bradley

Aysha Amin er fascineret af den japanske tegnestil, fordi hun er generelt orienteret mod 

Asien, hvor hun har familie.

”Forskellige kulturer kan 
forenes i ét menneske. Hun 
er arabisk og dansk – to 
sider af samme sag, same 
but different.” Aysha Amin
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”Vi ville gerne vise, at forskellige kulturer 
kan forenes i ét menneske. Hun er ara-
bisk og dansk – to sider af samme sag, 
same but different,” forklarer hun. 
Temaet spejler sig også i samarbejdet 
mellem Aysha og Amitis Motevalli:
”Ami er iransk shia, og jeg er kurdisk 
sunni-muslim. Der har jo været mange 
konflikter mellem shiaer og sunnier. 
Men vi har fundet hinanden. Det er ikke 
noget, festugen har haft opmærksom-
hed på, da de skrev om os. Men det er 
også betydningsfuldt, synes jeg.”

Tegnefilm for voksne
Ayshas fascination for den japanske 
tegnestil kommer fra en generel orien-
tering mod Asien, hvor hun har familie. 
Som et af mange steder: 
”Man kan ikke sige, min familie er no-
mader, men næsten. Jeg har bedstefor-
ældre fra Indonesien og Rusland, jeg har 
tanter og onkler fra Indien, Tanzania, 
Kina og selvfølgelig Danmark,” fortæller 
hun.  
Så har hun også altid set japanske teg-
nefilm og gør det stadig:

”I vesten er tegnefilm kun for børn. Det 
er noget andet i Japan og Korea. Der ser 

voksne også tegnefilm, og filmene bliver 
set som kunst. De universer, japanske 
tegnefilm skaber, er på en måde mere 
realistiske, de kan også være dystre eller 
surrealistiske og drømmende,” forklarer 
hun. 

Smokey eyes og mænd med makeup
En andet sted, hvor Aysha henter inspi-
ration til sine tegninger, er i den kraftige 
makeup, de glitrende smykker og tøjets 
mønstre og borter. Hvilket går igen på 
festugeplakaten.  
”Som barn lånte jeg min mors make-up. 
Jeg var især helt vild med eyeliners i alle 
farver. Kurdiske kvinder er kendt for at gå 
med meget makeup. Og  her er især de 
kraftigt malede øjne i fokus,” siger hun. 

”Min mor har fortalt mig, at som lille 
var jeg optaget af at tegne detaljer. Når 
de andre børn tegnede to prikker og en 
streg som mund, sad jeg og tegnede 
hver enkelt lange øjenvip,” griner hun. 
Detaljerigdommen er intakt, lige meget 
om Aysha tegner kvinder eller mænd:

”Når jeg tegner mænd har de også altid 
makeup på. På den måde er mine figurer 
nok meget unisex. Om folk ser en mand 
eller en kvinde på billedet er sådan set 
op til dem selv. Det er fint nok hvis det 
udfordrer ideen om mand og kvinde 
lidt,” mener hun. 

Sa
m

e 
b

u
t 

di
ff

er
en

t 29.08. —
 07.09.2014

Aarhus Festuge

Find Aarhus Festuges app i  
App Store eller Google Play

aarhusfestuge.dk
#aarhusfestuge

En af Festugens officielle plakater er lavet af 
Aysha Amin: en muslimsk viking. 

Aysha tegnede måske 20 udkast, som hun sendte til sin mentor, Amitis Motevalli, der gav 
hende feedback.
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Blok-ambassadør – er det dig?

Af Ulla Bording, leder af blokambassadører og tryghedsvandringer

Hvad gør vi, når vi ser børn øde-
lægge vores træer eller andre 
ting? Hvordan kan vi sammen 
lede børnene på rette vej, når vi 
møder dem ude i vores parker?
I sidste nummer af Gellerup.nu fortalte 
en beboer, hvor vigtigt det er at have 
kontakt med naboerne, for ”min nabo er 
min søster, som jeg ikke har her”. 
Kan flere opgange få det sammenhold, 
så vi ved, at naboerne kigger efter vores 
børn ude i det fri? Hvad med en fælles 
opslagstavle i opgangen, hvor vi kan dele 
personlige begivenheder som billedet af 
en ny baby i familien? Eller invitationer 
til at se, hvordan andre har indrettet lej-
ligheden eller et nyt køkken?
Dette er tanker, der kom op på idémødet 
i juni om, hvordan vi stopper hærværk i 
Gellerup/Toveshøj.
Blokambassadørerne skal arbejde videre 
med at styrke naboskabet og fællesska-
bet i vores område.

Blokambassadører - for jer, der bor i 
blokken
Hvem hører, hvad du har brug for som 
beboer? Er der for langt til boligforenin-
gen? Er Brabrand Boligforening ikke 
også dig?
Du er med til at bestemme, og blokam-
bassadøren vil få din stemme frem.
Blokambassadøren vil også informere 
om, hvordan boligforeningen fungerer, 
så du lettere bliver hørt. De skal tale med 
beboere og bakke op om, hvad beboere 
selv kan gøre overfor hærværk, indbrud 
og utryghed.

Blokambassadører – jobs til førtids-
pensionister
Nu er 19 stillinger som blokambassadø-
rer slået op. Det er skånejobs for førtids-
pensionister fra Toveshøj og Gellerup-
parken. Vi søger dig, der er dygtig til at 
kommunikere respektfuldt med andre 
mennesker, og som har lysten og modet 
til at sætte fokus på hærværk og ansvar 
sammen med beboere. 

Se jobopslaget på www.gellerup.nu.

Sådan søger du jobbet
Kontakt leder af Blokambassadører og 
Tryghedsvandringer, Ulla Bording Jør-
gensen, i Det boligsociale sekretariat, 
Gudrunsvej 10A (Den hvide gård, hvor 
advokaterne var før). 

Eller på telefon: 6155 8561 eller e-mail: 
ulbo@bbbo.dk. Kom og få en snak om 
arbejdet, og om hvordan det passer til 
dine forventninger. 

De kommende blokambassadører vil gå rundt og tale med beboerne og 

sørge for, at deres stemme bliver hørt. (foto: Ulla B. Jørgensen)

She’s the Boss
Ulla Bording Jørgensen er i foråret startet som leder af Blokambassadø-

rer og Tryghedsvandringer. Det er en del af den boligsociale indsats, og 

Ulla kan man finde i Det boligsociale Sekretariat på den hvide gård.

Ullas store opgave er at ansætte 19 blokambassadører og styrke kom-

munikationen med beboerne. 

Desuden står hun for fem årlige tryghedsvandringer, der skal gøre os 

bedre til at lave fysiske forbedringer, der er tryghedsskabende. Ulla har 

arbejdet i boligforeningens sociale indsats i Gellerup/Toveshøj siden 

2008.
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Rundt i Gellerupparken

Vejret var perfekt til Toveshøjs picnic-dag. 
Der kom alt i alt syv familier, og nogle kom 
lidt senere. 
Vi hyggede os og fik talt om, at der skul-
le stilles et forslag til bestyrelsen i Toves-
høj om en bænk, hvor der kan sidde om-
kring 20 – altså en god nabo- og familiebænk. 
Der kom en gryderet på bordet og forskellige sala-
ter og grøntsager fra vore egne nyttehaver her på 
Toveshøj. Vi sluttede med æblekage, kaffe og the. 
Der kom ikke så mange, men de som deltog, vil 
gerne gentage denne måde at mødes og hygge på 
fremover og gøre det til en tradition. Så vi beslut-
tede at prøve igen efter Ramadanen.

Rundt på Toveshøj

Af Anett Sällsäter Christiansen

Afstemningen om de to såkald-
te blå blokke på Lottes- og Ben-
tesvej udskydes nu til Gellerup-
parkens ordinære beboermøde 
torsdag den 18. september, hvor 
der også skal stemmes om afde-
lingens budget for 2015.

”Vi ville gerne have holdt afstemningen i 
august, men pga. af de lovmæssige krav 
der er til varsling af beboermøder, og det 
omfattende praktiske apparat, der skal 
i gang for at få trykt indkaldelser til alle 
afdelingens lejemål, så kan det ikke prak-
tisk lade sig gøre, fordi vi nu bliver ramt 
af sommerferien,” forklarer afdelingsfor-
mand Helle Hansen.

Der betyder, at tryghedsgarantien for be-
boerne i de to blokke først kan træde i 
kraft til oktober, hvis beboerne stemmer 
ja til forslaget om at rive blokkene ned i 
stedet for at omdanne dem.

Blå blokkes skæbne udsat

Af Birger Agergaard

Picnic som tradition

Det blev en hyggelig picnic-dag, selv om der var plads til flere. 

Der bliver en ny mulighed efter Ramadanen. 

Afdelingsbestyrelsens beslut-
ning om at tage afstemningen 
om nedrivning eller omdan-
nelse af blokkene sammen med 
budgetmødet betyder, at Gel-
lerupparkens beboere kun be-
høver at gå til beboermøde én 
gang i efteråret. 

Til gengæld vil afdelingsbestyrelsen til 
november tage hul på et nyt initiativ, 
hvor beboerne bliver inviteret til at delta-
ge i uformelle beboer-infomøder. Her vil 
afdelingsbestyrelsen fortælle om, hvad 
den for tiden arbejder med, og hvad der 
er planer om at sætte i gang i den nær-
meste fremtid.
Vi vil lave beboer-infomøderne som to-
timers fyraftensmøder, hvor de beboere, 
der ønsker at følge mere med i, hvad der 

foregår i vores afdeling, kan mødes med 
afdelingsbestyrelsen og stille spørgsmål 
og komme med kommentarer og måske 
også stille forslag til ting, som afdelings-
bestyrelsen kan tage op.
Det er planen, at der fremover skal hol-
des beboer-info-fyraftensmøder en gang 
i kvartalet. Det første møde bliver holdt 
torsdag 20. november i Foreningernes 
Hus.

Kvartalsinfomøder for beboerne

Af Helle Hansen
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Skal du fræse rundt på din 
cykel i sommerferien? Måske 
svømme 27 længder? Eller tril-
le lidt fodbold? Så kan du lige 
så godt gøre det sammen med 
dine kammerater og gå til ”Sol 
og Sommer” i Gellerup!
Sommerens folder er ude med en masse 
aktiviteter, og det er altså ikke bare sport 
og den slags. Leg, historier og tegnekon-
kurrencer blander sig med de fysiske ud-
foldelser, så der er noget for enhver. 
Her er et lille pluk af programmet:

Fodbold x 2
Som altid er der to fodboldaktiviteter. 
Fodboldskolen plejer at ligge i starten 
af juli, men på grund af ramadanen bli-
ver den først holdt 4.-8. august. Ansøg-
ningsfristen var allerede 27. juni.
Det mindst lige så traditionsrige Gelle-
rup Cup holdes hver onsdag fra 9. juli 
og har finale 30. juli. Syv spillere er der 

på hvert hold, og der spilles i puljer efter 
alder. Der er præmier til de to bedste i 
hver pulje. 

Svøm og cykl’
Heldigvis ligger Gellerupbadet midt i 
Gellerupparken, og 17 friske børn kan 
svømme gratis seks gange – hver man-
dag.
Cykelture er også en fast del af sommer-
programmet. I år er der tre timers cykel-
ture ud i det blå hver torsdag, og den 
traditionsrige cykeltur med overnatning 
er torsdag den 31. juli. 

Leg og lær
Legepatruljen tilbyder leg og konkurren-
cer hver tirsdag og onsdag 
ved Legepladsen i Gellerup.  
I den lærerige ende er der 
også Den aktive Kvindefor-
ening, om fortæller histo-
rier, mens børnene tegner. 
Det sidste foregår kun én 
dag, mandag den 30. juni. 
Vi skal heller ikke glemme 
Store Legedag, som i år er 
tirsdag den 29. juli. En hel 
eftermiddag med lege og 
konkurrencer. 

Mange har været i sving for at sætte 
programmet sammen: DBU - ACFC – 
Get2sport – Arabisk Kulturforening, 
Klubberne i Gellerup-Toveshøj, Den ak-
tive Kvindeforening, Goobad og Arabisk-
Dansk Kulturhus.
Uden for Gellerup-programmet er der 
flere aktiviteter, som henvender sig til 
børn fra hele Aarhus og som foregår i 
Gellerup:
• Mellemfolkelig Samvirkets sommer-
skole – denne gang med Mellemøst-
tema
• Med Unge Øjnes projekt ”Byg et ka-
mera”
• Somaliske Gadebørns Forenings mad-
lavning for børn

Sol, sommer og sjov
Af Birger Agergaard

Fra en tidligere ’Store legedag’, hvor der 
blandt andet kunne klatres til toppen af et 
mobilt klatretårn.

Nogle af vinderne i den tidligere Gellerup–Cup.

Cykeltur med overnatning 
– et af højdepunkterne for mange friske børn. 



  Søg støtte 
fra Samvirket

Så kan foreningerne igen søge støtte fra Sam-virkets pulje – og fra nu lægges der mere vægt på at skabe en udvikling i foreningerne og den frivillige indsats. Det betyder, at ikke kun enkelt-arrangementer kan få støtte – det kan også løbende aktiviteter, kurser og udvikling af både bestyrelsesmedlemmer og de øvrige frivillige.
Man får penge efter et pointsystem, hvor de udviklende og tværgående aktiviteter får flest points.
Din forening kan få skemaer og retningslin-jer fra netværkskoordinator Wissal El-Arid på wiel@bbo.dk 
Fristen er 8. august. Lige nu kan foreningerne søge ”bagud” for aktiviteter, der er holdt i det første halvår. Det skyldes, at puljen har ligget stille, mens der blev skabt nye retningslinjer.  Næste gang, der kan søges, er 1. oktober.     Udtryk//Aftryk//Indtryk

Den gamle By og Gellerup Museum tilbyder børn at deltage i ”Portræt og fortælleworkshops”, der foregår i sommerferien på Gellerup Museum 7.-10. juli Hvis du er 7-13 år, kan du deltage, og der er 15 pladser i alt.
De første tre dage går med workshops kl. 11-15. Torsdag er der udstilling kl. 11-13.Meld jer til på: DGS@dengamleby.dk – eller mød op første dag, måske er der stadig pladser. Adressen er Gudrunsvej 16, 6. th.

Unge og 
radikalisering

Den tværkulturelle gruppe, som i juni holdt en 

velbesøgt debatdag om radikalisering, fortsætter 

med dette tema. Der bliver således en ny 

debatdag tirsdag 26. august kl. 17.30-20. Stedet og 

oplægsholderne er ikke besluttet endnu.

Men Sami Saïdana oplyser, at der denne gang skal 

fokuseres på unge og radikalisering: 

”Hvad er baggrunden for, at de unge tiltrækkes af 

radikale miljøer, og hvad ligger bag den popularitet, 

som nogle radikale miljøer har,” er noget af det, der 

skal diskuteres. 

Multikulturel festival
31. august er der igen en multikulturel festival i Foreningernes Hus, arrangeret af huset og en række øvrige foreninger. Det er fra kl. 11.30-17.
Det bliver et festligt kludetæppe af cykelløb, musik, dans, madspe-cialiteter, salgsboder til loppemarked, lejrbål og børneaktiviteter.
Overskuddet fra dagen går til at støtte børn og trængende familier i Somalia via Lasanod Orphanage Centre og Dansk Flygtningehjælp.Samme aften som festivalen er der i Gellerup Kirke en koncert kl. 19 med orkestret Grænseløs. Hele entreen på 50 kr. går også til So-malia. 

    Sommerskole
Børn i Gellerup og resten af Århus kan deltage i en sommerskole 
om Mellemøsten, arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke – 
det er i øvrigt 8. gang, de holder sommerskole i Gellerup. 
Det foregår kl. 9-15 fra mandag 28. juli til fredag1. august i 
Globus1. Man skal komme alle dage.
I løbet af ugen skal børnene igennem forskellige workshops, 
hvor de skal lære om lande som Tyrkiet, Pakistan, Jordan 
og Libanon. De kan lære om beduinernes levevej og lære 
arabisk mavedans.
Der er gratis frokost hver dag (halal), og det er gratis at være 
med. Om fredagen inviteres familie og venner med til en 
opvisning.
Man kan tilmelde sig sommerskolen på denne adresse: 
sommerskoleigellerup@gmail.com – men skynd dig, for 
tilmeldingen åbnede allerede 13. juni. 

      Søg fritidsjob
Er du 15-17 år og gerne vil have et fritidsjob, så 
har du flere muligheder, også i sommerferien. 
En af dem er at benytte HotSpot Erhverv, hvor 
Helle Hansen sidder i Gellerup Biblioteks røde 
sofa hver tirsdag og torsdag kl. 15-17.
Hun hjælper unge med at finde frem til, søge 
og skrive CV’er, og indsatsen sker i øvrigt i et 
samarbejde med den boligsociale indsats 
Get2Job.
Helle Hansen er på arbejde hele juli måned og 
til og med uge 31. Hun er på ferie i uge 32 og 
33.



Juli-august 2014 - mest for børn (KLIG = Klubben og Legepladsen i Gellerup)
Svømning: Hver mandag 30. juni – 4. august kl. 13-15, Gellerupbadet
Byg et kamera: Mandag 30. juni – fredag 4. juli kl. 10-30-14.30, Tousgårdsladen
Historiefortællinger: Mandag 30. juni kl. 15-17, KLIG
Legepatruljen: Hver tirsdag og onsdag 1. juli – 30. juli 13-16, KLIG
Cykeltur: Hver torsdag 3. juli – 31. juli kl. 14-17, fra KLIG
Portræt og fortælleworkshops: Mandag 7. – torsdag 10. juli kl. 11-15, Gellerup Museum 
Cirkusfestival: Tirsdag 8. juli – søndag 13. juli kl. 14-22, A-Toget og kirkens p-plads
Gellerup Cup: Hver onsdag 9. juli – 30. juli kl. 15-22, ACFC’s baner
Madlavning: Hver fredag 11. juli – 25. juli, Foreningernes Hus
Sommerskole: Mandag 28. juli – fredag 1. august kl. 9-15, Globus1
Store legedag: Mandag 28. juli kl. 13-17, KLIG
Ansigtsmaling/hårfletning: Mandag 28. juli kl. 14-16, KLIG
Fodboldskole: Mandag 4. august – fredag 8. august kl. 9-14, ACFC’s baner
Lav bolcher: Mandag 4. august kl. 13-16, KLIG
Grillfest: Tirsdag 12. august 18-21, KLIG
     Juli-august 2014 - for alle
     Onsdag 2. juli kl. 13-15 Digital post og borger.dk, Gellerup Bibliotek
     Mandag 7. juli kl. 14-16 Lær at bruge Dropbox, Gellerup Bibliotek
     Onsdag 23. juli kl. 13-15 Digital post og borger.dk, Gellerup Bibliotek
     Mandag 28. juli kl. 14-16 Lær at vedligeholde din computer, Gellerup Bibliotek
     Fredag 15. august kl. 17-19 Eid-festspisning, Yggdrasil
     Tirsdag 26. august kl 17.30-20, dialogmøde om radikalisering, sted ikke besluttet
     Søndag 31. august kl. 11.30-17, Multikulturel festival, Foreningernes Hus
     
        Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender juli-august 2014

Den fjerde udgave af Jammin’ blev holdt i Foreningernes 
Hus, hvor Ahmet Ünal Alici (guitar), Fuat Talay (strengein-
strument), Kaspar Kaae (elklaver og sang) og Disa Jakobs 
(sang) øvede sig i pinsen. Det kulminerede i to koncerter på 
Gellerup Bibliotek og på Radar. Endnu et godt samarbejde 
var fuldbyrdet med smuk og udtryksfuld musik. 
(Foto: Elsebeth Frederiksen)


