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Fuld fart på byggeriet
Af Daniel Ambrosius Frederiksen

Som utrættelige robotter kører gravkøer, lastbiler og læssevogne arbejdsomt rundt i Gellerup. Sammen med Cirkus Tværs og Helle Hansen fra Gellerupparken har borgmester Jacob Bundsgaard netop åbnet Gudrunsvej for trafik igen. 

Længere henne ad Edwin Rahrs Vej er man ved at klargøre bunden til de kommende kommunale arbejdspladser. Ved Bentesvej/Lottesvej skal endnu to blokke rives ned, så man kan etablere den nye Bygade og Ungdomsbyen. På tværs af det hele lægges rør og graves ud til den nye Lottesvej-linje.

Ved Verdenspladsen er institutionerne Lærken og Mågen væk, og man kan nu se over til den kommende kunstgræsbane mellem Gellerupbadet og Klubberne. Netop nu er der store jordbunker, men forhåbentlig bliver den nye bane klar til åbningen til sommer. Sammen med Børne- og ungerådmand, Bünyamin Simsek, har områdets børnehavebørn for nylig taget de første spadestik til den nye Børneby, der forventes klar til indflytning i april 2016.

Og de unge skal også være med til at præge og bygge fremtidens Gellerup. Ghassan Hassoun er manden, der arbejder på at få unge mennesker i arbejde indenfor byggeindustrien. Som UU-vejleder og projektleder på Virksomhedsskolen Gellerup skaber han kontakt mellem unge i Gellerup og de byggefirmaer, som arbejder på helhedsplanen. 
På side 4 kan du læse om Ghassans arbejde og kontakte ham hvis du vil være med til at bygge fremtidens Gellerup. 
Kilometervis af rør kommer ikke i jorden af sig selv. Tusinder af mursten stabler ikke sig selv. Ligesom gravkøer, lastbiler og læssevogne jo ikke kører af sig selv – det skal gøres af mennesker.

Virksomhedsskolen: Unge skal med i byggeriet
Det forkromede overblik over Gellerup
Artikler fra Unge Reportere
Multikulturelle dufte fra festival
Gode naboer fik blomster
Kvinder finder sammen på systue
TV2 optager Politirapporten i Gellerup
Drager på Toveshøj skræmmer
Beboere dokumenterer Gellerups udvikling
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Hvis man kommer forbi Bebo-
erhuset Yggdrasil om aftenen, 
kan man sikkert høre højrøstede 
stemmer, latter og billardkugler, 
der rammer hinanden. Det er 
’Det Gule Hus’ Venner’ og bru-
gerne, som hygger sig. 
Maher Taha forklarer, at foreningen blev 
stiftet for et par år siden og er udsprun-
get af Multikulturel Forening. Den har 20 
betalende medlemmer, men der kom-
mer 35-40 mænd forbi i løbet af aftenen. 

Det er ikke kun hygge
Selvom det mest ser ud til, at man kun 
spiller billard og kort, gør Maher op-
mærksom på, at klubben også handler 
om andre ting. Blandt andet hjælper han 
de lokale mænd i området. Selvom Ma-
her ikke længere bor i Gellerup, er han 
stadig meget aktiv, og det er ham, der 
hver aften åbner op og låser efter bru-
gerne. 
Han vil gerne dele ud af sin viden om 
det danske samfund og hjælpe brugerne 
af foreningen. Det gør han blandt andet 
ved at hjælpe dem med at læse og over-

sætte breve. Nogle gange går de rundt i 
området eller deltager i arrangementer, 
hvis der er behov for det.

Vil gerne snakke om politik
Han vil gerne forklare folk, hvordan sam-
fundet fungerer.
”Jeg forsøger ikke at påvirke med mine 
politiske holdninger, men hvis man 
spørger til et bestemt parti, forklarer jeg, 
hvad det står for,” siger Maher. På den 
måde kan folk danne deres egen mening 
om politik, for er vigtigt, at man tænker 
selv og ikke bare får at vide af en anden, 
hvilket parti, de skal stemme på.  
Derfor gør han også meget for at 
få brugerne til at være politisk be-
vidste og stemme til valgene. 
Man skal vide, at det at være muslim 
sagtens kan harmonere med at være 
dansker. Man kan have sin kultur og re-
ligion samtidig med, at man respekterer 
den kultur, man er kommet til og er en 
del af det danske samfund, forklarer han. 

Mandeklub og falafler
Man får et nik og et smil i klubben, selv-
om man er ene kvinde. For stedet er en 
mandeklub og selvom der stort set kun 

kommer arabere, er alle velkomne, siger 
Maher. 
Hvis man ikke passer på, kan man blive 
lokket med til at spille billard, hvor man 
kan vinde en måneds forbrug af falafler 
eller tabe ligeså mange. Så selvom Ma-
her gerne vil snakke politik, bliver det i 
aften mest til billard, kortspil og et ara-
bisk musikprogram på tv. 
Hvis man vil høre nærmere om forenin-
gen, er man velkommen til at kigge forbi 
Yggdrasil efter kl. 17. Eller ringe til Maher 
på 2711 9560.

Vi er her for at hjælpe folk 

Af Elsebeth Frederiksen 

Det Gule Hus’ Venner er en mandeklub, og selv om der stort set kun kommer arabere, er alle velkomne.

Maher Taha vil gerne snakke politik, men 
andre aftener handler det mest om billard 
og hygge. 
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Unge bygger fremtidens Gellerup

Af Tore Plougheld

De unge skal være med til at 
gøre Helhedsplanen til virke-
lighed. Nu kan de komme på 
virksomhedsskolen og snuse til 
byggefag i området.
Helhedsplanen er nu for alvor sat i værk. 
Anlægsarbejdet med den nye ”Børneby” 
er i gang, og i de næste par år vil hele det 
centrale Gellerup for alvor ændres, i takt 
med at nye bygninger skyder op, gamle 
rives ned og en ny, bred vej vil skære sig 
tværs gennem området.

Ghassan Hassoun er UU-vejleder og 
projektleder på Virksomhedsskolen Gel-
lerup. Og hvis det står til ham, kommer 
Gellerups egne unge snart til at deltage 
i det vældige arbejde. Målet er at opkva-
lificere og afklare unge til en uddannelse 
inden for byggefagene hos de firmaer, 
der har til opgave at grave, asfaltere, 
lægge rør og ledninger og bygge sig vej 
gennem Gellerup.
”Vi skal have de unge inddraget i Hel-
hedsplanen og give dem ejerskab til pro-
jektet. Vi søger unge, som vil og kan klare 
at blive udfordret, og som ikke er bange 
for at møde klokken 7 om morgenen,” 
forklarer Ghassan om indsatsen, som 
bliver organiseret i virksomhedsskolen i 
et samarbejde mellem Brabrand Boligfor-
ening, UU-Aarhus, Aarhus Produktions-
skolen og de enkelte virksomheder

Mød et firma og få en læreplads
Hvis du er mellem 17 og 24 år og 
drømmer om at få netværk og et ar-
bejde i byggeindustrien, kan du møde 
nogle af de virksomheder, der arbej-
der her. Det sker 21. maj. Hold dig 
orienteret på Facebook ved at søge 
efter ”Virksomhedsskolen i Gelle-
rup” eller kontakt Ghassan Hassoun: 
mail: ghha@bbbo.dk, telefon: 2336 1007.

Fra nu og et år frem bygger Aarhus Kom-
mune Gellerup Dagtilbud med plads til 
over 180 børn samt sundhedsplejen. Du 
kan være med til at bygge det op. 

Her er noget, som mange sportsinteresseredes synes godt om: her anlægges Gellerups 

nye store fodboldbane med kunstgræs.

Gellerup får mange nye veje, som du kan være med til at bygge. 

Her er det Gudrunsvejs nordlige del, som nu er færdig.
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Folk i Gellerup har længe efter-
spurgt et overblik over de man-
ge foreninger og aktiviteter, der 
findes i området. Det kommer 
der snart en løsning på. 
Projektmedarbejder ved Det Boligsocia-
le Sekretariat, Sanne Winther, vurderer, 
at beboerne allerede i efteråret 2015 vil 
kunne bruge Aktøratlasset på et nyde-
signet gellerup.nu.
Netop nu søger man penge til projek-
tet ved Gellerup Kulturmidler og andre 
fonde. Sanne planlægger, hvordan den 
kommende borgerinddragelse skal 
foregå. Frem til ramadanens begyndelse 
d. 18. juni skal der afholdes workshops, 
hvor områdets aktører og borgere sam-
men skal skabe det nye aktøratlas:
”Det er uhyre vigtigt, at aktørernes og 
borgernes stemme bliver hørt i det her. 
Det er dem, der ved hvad der er behov og 
ønske for,” lyder det fra Sanne Winther.
Aktøratlasset i Gellerup skal være med 
til at udvikle lokalområdet ved at binde 
borgere og aktører tættere sammen. Det 
bliver en digital løsning og en del af en 
ny gellerup.nu-hjemmeside. Målet er at 
skabe en løsning, der gør det let og syn-
ligt for borgerne at få informationer om 
de aktiviteter, tilbud og foreninger der 
findes i Gellerup. 

Synlighed og samskabelse
For eksempel skal du let kunne se, hvor-
når ACFC spiller fodbold, hvad der fore-
går i Cirkus Tværs, hvad Arabisk Kultur-
forening arrangerer, hvilke muligheder 
der findes for lektiehjælp eller hvordan 
man får hjælp og rådgivning. Derudover 
skal Aktøratlasset styrke muligheden for 
det interne samarbejde imellem Gelle-
rups mange foreninger og aktiviteter.
”Samskabelse er nøglen til succes for 
projektet. Samskabelse betyder mere 
konkret, at mine ønsker og behov og 
dine ønsker og behov bliver til vores øn-
sker og behov,” udtaler Sanne Winther.
Da Sanne Winther for nylig fremlagde 
projektet på Samvirkets Kvartalsmøde, 
meldte to kvinder sig straks som frivil-
lige på de kommende brugerinddra-gen-
de workshops. Den ene er Anita Maria 

Romeo, som er frivillig i det lokalhisto-
riske arkiv og med i Dokumentations-
lauget under Den Gamle By. Den anden 
er en af de aktive beboere på Toveshøj, 
Maryan Hayir, som også er med i Aarhus 
Afroforening.
Sanne Winther og gellerup.nu vil me-
get gerne have flere frivillige tilknyttet 
projektet. Så har du lyst til at bidrage til 

planlægningen af processen og arbejdet 
med de kommende workshops, så kon-
takt Sanne på mail sawi@bbbo.dk eller 
tlf. 2991 3991, eller beboerredaktør Bir-
ger Agergaard på mail biag@bbbo.dk el-
ler tlf. 6130 8699.

Find alting i nyt aktøratlas 
Af Daniel Ambrosius Frederiksen

Sanne Winther fra Det Boligsociale Sekretariat koordinerer det kommende aktøratlas.

Det ”gamle” aktøratlas til venstre ser lidt kompliceret ud. Det skal forbedres og forenkles!



6 - Gellerup.nu Maj 2015

Unge i Gellerup har i det sene-
ste halve år haft mulighed for at 
deltage i udendørs træning.
Projektet er stiftet af 22-årige Engin Er-
kus, som til dagligt laver projektoriente-
ret arbejde i sit sabbatår, indtil han star-
ter på universitetet. 
Engin er derudover også træneren ved 
GWG, som står for Ghetto Workout Gel-
lerup. Hver uge samles de unge to eller 
tre gange for at træne i fællesskab på det 
nye træningsanlæg, som er stillet op ved 
Klubberne i Gellerup. 
Træningen er baseret på en form for styr-
ketræning med egen kropsvægt. 
”Træning med egen kropsvægt er den 
naturlige tilgang til styrketræning, da 
kroppen selv ved hvor grænsen ligger,” 
fortæller Engin Erkus. ”I fitnesscen-
tret kan man altid tage mindre i vægt, 
mens man ved træning med egen krops-
vægt ikke kan pille ved sin egen vægt.” 

Spredte sig fra New York
“Ghetto Workout Gellerup var en ide, 
der startede inde i mit hoved, og i dag er 
den en realitet,” fortæller Engin. ”Denne 
form for styrketræning med egen krops-
vægt er udsprunget i områder som 
Brooklyn og Harlem i New York, USA. 
Derefter har den spredt sig til hele ver-
den, herunder i Gellerup.”
Den 30. maj er den officielle åbning af 
GWG’s træningsanlæg, hvor de unge vil 
fremvise træningen, med Engin Erkus i 
spidsen.
“Tanken med GWG er at tiltrække unge 
for at undgå uønsket færden i området. 
På den måde kan styrketræningen styr-
ke de unges positive adfærd,” fortæller 
Engin. 
Træningsanlægget er designet af Engin 
Erkus, og midlerne til parken er givet af 
Aktiv Aarhus Puljen.

Styrketræning styrker unges positive adfærd

Af Abdallah Ajjawi, Ung Reporter

Opfinder, stifter og træner 
i GWG, Engin Erkus.

UNGE REPORTERE

Træningsanlægget har plads til mange, og der 

er mange former for øvelser.
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Styrketræning styrker unges positive adfærd Osman laver møbler i kælderen

Af Sahra Abdirahman, Ung Reporter. Foto: Osman Arikan

Osman Gazi Arikan fra Gelle-
rup er 24 år og bruger en del af 
sin fritid på firmaet Sävsmuld i 
sin egen kælder. Han låner også 
værkstedet på Godsbanen inde 
i byen.
Grunden til, at Osman har et fritidsfir-
ma, er, at det er vigtigt for ham at kunne 
komme lidt væk fra virkeligheden og stu-
diet på Maskinmesterskolen og ind i sin 
egen verden, hvor han kan få slappet af. 
Men Osman tilføjer: ”Det er ikke den 
eneste grund til, at jeg har dette arbejde 
ved siden af studiet. Jeg har altid drømt 
om at få en uddannelse med møbelde-
sign eller selv producere møbler, måske 
begge dele på én gang.”
I firmaet laver han næsten alt, hvad man 
kan komme i tanke om indenfor møbel-
design og brugskunst, og hvad der er på 
mode. Han har blandt andet lavet træfi-
gurer og runde borde med tre ben. 

Kun én af hver ting
Han laver kun en enkelt af hver ting, det 
der lige falder ham ind, og nogle gange 

gives det væk til hans venner. Andre 
gange sælger han det, så han kan tjene 
penge til materialer. 
For Osman handler det mest om, at han 
kan blive ved med at lave det, han elsker.
Osman slutter med at sige: ”Jeg har prø-
vet lidt af hvert – smed, køletekniker og 
møbelsnedker. Som snedker kunne jeg 
ikke finde job, så jeg besluttede mig for 
at have en hobbyvirksomhed, hvor jeg 
samtidig kunne læse til noget med job-
garanti, nemlig maskinmester.” 
Man kan kontakte Osman på Facebook-
siden ”Sävsmuld” samt på instagram, 
”Savsmuld_woodworking”. 

UNGE REPORTERE

Osman Arikan har forsøgt lidt af hvert, 
men nu laver han det, som han elsker at 
arbejde med.

Sofabord i kirsebærtræ.

Unge lærer om adfærd og mobning

Af Noura Amin, Ung Reporter

Farah Omari er 15 år gammel og 
går på Tovshøjskolen. Her har 
hun sammen med nogle andre 
fra skolen et arbejde, som man-
ge unge ikke kender til. Dette ar-
bejde foregår i frikvartererne på 
skolen, hvor de skal lege med de 
yngre børn og løse deres proble-
mer, hvis der opstår nogle. 
Farah er en del af Fritidspatruljen i Gel-
lerup. Hun og hendes kammerater, der 
arbejder sammen med hende i Fritidspa-
truljen, har fået et tilbud, som er et kur-
sus med to forløb, som er mobning og 
konflikter, og det startede den 24. februar.  
 

I forløbet mobning har de snakket om 
adfærd, forskellige slags mobning, for-
skellige roller og resultater af mobning.
 I forløbet konflikter har de snakket om 
adfærd, tænkning, hjernen, alarmhjer-
nen og om, hvordan man håndterer for-
skellige konflikter. 
Indtil videre har de haft kurset tre gange à 
to timer. Det foregår i Foreningernes Hus. 
 
Hun tænker, før hun handler
Igennem forløbet har hun fået mange 
erfaringer. Nu tænker hun, før hun hand-
ler, og hun har lært, hvordan hun skal 
tænke. Hun har også fået erfaringer 
med, at i stedet for at blive hurtigt irri-
teret eller sur og så ende med at råbe af 
børnene, har hun lært at have tålmodig-
hed med dem. 

Det vil sige, at kurset har været en suc-
ces, og hun synes kurset har været en 
stor hjælp for hende. 

Farah Omari efter et møde i Foreninger-
nes Hus. Foto: Noura Amin

UNGE REPORTERE
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Af Sara Hee Petersen

På Gudrunsvej 10A suser vinden 
i ørerne – men lytter man bedre 
efter, høres også livlig snak og 
musik inde fra Foreningernes 
Hus. 
Huset er i dag samlingssted for Multi-
kulturel Festival. Festivalen er baseret på 

frivilligt arbejde, og pengene går til hos-
pitaler i Gaza og Somalia og til et væ-
rested for grønlandske kvinder i Aarhus.  
På græsplænen foran Foreningernes 
Hus står en gruppe børneartister fra 
Cirkus Tværs, som er i fuld gang med at 
forberede sig til deres show senere på 

dagen. To kvinder kommer gående forbi 
i et rask tempo, og numrene uden på tø-
jet fortæller, at de er med i den sponso-
rerede gåtur ”LadyWalk”. 
Inde i huset vrimler det med børn: 
de vil både ud til en flødebolle-kaste-
maskine og ind for at få lavet ansigts-
maling, som frivillige fra organisa-

tionen Afrika inTouch står for.    

International aroma
 Et skilt med ordene ”Interna-
tionalt Køkken” leder folk ned 
ad en trappe, og så 
snart man træder ne-
denunder, fyldes næ-
sen med en krydret 
og aromatisk duft.  
 
Tre langborde bugner 
med mad, og resten 
af rummet består af 
borde og stole, så gæ-
sterne kan sidde og 
nyde maden. Asha og 
Asma er to piger, der 
er med til at sælge 
mad. ”Vi har ikke selv 

lavet maden, vi hjælper bare 
med at sælge det,” fortæller pi-
gerne. Det Internationale Køk-
ken byder blandt andet på ris, 
sambusi, rullekebab, boller og 
kage – så her er noget for enhver smag. 

Festsalen har det hele
I festsalen i Foreningernes Hus er der 
endnu flere aktiviteter. Her er både lop-
pemarked, kageboder, sundhedscafé og 
en scene til Cirkus Tværs og senere til 
andre optrædende – og så er her rigtig 
mange mennesker. 
Musikken spiller fra højtalerne, og der-
udover går snakken lystigt for sig. Anna 
Margrethe Kirkegaard står og sælger 
ting på loppemarkedet, og hun har væ-
ret i Foreningernes Hus siden formid-
dagen for at hjælpe med at gøre alting 

klar. ”Alt det, vi sælger her, kommer fra 
folk, der har doneret tøj og ting til lop-
pemarkedet,” siger Anna Margrethe.  
 
Musikken bliver skruet op, og Cirkus 
Tværs går på scenen. Folk trækker hen til 
scenen, og børnene sætter sig helt hen 
til scenekanten for rigtigt at kunne følge 
med i showet. Der bliver taget billeder 
og optaget video i stor stil. Der bliver 
klappet og hujet i takt til trommerne. 
Festlighederne fortsætter senere om 
eftermiddagen med blandt andre  den 
populære og talentfulde X-Factorstjerne 
Baraa Qadoura, og om aftenen med 
koncert i Gellerup Kirke. 
Overskuddet fra dagen er ikke gjort op 
endnu. 

Mette Spanggaard fra Afrika inTouch udfører ansigts-
maling på en spændt pige.

Multikulturelle dufte og lyde

Loppemarkedet rummer alt fra porcelæn til tøj og legetøj.

Artisterne fra Cirkus Tværs går på scenen og viser deres akrobatiske evner.
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Bliv blokambassadør
Er du på kontanthjælp, kan du komme i praktik som blokambassadør.
Er du førtidspensionist, kan du tjene penge ved siden af førtidspensionen som blokambassadør.
Som blokambassadør tager du imod nye beboere, så de føler sig velkomne og hurtigt lærer området at 

kende. Du videregiver information til andre beboere om at bo i Gellerup & Toveshøj. Og du får kurser i at 

kommunikere på en god måde. 
Ring til Ulla på tlf. 6155 8561.

To vindere i konkurrencen

Af Ulla Bording Jørgensen, Blokambassadørerne

I konkurrencen på Facebook om 
godt naboskab har vi trukket 
to glade vindere i april måned.  
Det blev Amina Houri og Abir 
Nasser.
Vi talte med Abir om blokambassadø-
rerne og om, hvordan vi ønsker, at nye 
beboere hurtigt skal føle, at Gelleruppar-
ken og Toveshøj er deres hjem. 
”Sådan har jeg det præcist med Gelle-
rup,” siger Abir. ”Jeg har boet i Gellerup, 
siden jeg var 16, og når jeg har været 
ude at rejse, får jeg den gode følelse af 
at komme hjem, når vi nærmer os Gel-
lerup.”
Konkurrencen fortsætter i maj måned. 
For at være med skal man sige tak til en 
nabo. Gå ind på facebooksiden ’Blokam-
bassadørerne i Gellerup & Toveshøj’ og 
vær med.

Eksempler på tak
På Facebook kan du også læse andre 
naboers takkehilsener på forskellige 
sprog. Her er et par eksempler:
• Tak til min nabo for at udlåne bilen
• Tak til min nabo, fordi hun har været 
så hjælpsom og dejlig. Hvis vi manglede 
noget, gav hun altid en hjælpende hånd.
• Tak til mine naboer i min gamle op-
gang. Alle vaskede trappen, og hele op-
gangen duftede altid af de mange for-
skellige rengøringsmidler.
• Jeg vil gerne takke min nabo, Ilham, 
fordi hun har lavet mad til mig, mens jeg 
har været sygemeldt.
• Tak til min gamle nabo på Bentesvej, 
som jeg savner.

• Jeg vil godt sige tak til Allan Fi-
sker, fordi han altid lige kan hjæl-
pe, hvis man mangler en skrue, et 
cykeldæk eller noget helt tredje.
• Tak til min ”gamle” nabo, der 
nu er flyttet HELE to blokke væk 
fra mig. Vi har tilbragt mange 
sjove og gode timer sammen, og 
vi kunne altid bare komme forbi 
og hjælpe hinanden. Det ved jeg 
stadigvæk vi kan, selv om I flyt-
tede men – tak.

Vinderen 2. april blev Amina Houri via sin mors Facebook-profil. Amina udbrød: ”I har 
virkelig lyst min dag op! Jeg elsker blomster.”

Vinder 16. april blev Abir Nasser. 
”Jeg har aldrig vundet noget før,” 

sagde Abir glad.
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Systue knytter kvinder sammen

Af Daniel Ambrosius Frederiksen

I Lokalcenter Gellerup hygger 
flere end 25 kvinder sig hver tirs-
dag med syning og arbejde med 
stof og garn. Den lokale ildsjæl 
Birte Vixø tog for over ni år siden 
initiativ til systuen, som hører 
under Ældresagen Aarhus.
Med syningen som omdrejningspunkt 
har systuen mange funktioner:
”Damerne kan komme og gå, som de 
vil, og nogle bliver endda efter officiel 
åbningstid. Det er et meget socialt sted 
med en hyggelig og afslappet stemning, 
hvor vi bare er der for dem. Kl. 12.45 ryd-
der vi op i fælleskab. Det gør vi for at 
minde hinanden på det fælles ansvar og 
for at give damerne indblik i den struk-
tur, som man kan opleve på en dansk 
arbejdsplads,” fortæller Birte.
”De får også hjælp til praktiske ting. Vi 
forsøger at undgå for meget snak om re-
ligion og krig – men der er altid plads til 
at græde og fortælle sin historie,” lyder 
det videre fra Birte.

Et samlingssted
Hacer har været frivillig i fire år, kan selv 
sy lidt og fungerer også som tolk blandt 
kvinderne:

”Jeg kommer fordi det er sjovt og hygge-
ligt. Til vores fester er der sang og snak 
og mad, og mange kender også hinan-
den udenfor systuen. Jeg synes det er dej-
ligt, at arabiske og tyrkiske kvinder kan  

 
snakke sammen og hjælpe hinanden 
hernede,” siger Hacer.

Tre gange om året fester damerne i sy-
stuen; til påske, ramadan og jul. Her har 
man selv mad med og synger hinandens 
sange og oplever hinandens forskellige 
traditioner. Udover festerne arrangerer 
Birte Vixø hver sommer en endags-ud-
flugt for damerne, og i år går turen til 
Den Gamle By i Aarhus.
Saja kom til Danmark fra Kuwait for 20 
år siden, hvor familien flygtede fra Sad-
dam Hussein. Hun har været med i sy-
stuen alle ni år:
”Jeg kommer for at snakke, spise og 
hygge mig sammen med de andre. Jeg 
hjælper til ved festerne og er med til at 
lave mad. Birte har også hjulpet mig me-
get – blandt andet med lægen og det of-
fentlige,” siger Saja.
Drifa har også været med helt fra star-
ten:
”Jeg kommer for samværet og for at 
hjælpe. Jeg elsker også udflugterne i 
sommerferien. Birte har hjulpet mig rig-
tig meget,” fortæller Drifa.

Saja (til venstre) og Drifa kommer for samværets skyld.

Hacer kan selv sy lidt og fungerer som tolk for kvinderne.
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At rejse er at leve

Af Daniel Ambrosius Frederiksen

Birte Vixø er ildsjælen bag sy-
stuen på Lokalcenter Gellerup – 
men det frivillige arbejde er ikke 
noget nyt for hende.  
Udover at have været frisør i 45 år og 
haft egen salon i 17 år har Birte Vixø altid 
været nysgerrig på verden og elsker at 
rejse og lave frivillig arbejde:
”Det giver en meget større forståelse af 
verden og mennesker, når man arbejder 
og snakker med lokale hvor man kom-
mer,” siger Birte entusiastisk.
For otte år siden koblede hun sig på Ul-
dum Højskoles rejse til Tanzania. Efter 
at have været sammen med højskoleele-
verne, arbejdede Birte en måned som 
frivillig lærer og hjælper for 35 blinde. 
Da læreren skulle på kursus, stod Birte 
pludselig for foden af Afrikas højeste 
bjerg, Kilimanjaro, på næsten 6000 me-
ter, og skulle undervise en klasse med 
blinde børn:
”Efterfølgende modtog jeg da også et 
rigtig flot takketelegram fra skolen,” for-
tæller Birte og fortsætter: ”Men jeg tror 
ikke jeg kommer til at gøre sådan noget 
igen. Det er meget hårdt og intensivt.” 

Udover Tanzania har Birte Vixø også ar-
bejdet og besøgt Indonesien, Thailand, 
Indien, Iran og Spanien.

Birte fortæller videre, at det i fremtiden 
bliver kolonihaven, der kommer til at 
tage hendes tid.

Birte Vixøs rejselyst har bragt hende i kontakt med kulturer og mennesker
over hele verden.

Mens hun klipper og arbejder med stof-
fet fortæller Esme, at hun har været i 
Danmark i 30 år, men først begyndte at 
komme i systuen for tre år siden. Hun er 
så god, at hun ofte syr videre derhjem-
me.
For at give kvinderne endnu mere sam-
vær, arbejder Birte på også at kunne 
holde åbent torsdag. Derudover har hun 
også andre systueprojekter i tankerne. 
Hun mangler dog frivillige, som hun 
kan stole på og som er engagerede i at 
hjælpe.
Har du lyst til at hjælpe Birte Vixø og 
være en del af et hyggeligt fælleskab, så 
kontakt Ældresagen Aarhus eller Birte 
Vixø på tlf. 2829 5809.

Esme er blevet så dygtig, at hun ofte syr videre derhjemme.
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’Børnearbejdere’ satte i april gang 
i byggeriet af det nye dagtilbud og 
sundhedspleje i Gellerup. 
Områdets børnehavebørn kom i store 
bundter med flag og små skovle for at 
markere første spadestik på byggeriet. Et 
telt var rejst, og der var trukket strøm, så 

kommunale topfolk og en arkitekt kunne 
fortælle i mikrofonen, hvad det handlede 
om. 
Mens de voksne talte, var børnene alle-
rede i gang med at grave. Børn- og unge-
rådmand Bünyamin Simsek bemærkede 
børnenes energi og sagde: 

”Det er godt for økonomien i projektet, 
så bliv endelig ved med at grave!” 
Simsek kaldte det en fantastisk dag, der 
markerer afslutningen af en lang forbere-
delse, og nu er der et års byggearbejde, 
hvorefter dagtilbud og sundhedspleje 
skal stå færdigt. 

Ekstra penge for opdeling
”Det er et dagtilbud, hvor børnene kan 
blive udfordret. Der har været bekym-
rede udtalelser om dagtilbud med for 
store enheder. Men det tager vi højde for 
med dette projekt. Selv om der kommer 
over 180 børn, så er de delt op i fire selv-
stændige enheder. Det gør projektet lidt 
dyrere, men giver vi gerne nogle ekstra 
penge til,” sagde Simsek. 

Rundt i Gellerupparken

Bliv ved med at grave, børn!

Af Birger Agergaard

Børnene gik straks i gang med at grave, da de 
ankom til Jettesvej.

Af Anett Sällsäter Christiansen

Rundt på Toveshøj

”Flyver med drage”

Et lidt mærkeligt syn har mødt be-
boerne på Toveshøj, der undrer sig 
over, hvad der svæver over blok-
ken på Edwin Rahrsvej 18 – 26, 
I et forsøg på at komme af med måger 
og duer har afdelingsbestyrelsen bedt 
boligforeningens driftsafdeling om at 
sætte to drager op. 
Det ser ud til, at det virker, så i den næ-
ste tid er det måske muligt at se dem 
svæve over en anden blok, da de sidder 
fast på en fiberstang og kan flyttes rundt. 

Cykelværksted
Cykelværkstedet på Janesvej 43 i kælde-
ren er midlertidigt lukket. Bestyrelsen ar-
bejder på at få cykelværkstedet godkendt 

af brandmyndighederne, så at vi igen 
kan få et sted til reparation af cykler.

Parkeringskontrol
Der er kommet en henvendelse fra be-
boere, som gerne vil have indført parke-
ringskontrol i Toveshøj - altså ligesom i 
Gellerupparken. Mange parkerer, som 
det passer dem, og det er til gene og fare 
for beboerne, især børn.
Bestyrelsen er nu i gang med at forhand-
le de sidste ting på plads med firmaet 
Parkeringsgruppen.

I vindstille hænger dragen ned langs fiber-
stangen, men i blæsevejr er dragen oppe for 
at forskrække måger og duer.
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Masser af blå blink og afslørin-
ger af ’ghetto’-kriminalitet? Nej, 
det skal ikke være det fremtræ-
dende, når TV2 til efteråret viser 
programmet Politirapporten 
om politiets arbejde i Gellerup.
TV2 er i denne tid ofte på patrulje sam-
men med lokalpolitiet i Aarhus Vest. 
Men lokalpolitiet har taget sine forholds-
regler.

Man kan sige nej
”Vi har skrevet kontrakt med TV2, så de 
skal overholde nogle punkter. Blandt an-
det har personer, som bliver filmet, ret 
til at sige, at de ikke vil med i tv-udsen-
delsen, og vi ser den færdige udsendelse 
igennem og kan nedlægge veto mod 
indslag, vi ikke ønsker skal med,” siger 
politikommissær Jens Espensen.
Lokalpolitiet har også haft kontakt til 
andre politistationer, der er blevet fulgt 
af TV2, og her har man været glade for 
samarbejdet.

”Vi har sagt ja, fordi vi gerne vil vise no-
get af det forebyggende arbejde, som vi 
laver – ”Din betjent” på skolerne, vores 
cyklende patrulje og så videre. Vores 

samarbejdspartnere i Gellerup synes 
også, at det er en god ide, fordi vi kan 
vise, hvordan vi samarbejder i lokalom-
rådet.”

TV2s kamerafolk vil være synlige i Gellerup frem til juni. Her fjerner lokalpolitiet et 
prøvemærke, som udløb dagen inden på denne BMW, og ejeren skal nu sørge for at få 
fjernet bilen. 

TV2 optager Politirapporten i Gellerup

Af Birger Agergaard

Uddrag fra døgnrapporten

Af Birger Agergaard

Fra sidste måneds døgnrappor-
ter fra Lokalpolitiet Aarhus Vest 
har vi udvalgt disse:
Fredag den 10. april
Kl. 16.27 fik vi en anmeldelse om en ung 
mand, der sammen med en kammerat 
var ankommet til p-pladsen foran Bazar 
Vest i en Sølvgrå Seat Althea. Ud af vin-
duet på denne bil havde de vist et gevær, 
hvilket havde givet anledning til bekym-
ring blandt de personer, som var til stede. 
Ved politiets ankomst til stedet flyg-
tede de to med stor hast. Vi fik dog 
senere fat i dem, og ved ransagning af 
køretøjet fandt vi noget hash og nogle 
penge, som vi antager er udbytte af 
hash-handel,   samt et hardball-gevær. 
Begge unge mænd på henholdsvis 18 

og 21 blev anholdt og medtaget på Po-
litigården, hvor de blev sigtet for flere 
forhold. Hashen, pengene samt geværet 
blev beslaglagt.

Søndag den 12. april
Kl. 18.00 blev der anmeldt, at unge 
mennesker havde taget ophold i va-
skekælderen Gudrunsvej 68, hvilket 
var til ulempe for brugerne. Ved vores 
ankomst var de unge mennesker væk.    

Lørdag den 18. april
Kl. 16.15 foretog vi et af vores tilsyn 
ved Grimhøjmoskeen, som vi har etab-
leret som følge af den øgede trussels-
vurdering mod Danmark. Tilsynene har 
til formål at beskytte moskeen mod evt. 
udefrakommende modstandere. 

Derfor kan det virke lidt underligt, at 
nogle af de unge i området ikke ønsker 
vores tilstedeværelse? Denne utilfreds-
hed gav en 18-årig ung mand udtryk for 
ved  at slå til patruljevognens sidespejl. 
Han blev sigtet for overtrædelse af Or-
densbekendtgørelsen og kan se frem til 
at få tilsendt et bødeforlæg.

Torsdag den 23. april
Ved 21-tiden assisterede Lokalpolitiet 
Århus Vest SKAT og Fødevarestyrelsen 
i forbindelse med en kontrol i en klub. 
Kontrollen forløb stille og roligt, og myn-
dighederne fik gennemført deres opgave.
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Helhedsplanen fortalt i billeder

Af Elsebeth Frederiksen

Dokumentationslauget har seks-otte medlemmer, som mødes for at snakke foto-
grafier og dokumentation. Vil du være med?

På Gellerup Museum mødes be-
boere og arbejder med billeder 
af helhedsplanens udvikling
Danielle Sekwati er projektleder for det 
såkaldte Dokumentationslaug, som be-
står af beboere i Gellerup og Toveshøj. 
Hun forklarer, at projektet udspringer af 
et tidligere tiltag, hvor man også kunne 
låne kamera og tage billeder, men bille-
derne var ikke så egnede til udstilling, og 
deltagerne lærte ikke at fotografere.
Det er anderledes med dette projekt. 
Her får de undervisning i fotografering 
og redigering, og kommentarer til de-
res billeder fra en professionel fotograf. 
 
”Helhedsplanens udvikling er en spæn-
dende proces, som vi gerne vil doku-
mentere på en lidt anden måde end 
med ord i artikler,” forklarer Danielle. I 
dag er de mellem seks og otte beboere, 
som mødes på Gellerup Museum for at 
snakke om fotografier og lære mere om 
dokumentationsarbejde.
 
Danielle synes, det er spændende at se 
på deltagernes forskellige stilarter. Det 
er meningen, at fotografierne skal blive 
en del af en permanent udstilling og van-
dreudstillinger, opmærksomhed i medi-
erne og udstillinger på andre museer. 
 
Ingen af dem kendte hinanden i for-
vejen, da de for første gang mødtes, 
men de snakker rigtigt godt sam-
men og hygger med deres opgaver. 
 
”Jeg tager simple motiver”
Helya Ahmadi har boet i Gellerupparken 
i ca. et halvt år og ser Dokumentations-
lauget som en god mulighed for at udvide  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sit netværk og lære sin bydel bedre at ken-
de. Hun kan godt lide arkitektur og synes 
derfor, at Gellerupparken er interessant, 
især med de nye bygninger, der skal byg-
ges i forbindelse med helhedsplanen.  
”Jeg tager simple motiver, f.eks. bil-
leder af skrald, som ikke er skrald på 
traditionel vis. Det kan være bunker af 
metal fra nedrevne bygninger eller knust 
grus.” Hun forklarer, at der er moti-
ver i alting, hvis man er opmærksom. 
 
”Jeg lærer at samarbejde”
Engin Erkus er en del af lauget. Ham har 
man ofte set i området med sit kamera, 
og han er glad for at være en del af pro-
jektet:

”Det giver god personlig udvikling, fordi 
jeg lærer at samarbejde med andre og 
give feedback på andres arbejde.” Han 
føler, at han er blevet en bedre og mere 
kreativ fotograf af det. 
Alle deltagere i projektet er også frivillige 
i Den Gamle By og deltager derfor i ar-
rangementer med de andre frivillige. På 
den måde føler de sig som en del af no-
get mere og får udvidet deres netværk. 
 
Projektet kunne godt bruge nogle flere 
deltagere, så hvis du har lyst til at være 
med eller høre mere, så ring eller skriv 
til Danielle Sekwati på tlf: 4185 0861 eller 
email: dgs@dengamleby.dk 



Yggdrasil fejrer 25 år

Det er nu 25 år siden, at beboerhuset Yggdrasil på 

Dortesvej 35A blev bygget. Mandag den 1. juni kl. 16-19 

fejres jubilæet med boller og kager.

       Vi rykker hjem
Hvis du har rykket i døren hos Det boligsociale Sekretariat på Gudrunsvej 10A, så har du højst mødt håndværkere i huset. 
Vores hus er ved at blive brandsikret og blive malet, men midt i maj rykker vi boligsociale medarbejdere tilbage til huset fra vore midlertidige adresser, og senest i uge 22 kan du møde os der. 

   Samvirkemøde 
   om moské
Samvirket i Gellerup holder næste kvartalsmøde 
tirsdag den 26. maj kl. 17-20 – og denne gang er mødet 
tilbage i Foreningernes Hus. 
Samvirket er et netværk af foreninger, myndigheder og 
lokale ildsjæle, som arbejder sammen på at koordinere 
aktiviteter og udveksle erfaringer. 
Denne gang er temaet moskéen. Repræsentanter for 
Moskéforeningen orienterer om arbejdet. 

      
Kommunalt hus i 2018

Det nye kommunale byggeri på Edwin Rahrs Vej står klar 
sidst i 2018. Det placeres, hvor de to blokke på Bentesvej 
ud mod Edwin Rahrs Vej har stået.
Forud går rigtig meget forberedelse, så planlægningen 
er allerede godt i gang. Mere end 300 medarbejdere fra 
Aarhus Kommune var i april samlet i Globus1 for at høre 
detaljer om byggeriet.

Grundlovsdag i Gellerup
Der er lagt op til, at der også i år bliver holdt en festlig grundlovsfest 5. juni i Gellerup. Foreningerne har været inviteret til et møde i sidste uge for at sætte gang i planlægningen.
Vil du gerne være med til at planlægge og gøre et stykke arbejde på dagen, kan du kontakte  netværkskoordinator Wissal El-Arid på wiel@bbbo.dk eller 2325  4125.

Rygestop-café på vej

Af Sara Hee Petersen

Onsdag den 20. maj kl. 14-16 åbner en rygestop-café 

i Globus1 på Gudrunsvej 3A. 

Rygestop-caféen bliver et samlingssted for alle dem, der gerne vil stoppe med at 

ryge og for alle dem, der gerne vil fastholde deres rygestop.

”Idéen med en social rygestop-café er, at man kan støtte hinanden eller måske finde 

sig en rygestop-makker,” siger Hacer Øzcelik, sundhedskonsulent hos Folkesundhed 

Aarhus Vest. 
Der vil være to uddannede rygestopskonsulenter til stede i caféen. Den ene er 

Hacer selv, der udover dansk også taler tyrkisk, og den anden er hendes kollega 

Lara, der også taler arabisk. Taler man somalisk, er der også mulighed for at lave et 

forløb med en somalisktalende kollega.  
Rygestop-caféen bliver et gratis og uforpligtende tilbud. For at være med, skal man 

blot dukke op i kantinen i Globus 1 om onsdagen (første gang den 20. maj) kl. 14 til 

16.  Caféen sættes i gang i samarbejde med Folkesundhed Aarhus Vest.

Hacer Øzcelik er en af de to 
uddannede rygestopskonsulenter, 

der vil være til stede i caféen



Maj 2015

Torsdag d. 30. april kl. 15-16  Dialogmøde om foreningslivet i Gellerup, Globus1
Fredag d. 1. maj  kl. 10-11  Gudstjeneste med konfirmation, Gellerup Kirke
Tirsdag d. 5. maj  kl. 8.45-9 Morgenandagt, Gellerup Kirke
Søndag d. 10. maj kl. 18.30-19.30 Fransk-inspireret Taizé-andagt, Gellerup Kirke
Tirsdag d. 12. maj kl. 13-15  Sogneeftermiddag med forårsudflugt, Gellerup Kirke
Tirsdag d. 12. maj kl. 19-20  Ekstra generalforsamling, Tousgårdens Venner, Tousgårdsladen
Mandag d. 18. maj kl. 19-21  Generalforsamling i Gellerup Fællesråd, Yggdrasil
Onsdag d. 20. maj kl. 14-16  Start på rygestopcafé, Globus1
Tirsdag d. 26. maj kl. 17-20  Kvartalsmøde i Samvirket, Foreningernes Hus
Lørdag d. 30. maj kl. 13-20  Gelleraps på Godsbanen
Søndag d. 31. maj kl. 14-18  The Color Run 2015, Gellerup og Toveshøj
Mandag d. 1. juni  kl. 16-19  25 års jubilæum for beboerhuset Yggdrasil

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender  Maj 2015

Med forårets ankomst til Gellerup er der kommet gang i 
sportsaktiviteterne. ACFC arrangerede forleden et succes-
rigt elitestævne for ti danske fodboldklubber, hvor AGF i øv-
rigt vandt. En af spillerne var 12-årige Valdemar fra Aab. Han 
sagde: ”Jeg synes Gellerup er rigtig flot, og så er der heller 
ikke skrald over alt.” (foto: Abdallah Ajjawi)


