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Tovshøjskolen: Alle har fået en tablet. Læs side 3



Forsiden: Tovshøjskolens elever har alle fået udleveret 
tablets, som skal bruges i den daglige undervisning. 
Her er det elever fra 0.a. som får udleveret deres 
tablets af børnehaveklasseleder Hanne Corfitsen. 
(Foto: Thomas Christian Trønning)
Næste nummer: Stof til november-nummeret: Send 
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Nyt liv i nye maneger
Af Tore Plougheld

Slår man op i ordbogen, har ordet ”manege” to faste betydninger. Det kan både være en ”sand- eller savsmuldsbelagt rund plads i et cirkus, hvor artister og dyr optræder” og i overført betydning, ”... et sted eller miljø der er centrum for noget interessant eller vigtigt”, hvis man følger definitionen fra Dansk Sprog – og Litteraturselskab.  
Begge dele er meget passende beskrivelser af Gellerupparken og Toveshøj lige nu. Overalt bliver der bygget nye pladser og steder, hvor folk kan samles for at optræde eller mødes, og hvor vi kan dyrke det fællesskab på tværs af kulturer, alder og sprog, som er med til at binde os sammen som beboere.  

Fra det nye cirkelrunde info-center på Verdenspladsen, InstantOne, der åbner i november, og den nærliggende fodboldbane med kunstgræs, hvor der kan dyrkes sport hele året, til Toveshøjs nye bålhytte ”Flammen”, der sjovt nok også er bygget som en rund plads.  
Også Gellerups og hele byens ”rigtige” cirkus, Cirkus Tværs, har fået nyt liv. Den rutinerede pædagog og artist Søren Stockmar er netop blevet ansat til at lede cirkus videre, og er allerede i gang med at træne med nye og gamle artister, børn og unge som kommer for at lære at optræde – men først og fremmest at samarbejde og tro på sig selv. Søren kan du også møde i dette nummer af Gellerup.nu. 

Lad os arbejde for, at alle Gellerup og Toveshøjs nye og gamle samlingssteder bliver maneger for samarbejde, i stedet for arenaer for vold og magtkampe.

Slut op i cirklen for fællesskabet!

Ny leder af Cirkus Tværs
Folkekøkkenet lukker
Mohammad bygger børnebyen
Da fodboldbanen blev grøn
Nagin satser på uddannelse 
Fjernvarmearbejde og Fed Ferie
Mindre hærværk og mere sortering
Hver tredje af os er under 18 år
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Af Thomas Christian Trønning, Tovshøjskolen

Alle elever skal blive så dygtige, 
som de overhovedet kan. Det er 
Tovshøjskolens mål. 

Skolens elever skal kunne få sig en ung-
domsuddannelse og senere et godt job. 
Det kræver ikke bare kendskab til infor-
mationsteknologi (IT), men også at man 
kan bruge IT som redskab til læring. Det 
er med andre ord ikke nok, at man er 
god til at spille computerspil. Hvis man 
ikke også kan bruge computeren som 
arbejdsredskab, ja, så kommer man ikke 
langt. 
Skolen stiller derfor en tablet til rådighed 
til alle elever fra 0. klasse til og med 9. 
klasse. Tablet´en skal benyttes i forbin-
delse med den daglige undervisning på 
skolen og skal medbringes hver dag. 
Tablet’en må gerne tages med hjem 
samt benyttes i ferier og weekender. Den 
må bruges til private formål så længe, 
der ikke foretages ulovlige aktiviteter på 

den. Skolen har sørget for, at der er so-
lide stålskabe i klasselokalerne, hvor ele-
verne opbevarer deres tablet i sikkerhed, 
når de ikke skal bruge den. 

Tovshøjskolen udleverer tablets til alle 

Børnene bruger hovedtelefoner for ikke 
at forstyrre kammeraterne.

Af Tore Plougheld

Onsdag 21. oktober kan du kom-
me til stor uddannelsesmesse i 
Globus1 i Gellerup. 

Hele 53 forskellige studietilbud har i 
år fundet vej til messen, der sidste år 
tiltrak mere end 500 besøgende. Og 
dermed er alle pladser til de forskel-
lige uddannelser optaget, selvom der 
er næsten en måned til arrangementet. 
 
Der vil være mulighed for at møde re-
præsentanter for såvel ungdoms- som 
erhvervs- og videregående uddannelser 
på dagen i Globus1.
Afaf Zeid og Israa Maarouf fra Ara-
bisk Kulturforenings Ungdom er med 
til at arrangere messen i samarbejde 
med UU-Aarhus, Ung I Aarhus og 
Get2Ed. De håber dog på endnu flere 
besøgende i år. Samvirket bidrager 
ligeledes som sponsor til uddannel-

sesmessen, der foregår fra kl. 13 til 19. 
Hvis du har spørgsmål til messen, er du 
velkommen til at kontakte Afaf Zeid på 
telefon 42 30 35 85 eller på mail: ung-
dom@akfaarhus.dk

Kæmpe uddannelsesmesse på vej

Afaf Zeid (til venstre) og Israa Maarouf er 
med til at arrangere studiemessen.
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Den alsidige og særdeles erfar-
ne gøgler, cirkusartist og pæda-
gog Søren Stockmar har over-
taget ledelsen i manegen på 
Gellerups traditionsrige cirkus-
skole, Cirkus Tværs.

Han er allerede velkendt af de fleste 
børn og unge i cirkusmiljøet i Aarhus, 
både i Cirkus Tværs, på Gøglerskolen og 
fra det gamle, fælles cirkusprojekt i Aar-
hus Vest, Cirkus Gelatti, som i mange år 
samlede skoleelever til fælles forestillin-
ger i Gellerup.
 

”Det, jeg kan, er først 
og fremmest at lave 
cirkusprojekter med 
alle slags mennesker: 
Børn og unge, voksne 
og sårbare. Cirkus 
Tværs er en uhyre vig-
tig del af Gellerup og 

af hele Aarhus’ gøgler- og artistmiljø. 
Mange tidligere elever fra Gøglerskolen 
bor rent faktisk herude for at være tæt på 
Cirkus Tværs, hvor der bogstavelig talt er 
”højt til loftet” og hvor de kan komme og 
træne – og inspirere nye generationer”, 
lyder det fra Søren Stockmar, der indvier 
cirkus’ istandsatte lokaler med en stor 
fest 2. oktober kl. 16-18.

Læs hele interviewet med Søren 
på www.gellerup.nu

Cirkus-Søren vender hjem til Gellerup

Af Tore Plougheld

Søren Stockmar kan lave cirkusprojekter 
med alle slags mennesker. (foto: Cirkus 
Tværs)

Af Tore Plougheld

Siden tidernes morgen har Toves-
højs og Gellerups beboere og de-
res gæster kunnet komme forbi 
kødgryderne i Tousgårdsladen fle-
re gange om ugen for at nyde va-
rieret, hjemmelavet mad. Ofte fra 
køkkener, der afspejler de mere 
end 80 forskellige nationaliteter, 
der bor i området. Men fra 1. ok-
tober er det slut

”Det er penge ud af vinduet”. Så kort 
forklarer beboerhuset Tousgaardsladens 
nye formand, Lonnie Hedegaard, beslut-
ningen om at lukke Ladens traditionsrige 
folkekøkken ved udgangen af september. 

”Til slut kom der kun to mennesker. 
Det kan vi ikke få til at give overskud. 
Og deltagerantallet er faldet i lang tid. 
Før kunne vi samle 15-20 beboere til 
fællesmåltidet, men sådan er det ikke 

længere. Folkekøkkenet er åben-
bart ikke det, der er brug for lige 
nu,” lyder det fra formanden. 
 
Lonnie Hedegaard håber på, at 
folkekøkkenet kan genåbne en 
gang. Men det kræver en indsats 
fra beboerne selv, mener hun: 
 
”Folk skal begynde at bruge La-
den igen. Hvis beboerne ikke er 
til stede og der ikke er så mange 
aktiviteter, så vil de vågne op en 
dag og opdage, at deres fælles-
hus også er forsvundet. Hvilket 
selvfølgelig ikke er meningen. 
Tirsdag og torsdag formiddag er 
der for eksempel formiddagskaf-
fe med rundstykker i Laden, og 
det er rigtig hyggeligt samvær,” 
slutter Lonnie Hedegaard.
 
Mød Lonnie Hedegaard i et in-
terview med den nye formand 
for Laden på www.gellerup.nu

Ladens folkekøkken lukker

Der er lavet rigtig meget mad i Folkekøkkenet 
gennem årene (arkivfoto)
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17-25-årige uden ungdomsud-
dannelse kan på Virksomheds-
skolen få afklaret, om de vil 
være struktører  (det, der i gam-
le dage hed jord-og betonarbej-
dere) eller tage andre byggefag-
lige uddannelser.

Vi har talt med en af skolens elever.
En onsdag eftermiddag i september ta-
ger Gellerup.nu på besøg på byggeplad-
sen ved det, der skal være en ny Børneby. 
Vi modtages af Mohammad Omar Has-
san på 17 år, der bor i Gellerup og er i  
Virksomhedsskole-forløb.
 
Mohammad er gået ud af 10. klasse og 
er glad for sit nuværende virke.
”Det er sgu dejligt at være her og prøve 
noget nyt,” forklarer Mohammad. Hans 
drøm er at blive struktør, men det er ikke 
en drøm, han altid har haft. Det er kom-
met på det seneste.
Han kan lide arbejdspladsen hos mu-
rerfirma Juel Ditlefsen & Nielsen A/S.  
”Folk er gode ved hinanden og behand-
ler hinanden ordentligt,” siger han og 
fortæller, at han lærer det, han vil, og 
samtidig føler, at han gennemgår en per-
sonlig modningsproces.

I sin fritid kommer Mohammad en del 
i Ungdomsklubben og spiller fodbold 
med vennerne. Hans venner bakker ham 
op omkring hans forløb i Virksomheds-
skolen.
 
Noget for dig?
Virksomhedsskolen er målrettet unge, 
der har brug for en afklaring i deres ud-
dannelsesmål. Der er isoleret set ikke 
tale om en egentlig uddannelse, men et 
forløb, der skal hjælpe med personlig af-
klaring. 

 

Der udarbejdes en uddannelsesplan i 
samarbejde med en vejleder, og i uddan-
nelsesplanen indgår også fagene dansk 
og matematik, der er målrettet Teknisk 
Skole. Der tages hensyn til personlige 
forhold. Er du for eksempel ordblind, 
sættes der fokus på at støtte dig på dette 
felt.

 

I Virksomhedsskolen trænes du i sam-
arbejde og værdier som ansvarlighed i 
forbindelse med beslutninger og mø-
destabilitet. Men også i ligeværd. Din 
faglærer og du spiser sammen med det 
”rigtige” team og er med til de samme 
møder som dem.
 

Mohammad på byggepladsen

Af Sean Ryan Bjerremand

Mohammad Omar Hassan kan godt lide sin arbejdsplads, som er den kommende 

børneby i Gellerup. UU-vejleder Ghassan Hassoun har hjulpet Mohammad ind på 

Virksomhedsskolen i Gellerup. 

FAKTA
Du får Produktionsskolens ydelse 
for 32, 5 timer om ugen.
Virksomhedsskolen i Gellerup er 
en afdeling i Den byggefaglige Virk-
somhedsskole i Aarhus. Der er to 
andre afdelinger i DNU i Skejby og 
på Aarhus Havn. Der er to UU-vej-
ledere, og du kan eksempelvis kon-
takte UU-vejleder Ghassan Hassoun 
på ghha@bbbo.dk / tlf. 2336 1007. 
 
Læs mere om Virksomhedsskolen 
på www.uu-aarhus.dk - følg links til 
Virksomhedsskoler. Eller gå til Face-
booksiden ’Virksomhedsskolen-i-
Gellerup’.

”Det er sgu dejligt at være 
her og prøve noget nyt.” 
Mohammad Omar Has-
san.
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Mens vi venter på, at hegnet 
omkring den nye fodboldbane 
bliver helt færdig, så der må 
spilles på banen, kan vi huske 
tilbage på den dejlige (og regn-
fyldte) septemberdag, da Aar-
hus Kommunes nyeste og flot-
teste bane af kunstgræs blev 
indviet.  

Ordene var store, da politikere og top-
folk i sportens verden roste tilblivelsen. 
Men der er også brugt 6,5 mio. kr. på 

anlægget, og det kan bruges året rundt. 
Omkring 300 mennesker var mødt op - 
nogle i fodboldstøvler, der trippede for at 
indtage den flotte kunstgræsbane. ”Den 
fedeste bane i Aarhus”, kaldte borgme-
ster Jacob Bundsgaard den i sin tale.

Mange vil komme til Gellerup 
Brabrand Boligforenings formand, Keld 
Albrechtsen: ”Sporten får et kæmpeløft, 
og mange vil komme til Gellerup.” 
Rabih Azad-Ahmad, Rådmand for Kultur 
og Borgerservice: ”Dette er en fantastisk 
perle, som bliver et centrum i Gellerup.”
Det sjove moment kom, da talerne og 
beboerdemokrater skulle sparke muren 

ned med fodbolde – det lykkedes ikke 
helt. Der måtte håndkraft til. 
Efter talerne var det tid til ungdomsfod-
bold, mens dramatiske skyer trak hen 
over banen. Men stemningen var høj, og 
alle fodboldvenner gik rundt, som om 
de lige havde pakket en stor og ønsket 
gave op. Hvad de jo også havde. 

Ung dommer positivt overrasket
Den unge fodbolddommer Akeel Reza 
dømte de første fodboldkampe på ba-
nen. Han erklærede sig positivt overra-
sket:

”Ideen med kunstgræsbanen midt i par-
ken er genial. Det noget af det, som har 
manglet i Gellerup,” sagde han. 
Akeel mener, at den nye fodboldbane 
kan samle endnu flere mennesker til at 
spille en omgang fodbold i stedet for at 
begå kriminelle aktiviteter.

’Den fedeste bane i Aarhus’

Af Birger Agergaard og Unge Reportere

Den unge fodbolddommer Akeel Reza 

dømte de første ungdomskampe – og 
var tilfreds. 

Her er, hvad det hele drejer sig om: fodbold i grønne trøjer på en grøn kunstgræsbane

Der måtte håndkraft og en masse mennesker til for at vælte den dannebrogsfarvede 
mur ind til fodboldbanen
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Hvis regeringen får held med at 
indføre skrappere sprogkrav til 
statsborgerskabsprøven, så er 
det et brud med FNs erklæring 
om menneskerettigheder.

Så hårdt stiller Rabih Azad-Ahmad - ju-
rist med særlig viden om FNs menne-
skerettigheder - regeringens nye udspil 
op. Han siger, at rent juridisk kan rege-
ringen godt slippe afsted med at stille 
meget skrappe krav til at opnå statsbor-
gerskab, men moralsk og ligestillings-
mæssigt kan den ikke.
Ifølge integrationsminister Inger Støj-
berg (V) skal blandt andet sprogkravet 
strammes væsentligt - nemlig fra niveau 
Dansk 2 til niveau Dansk 3. Populært 
sagt hæves niveauet fra Folkeskolens 7. 
klasse til 9. klasse. Flere andre krav skal 
også strammes ifølge ministeren. 
Dette går Rabih Azad-Ahmad stærkt 
imod, fordi det forskelsbehandler flygt-
ninge og indvandrere, der gerne vil være 
danske statsborgere:

”Hvis man ikke er bogligt stærk, men 
dygtig på andre områder, så vil man ikke 
kunne bestå prøven. Det bryder med li-
gestillingsprincippet, for man behandler 
ikke folk lige, når en gruppe borgere ikke 
har reel mulighed for at tilegne sig stats-
borgerskabet.”

Modarbejder integration
Han ser alvorligt på denne sag og ved, at 
mange i Gellerup følger sagen nøje.
”Politisk er det helt forkert at gøre det 
her. Man forværrer folks mulighed for at 
integrere sig, man skaber ”halv-borge-
re”, som får følelsen af, at de ikke helt 
tilhører samfundet. Man modarbejder 
integrationen med dette skridt,” under-
streger Azad-Ahmad.

Han mener, at sådan som statsborger-
skabsprøven er skruet sammen i dag, er 
den rimelig, og sprogdelen er accepta-
bel:

”Dansk 2 giver mulighed for at vise, at 
man VIL samfundet. Det giver Dansk 3 
ikke for alle, der gerne vil.”

 

Rabih om nye krav: Diskrimination

Af Birger Agergaard

”Man modarbejder integra-
tionen med dette skridt.” 
Rabih Azad-Ahmad

”Man skaber ”halv-borgere”, som får følelsen af, at de ikke helt tilhører samfundet,” siger 

jurist Rabih Azad-Ahmad om regeringens forslag.

Du kan læse alt om de nuværende krav til nye statsborgere på www.borger.dk 
(søg på ”Krav til nye statsborgere”)

Desuden foreslår flere partier, at personer med Posttraumatisk Stresssyndrom (PTSD) 
ikke automatisk skal kunne få dispensation til statsborgerskab.

 

 
 

Nuværende krav 

 

Regeringens forslag 

 

Sprogkrav 

 

Dansk 2 (7. klasse) 

 

Dansk 3 (9. klasse) 

 

Viden 

 

22 rigtige af 30 spørgsmål 

 

32 rigtige af 40 spørgsmål 

 

Økonomi 

 

Selvforsørgende i sammenlagt 
fire ud af de seneste fem år 

 

Selvforsørgende i sammenlagt 
4,5 ud af de seneste fem år 

 

Ren straffeattest (afhænger af 
den begåede kriminalitet) 

 

I 3-20 år 

 

Forlænges med 50 procent 
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Af Birger Agergaard

Gellerupparken og Toveshøj er 
midt i en total udskiftning af 
fjernvarmerør. Her og der kan du 
se håndværkerne lægge de sorte 
isolerede fjernvarmerør ned og 
svejse dem sammen, og sådan vil 
det være et par år endnu. 

I starten af september var hele fjern-
varmesystemet i bydelen afbrudt, fordi 
hovedledningerne tæt på Bazar Vest og 
nede ved Tinesvej skulle omkobles. Ved 
Tinesvej er der lagt midlertidige fjernvar-
merør tæt på boligblokken, og de skal 
senere rykkes tilbage igen. 
”Der vil komme flere total-lukninger 
fremover, men for det meste kan vi klare 
det ved at lukke ved enkelte blokke,” for-
klarer Kaj Larsen, som er håndværker på 
arbejdet med AffaldVarmes ledningsnet 
i Gellerupparken og Toveshøj. 
Arbejdet benytter sig af, når Helhedspla-
nen graver ud til veje eller nye bygninger. 
”Så er vi der som en ’mis’”, siger Kaj 
Larsen. 

Nogle gange er det lidt ”spændende”, 
som han siger, at grave efter de gamle 
rør, for det hænder ret ofte, at de slet 
ikke ligger, hvor de skulle ifølge tegnin-
gerne. 
Det er ikke de helt gamle fjernvarmerør 
fra Gellerups tilblivelse omkring 1970, 

der bliver skiftet ud. Håndværkerne fin-
der rør, der er af lidt nyere dato, men 
som altså trænger at blive skiftet ud. 
”De rør, vi lægger ned nu, holder 40 år,” 
oplyser Kaj Larsen. 

Rør til fjernvarme udskiftes

Hovedledningen går fra området ved Bazar Vest ned gennem Gellerupparken 

og videre til City Vest. Foto: Birger Agergaard

Fed Ferie – Gang i Globus1

Af Tore Plougheld

Traditionen tro er der masser af 
aktiviteter for børn og unge i sko-
lernes efterårsferie, uge 42. 

Med alt fra badminton og fodbold, par-
kour, stafetløb og klatring og til ansigts-
maling, snobrød, pandekager og ”Hop 
og Leg” for de mindste børn under seks 
år, er der lagt op til en aktiv ferie for alle 
sanser.
 
Der er også et foredrag om sund kost, 
hvor pigerne kan tage deres mor med 
(om tirsdagen) og bagefter træne sam-
men. Og ACFC afholder efterårets store 
fodboldturnering Gellerup Cup, mens 
All Star Cheerleaders Aarhus laver cheer-
leading: ”Et mix af dans, spring og akro-
batik til fede rytmer” for de 6 – 15-årige.

Pak dit træningstøj og kom med til Fed 
Ferie i Globus 1. Find hele programmet 
for alle dagene på www.gellerup.nu

Foto fra en tidligere omgang Gellerup Cup.
Foto: Birger Agergaard
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Fed Ferie – Gang i Globus1

Af Tore Plougheld

Både på Toveshøjs og Gellerup-
parkens afdelingsmøder var der 
lidt snak om affaldssortering – 
og om bedre måder at sortere 
affaldet på, så beboerne kan 
spare penge. Gellerup.nu går 
nu videre med dette emne. 

Det er et velkendt problem, at slidte 
møbler, rustne cykler, udtjente støvsu-
gere og gamle fjernsyn og stereoanlæg 
kan være svære at komme af med. De 
skal ikke i hverken skraldespande eller 
affaldsskakter.
Derfor er der mange steder i området 
opsat affalds-”øer” til de større ting 
samt til flasker og avispapir, der også er 
velegnet til at sortere fra i stedet for bare 
at smide ud med det almindelige skrald 
derhjemme. Hvis det ikke sorteres, vil 
Aarhus Kommune ikke hente det, selv-
om beboerne betaler for at få det fjernet 
hver måned som en del af huslejen.
 
Kan spare på huslejen
Nu bliver gårdmændene sat til at hjælpe 
beboerne med at sortere deres stor-
skrald. På den måde kan huslejen holdes 
i ro, men det kræver, at beboerne selv vil 

hjælpe til, fortæller Niels 
Hosie, der er teknisk chef 
i Brabrand Boligforening: 
 
”Hvis folk ikke sorterer 
deres affald bedre i frem-
tiden, kommer huslejen 
til at stige endnu mere. 
For så skal vi betale to 
gange for vores affald. 
Både til kommunen, og 
til et privat firma, som 
skal komme og hente 
det usorterede affald. 
Men hvis vi sætter nogle 
bedre skilte op, og gård-
mændene kan hjælpe 
med sorteringen og vise, 
hvordan det skal gøres, 
så kan vi begrænse hus-
lejestigninger, og dermed sparer alle 
beboere penge hver måned.”
 
Blokambassadører er med 
Niels Hosie forestiller sig også, at 
Blokambassadørerne kan være med 
til at lære områdets beboere, hvordan 
de let og enkelt kan sortere deres stor-
skrald og genbrugspapir selv, til glæde 
for både det fælles miljø og beboernes 
pengepung.

Usorteret affald koster beboerne mange penge. 
Foto: Ulla Bording Jørgensen

Af Tore Plougheld

Nyt fra Toveshøj

Spar penge på rigtig affaldssortering

Selv uden videoovervågning 
er hærværket i Gellerupparken 
blevet et langt mindre problem 
end tidligere. 

I år er der til dato ”kun” begået hærværk 
for 333.000 kr., og det glædede afde-
lingsformand Helle Hansen på budget-
mødet forleden.
En tredjedel million er stadig mange 
penge, som kunne være brugt til gode 

ting i afdelingen. Men Helle Hansen 
sammenlignede tallet med de to tidli-
gere år:
”I 2013 var der hærværk for 1,5 mio. kr., 
og året efter var udgiften 1,2 mio. kr., og 
det altså nu minimeret kraftigt. Endda 
uden videoovervågning,” sagde hun.
Administrationschef Susanne Witting 
pegede på, at hærværket sidste år på 
1,2 mio. kr. svarer til, at hver husstand 
skal betale 800 kroner bare til at udbedre 
hærværk. 

Helt på linje med hærværk kan der spa-
res penge, hvis beboerne også bliver 
bedre til at sortere affald – se artiklen 
herunder om dette.
Youssef Abdul Kader fra afdelingsbesty-
relsen rejste også spørgsmålet, om det 
er nødvendigt at bruge 800.000 kr. til at 
få et eksternt firma til trappevask.

Læs også referatet fra afdelingsmødet i 
Skræppebladet.

Nyt fra Gellerupparken

Mindre hærværk luner på budgettet

Af Birger Agergaard
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De nyeste tal fra Aarhus Kom-
mune fra december 2014 viser, 
at der ved årsskiftet i alt boede 
6.436 personer i Gelleruppar-
ken og Toveshøj. 

Heraf var hele 2.293 børn og unge, og 
det betyder, at mere end hver tredje be-
boer er under 18 år - helt præcis 35,6 
procent. Så hver gang der i Gellerup er 
to voksne, så er der også et barn, mens 
der Århus Kommune som gennemsnit 
kun er et barn for hver fjerde voksne (19 
procent).

Børn tæller med hos forældre
Det høje børnetal er værd at huske på, 
når du læser tallene for beboersammen-
sætningen i Gellerup og Toveshøj. Det er 
nemlig sådan, at andengenerationsbørn 
tæller med hos deres forældres oprindel-
sesland, også selv om barnet er født og 
opvokset i Danmark. Det er lige meget, 
om begge forældre har været så længe i 
Danmark, at de begge har opnået dansk 
statsborgerskab.
At Gellerup og Toveshøj slår sig op på 
at være en international bydel, er helt i 
overensstemmelse med statistikken. 
Den viser nemlig, at næsten den halve 
verden bor her: I alt er 89 nationer re-
præsenteret blandt beboerne.

Mellemøsten tæt på
I mange år har Gellerup og Toveshøj 
været en magnet for flygtninge, der er 
kommet til Danmark især fra Libanon. 
Statistikken viser, at hver tredje beboer 
(2084) har libanesisk baggrund. Men 
også nabolandet Syrien (264) og andre 
arabiske stater som Kuwait (433) og Irak 
(404) tæller godt med.
Den næststørste befolkningsgruppe i 
Gellerup har somalisk baggrund med 
998 personer (15,5 procent) i de to afde-
linger.

Gammeldansk nummer tre
Gammeldanskere - eller beboere med 
dansk baggrund - udgør den tredjestør-
ste gruppe med 885 personer eller 13,8 
procent.

Antallet af beboere med tyrkisk bag-
grund har gennem flere år været falden-
de. Og med 398 beboere er tyrkerne nu 
kun den sjettestørste befolkningsgruppe 
i Gellerup. Også antallet af beboere med 
vietnamesisk baggrund er dalet i de se-
nere år. Der boede ved årsskiftet kun 93 
beboere med den baggrund.
Til gengæld sker der fortsat en stigning 
i antallet af beboere fra Østeuropa. Der 
bor nu 92 rumænere, 68 polakker og 66 
bulgarer i Gellerup og Toveshøj.

Seks ud af ti med dansk med pas
Ud af de 6.436 beboere er 3958 borgere 
over 17 år. Heraf havde 2369 dansk stats-
borgerskab, det vil sige, at 60 procent af 
alle voksne i Gellerup har dansk pas og 
stemmeret. 

Uvist hvor de kommer fra
Men det bliver lidt sværere at gennem-
skue statistikkerne, hvis man også vil 
vide, hvor de nye danskere stammer 
fra. Ved årsskiftet var der i alt 885 gam-
meldanskere (inklusiv børn og unge) i 
Gellerup. Går vi ud fra, at alle gammel-
danskerne er over 17 år, så er der godt 
1500 nydanske voksne med dansk pas i 
Gellerup, men hvor de stammer fra, kan 
vore tal desværre ikke oplyse.

Hver tredje beboer er under 18 år

Af Helle Hansen

Tallene på de 12 største nationalite-
ter i Gellerup og Toveshøj. 

Kilde: Boligsocial Monitorering 
for udsatte boligområder 

i december 2014

Læs www.gellerup.nu hvor vi brin-
ger tallene for alle nationaliteter. 

Libanon 

Somalia

Danmark

Kuwait

Irak

Tyrkiet

Syrien

Vietnam
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Hver sjette beboer i Gellerup har somalisk baggrund. Billedet viser publikum ved en 
somalisk danse-opvisning i Globus1. (foto: Birger Agergaard)



Genåbning af  Cirkus Tværs 
Fredag 2. oktober fejrer Cirkus Tværs, at de har genåbnet deres lokaler efter branden sidste efterår. Der vil være et festligt program for dagen med masser af gøgl og cirkus-stemning. Det foregår kl. 16-18 på Gudrunsvej 78.

       Gellerup C i efterårsferien
Lokale aktører vil i efterårsferien under overskriften ”Gellerup C” stå for en række arrangementer ved siden af Gellerupbadet (hvor InstantOne åbner i november). Cirkus Tværs’ telt rejses, og her præsenteres nogle spændende projekter, som senere skal blive en del af Instant City. Der skal bygges pizzaovne med Sigrids Stue, og Cirkus Tværs laver workshops.

Cafeen Gellerup-Berlin-Summer2015 holder åbent i weekenderne frem til efterårsferien - afhængig af vejret.

   SprogGlobus 
 to gange om ugen

Danskcaféen SprogGlobus i Globus1 er stedet, hvis 

man ønsker at blive bedre til det danske sprog. Der 

har indtil videre været åbent hver tirsdag kl. 11-13, 

men der er nu også mulighed for at lære og træne 

dansk torsdag aften. 
Man er velkommen til at møde op tirsdage kl. 11-13 

og/eller torsdage kl. 16.30-18 for at øve dansk – både 

snakke, læse og skrive dansk – og det er ganske gratis. 

Man behøver ikke at melde sig til. 
Danskcaféen bliver drevet af frivillige, som tager 

imod dem der har lyst til at være med. Send en mail 

til kontaktperson Henrik Heinze på henrikheinze@

gmail.com, hvis du har spørgsmål. 

Medierne styrer – for vildt?

Har medierne fået for stor indflydelse på ikke alene 

udlændingedebatten, men også udlændingepolitikken og 

den lovgivning, der udformes? Er medierne blevet den 

øverste magt i meningsdannelsen om integration? Det 

er emnet for en debataften, som FOF Aarhus og lokale 

foreninger i Gellerup arrangerer.
Debatten foregår på Gellerup Bibliotek tirsdag den 27. 

oktober kl. 17.30-20, og alle er velkomne. Panelet består 

af medie medieeksperter som Roger Buch (Danmarks 

Medie- og Journalisthøjskole), Lars Mandal (TV2OJ), Søren 

Bo Hansen (DR), Jan Schouby (Stiftstidende) og Jens Kaiser 

(tidligere JP Århus).

  Fuldmåne i 2017 
 
Brigitte Christensen (billedet) er af Kulturby 2017 
ansat som kunstnerisk leder og konceptudvikler 
på en såkaldt fuldmånebegivenhed i 2017 i 
Gellerup/Toveshøj – en af de 12 store events, 
som Kulturhovedstad Aarhus 2017 holder. 
Det er også meningen, at Kulturbyen i 2016 – 
2017 og forhåbentligt videre frem skal holde 
forskellige kulturarrangementer i området.

InstantOne i november

Informationscentret InstantOne ved Verdenspladsen 
skulle have været indviet i forbindelse med 
efterårsferien, men det er forsinket og ventes nu 
indviet i starten af november.



Oktober 2015  
Fredag d. 2. oktober    kl. 16-18  Indvielse af Cirkus Tværs renoverede lokaler, Gudrunsvej 78
Lørdag d. 3. oktober  kl. 10.30-12.30 Åbent skriveværksted med Louise Juhl Dalsgaard, Gellerup Bibliotek 
Lørdag d. 3. oktober  kl. 13-16  Eidfest for Toveshøjs børn, Tousgårdsladen
Lørdag d. 3. oktober  kl. 14-18  Eidfest for Gellerupparkens børn, Nordgårdhallen
Torsdag d. 8. oktober  kl. 10.30-11.30 IT-Café, Gellerup Bibliotek
Torsdag d. 8. oktober  kl. 16.30-17.30 Før-skabelses-gudstjeneste, Gellerup Kirke
Torsdag d. 8. oktober  kl. 17.30-19.30 Konfirmand / forældreaften med spisning, Gellerup Kirke
Lørdag d. 10. oktober  kl. 10.30-12.30 Åbent skriveværksted med Louise Juhl Dalsgaard, Gellerup Bibliotek
Mandag d. 12. oktober  kl. 9.30-17.00 Fed Ferie-aktiviteter i Globus1 
Tirsdag d. 13. oktober  kl. 9.30-17.00 Fed Ferie-aktiviteter i Globus1
Tirsdag d. 13. oktober  kl. 13-16 T Temadag om sundhed, Globus1
Onsdag d. 14. oktober  kl. 9.30-15.00 Fed Ferie-aktiviteter i Globus1
Torsdag d. 15. oktober  fra kl. 9.30 Fed Ferie-aktiviteter og Gellerup Cup i Globus1
Fredag d. 16. oktober  fra kl. 9.30 Fed Ferie-aktiviteter og Gellerup Cup i Globus1 
Lørdag d. 17. oktober        (læs gellerup.nu) Fest i ”Gellerup C.” 
Onsdag d. 21. oktober  kl. 13-19  Studiemesse i Globus1
Torsdag d. 22. oktober  kl. 10.30-11.30 IT-Café, Gellerup Bibliotek
Tirsdag d. 27. oktober  kl. 17.30-20.00 Debat om mediernes rolle i integrationsdebatten, Gellerup Bibliotek
Onsdag d. 28. oktober  kl. 19.00  Ekstraordinær beboermøde i Gelllerupparken, Foreningernes Hus

         
             Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender oktober 2015

Eidfest i Gellerup
 
Eid al-Adha bliver fejret med mange fester, både i familierne og 

som fælles fester. For børn er der hele tre fester – to i forbindelse 

med Eid al-Adha i sidste uge, og lørdag den 3. oktober er der igen 

en stor Eid-fest for børn i både Gellerupparken og Toveshøj. På 

billedet til højre er det de tre grandkusiner (fra venstre) Jasmin, 

Maya og Maria, der hygger sig uden for Nordgårdhallen, og inde i 

hallen er der både hoppeborge, musik, slik og sport. (fotos: Birger 

Agergaard) 


