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Grobund for handling
Af Henning Winther, boligsocial leder

Brabrand Boligforening har netop holdt stormøder om den nye sociale helhedsplan for 2018-21.

Stormøderne havde to formål:
at sikre, at områdets beboere, frivillige og ansatte kan komme til orde i den kommende helhedsplan.at sikre, at der kom dialog og handling imellem alle tre grupper, som har deres daglige gang i området.

Ved første stormøde i november bad vi alle om at stille forslag om, hvad helhedsplanen skulle indeholde. Mødet gav os 21 forslag, som forslagsstillerne arbejdede videre med på to høstmøder i januar og februar 2016. Her blev de 21 forslag kogt ind til ni kvalificerede forslag.

Det sidste stormøde var lørdag d. 27. februar. Her kom over 200 mennesker – over halvdelen var beboere - i løbet af dagen i Globus1 og bidragede til at skærpe de ni forslag yderligere.

Vi har nu materiale nok til at gå i forhandling med kommunen, beboerdemokratiet og de frivillige i området for at sikre en god og sammenhængende plan. Den skal skrives færdig og godkendes i beboerdemokratiet, i Brabrand Boligforenings administration, i kommunen og i Landsbyggefonden. Vi forventer, at planen er færdig og godkendt i løbet af 2017.

Det bedste er dog, at stormøderne også skabte grobund for handling lige nu. Fire af projekterne sagde, at de allerede nu ville gå i gang med aktiviteter. De vil allerede nu bruge nu de høstede erfaringer fra stormøderne til at lave nye tiltag i foråret 2016.
Og det er det væsentligste for os: at området tager ansvar og handler på egen hånd. Missionen er allerede lykkes.

Farer du vild i lovjunglen? 
Stormødet: Helhedsplan i støbeskeen
Yvonne fra Instant One
Arkitekter sværmer om Gellerup
Månedens digt: ”FORHØR”
Beboermøder om renovering
Vi tæller ned til multikulturel festival
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 Af Elsebeth Frederiksen

Worud Mahmoud er 25 år gammel 
og uddannet læge. Og så bor hun 
i Gellerup. Her har hun for øvrigt 
tænkt sig at blive ved med at bo. 

Hun tager imod derhjemme, hvor hun 
bor med sine forældre og to søskende. 
 
Worud har gået på Nordgårdsskolen, 
og selvom skolen havde et dårligt ry, var 
hun overbevist om, at hun nok skulle 
klare sig godt og få en god uddannelse.  
Hun har flere veninder, som også har 
gået på Nordgårdskolen, som i dag er 
bioanalytikere eller sygelejersker. 

”Jeg har altid interesseret mig meget 
for sundhed og havde søgt ind på andre 
uddannelser, men da jeg kom ind på læ-
gestudiet, vidste jeg, at dette her skulle 
jeg.” 

Hun valgte Statsgymnasiet i stedet for 
Langkær – meget bevidst. Hun ville være 
et sted, hvor hun kunne koncentrere sig 
om studiet og hvor der ikke blev talt ara-
bisk, men hvor hun var tvunget til at tale 
dansk hele tiden.

Lige nu arbejder hun på Aarhus Univer-
sitetshospital Kommunehospitalet, men 
1. maj starter hun på Regionshospitalet 
Silkeborg som en del af den kliniske ba-
sisuddannelse, også kendt som turnus.

Målbevist og viljestærk
Hun begyndte på medicinstudiet lige ef-
ter gymnasiet. Hun var 18, men har ikke 
følt, at alderen har været et problem for 
hende. Kun, at nogle patienter har været 
overraskede over, at hun ikke var ældre. 
Hun er da også en af de yngste, der er 
dimitteret i år.  

Worud mener, at grunden til, at hun 
har klaret sig så godt og hurtigt, er vil-
jen, et godt netværk og en god familie, 
som altid har støttet hende. Det er også 
familien, hun bruger det meste af sin 
sparsomme fritid med. De tager ofte på 
ture, både i og udenfor Århus, og hun 
kan godt lide at tage ned i byen. 

Når hun ikke er sammen med familien 
eller på arbejde, gør hun noget for om-
rådet. Hun har været rundt på skoler og 
fortalt om sin uddannelse og har stået 
i bod på uddannelsesmessen. En ting 
hun gør for sig selv, er at gå til religion, 
hvor hun lærer at læse koranen korrekt. 
Det er noget hun ikke vil misse.

Alle forældre vil det bedste 
”Det er lidt af en fordom, at hvis man som 
forælder ikke selv taler så godt dansk el-
ler ikke har en uddannelse, så kan man 

ikke hjælpe sine børn,” siger Worud. For-
ældre vil altid det bedste for deres børn, 
og de kan hjælpe på andre måder end 
med lektierne. De kan støtte mentalt el-
ler skaffe den hjælp barnet behøver. 
”Bare fordi man ikke har en uddannelse, 
betyder det ikke at man er dum. Nogle 
mennesker her i området har bare ikke 
haft de samme vilkår i de lande, de vok-
sede op i,” forklarer hun. 

Du må aldrig give op
”Der kommer bump på vejen under en 
uddannelse. Men du må aldrig give op,  
og du kan altid få hjælp på studiet. Jeg 
har selv kæmpet meget og har virkelig 
haft lyst til at holde pause, men det var 
rart at blive færdig. Det har virkelig løn-
net sig til sidst,” siger Worud.

25 år og allerede læge

”Da jeg kom ind på lægestudiet, vidste jeg, at dette her skulle jeg,” 
siger Worud Mahmoud. 

”Der kommer bump på ve-
jen under en uddannelse. 
Men du må aldrig give op.” 
Worud Mahmoud.



4 - Gellerup.nu marts 2016

Ansøgninger til familiesam-
menføring, statsborgerskab, op-
holdstilladelser og meget andet 
kan være utroligt tidskrævende 
at udfylde og svære at forstå.
 
Det er let at miste overblikket, hvis man 
sidder med mange papirer foran sig eller 
måske ikke ved, hvilke skemaer og for-
mularer man skal udfylde. Og hvis der 
viser sig at mangle bare en enkelt oplys-
ning, kan man være nødt til at starte helt 
forfra. Og så kan en ansøgning om for 
eksempel familiesammenføring trække 
ud i årevis.
 
Her kan du læse om nogle af de steder, 
du kan gå hen med dine spørgsmål.
 
Livsværkstederne
Livsværkstederne i City Vest yder hjælp 
til at ansøge om blandt andet opholds-
tilladelser, familiesammenføring og vi-
sum. 
Retshjælpen har åbent onsdage mellem 
kl. 13 og 15, og man skal bestille tid i for-
vejen på lep@kfumsoc.dk eller tlf. 8625 
9599. På en almindelig onsdag kan der 
være seks personer i kø for at få hjælp, 
siger daglig leder af Livsværkstederne 
Verner Karkov.
  
Folkeinformation
Folkeinformation på Gellerup Biblio-
tek er blevet kraftigt beskåret, så de må 
ikke længere rådgive om asyl eller fami-
liesammenføring. Sådanne spørgsmål 
henvises til Livsværkstedernes rets-
hjælp.

Personalet i Folkeinformation hjælper 
folk med at komme på nettet og med at 
forstå breve fra det offentlige, få hjælp til 
telefonopringning eller anden kontakt. 
De ansatte må derimod ikke hjælpe med 
at udfylde skemaerne, når borgeren er 
kommet ind på selvbetjeningen. Der bli-
ver de sendt videre i systemet.

Advokaterne Vest 
Advokaterne Vest lå tidligere i Gellerup, 
men er nu i Ryesgade. Behandler blandt 
andet asylsager og sager om familie-
sammenføring.

Asyl: Under asylsagens behandling ved 
Flygtningenævnet er der adgang til at få 
en advokat beskikket, og  advokatkonto-
ret indhenter sagens akter.
Familiesammenføring: Reglerne om fa-
miliesammenføring er komplicerede, og 
ofte er det helt afgørende for et positivt 
resultat at have kompetent advokatbi-
stand under sagen.

Her kan du få hjælp til det svære

Af Tore Plougheld og Elsebeth Frederiksen

Hver onsdag eftermiddag giver studerende gratis retshjælp i Livsværkstederne. Her er det 

jurastuderende Mikkel Grosen og socialrådgiverstuderende Maja Hede Nielsen, der vejle-

der, mens Vian Mustafa tolker på kurdisk og arabisk. (foto: Lars Christensen)

Rådgivningstilbud
På www.gellerup.nu kan du se nogle af de aktører, der hjælper i sager om familiesammenføring og statsborgerskab, øko-

nomi og meget andet. Du kan finde dem under menupunktet ”Job og vejledning” i venstre-menuen.

Ud over de tre, vi har taget med i artiklen her på siden, kan vi nævne: 

Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16

Beboerrådgivningen, Tousgårdsladen

Gellerupparkens Retshjælp, Dortesvej 1

Frivilligrådgivningen under Dansk Flygtningehjælp, Pal. Müllers Vej 82
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Lørdag den 27. februar var der 
igen stormøde i Gellerup og 
Toveshøj. I Globus1 blev der ar-
bejdet videre med de forslag, de 
ni tovholdere havde arbejdet på 
siden stormødet i november.  

Selvom projekterne først kan realiseres 
om et par år, er Qhuset (Kvindehuset) i 
Gellerup et godt eksempel på et projekt, 
som blev udformet ved mødet i novem-
ber. Det er allerede åbnet i Yggdrasil og 
her er frivillige med til at holde det åbent 
to gange om ugen. På samme måde vil 
projektet Sundhedshaver også gå i gang 
snarest. 

Til dette stormøde handlede det om at 
skærpe forslagene. Der har været høst-
møder, hvor beboerne og tovholdere er 
kommet med input, men nu skulle man 
komme frem til noget konkret i grupper.

Til sidst fremlagde grupperne deres for-
slag – de viste, at nogle tænkte store tan-
ker, mens andre var mere realistiske. 

Dagen var en succes
Boligsocial leder Henning Winther be-
tegner dagen som en succes. Blandt 

andet fordi ca. halvdelen ud af de 200 
mennesker, som var inde og ude i løbet 
af dagen, er beboere. 
Der er nu, ifølge Henning Winther, 
materiale nok til at gå videre med for-
handlinger med kommunen, beboerde-
mokratiet og de frivillige i området om, 
hvordan man laver en sammenhæn-
gende boligsocial helhedsplan, som skal 
starte i 2018 og slutte i 2021,
Beboerne er i den grad kommet til orde, 
også selvom fremmødet måske ikke var 

så stort, som det kunne have været, men 
de, der kom, var engagerede og havde 
virkelig noget på hjerte.
Læs også lederen side 2.

200 deltagere til stormødet

Af Elsebeth Frederiksen 

De boligsociale aktiviteter er for alle, store som små. 
Her Nariman El-Kaatib med sin søn Karim. 

Til sidst kunne deltagerne med blå prik-
ker markere, hvilke projekter de umid-

delbart ville støtte.

De ni 
projekter er:
1) Foreningernes hus: Nye tvær-
gående aktiviteter.
 
2) Sundhedshaver. Der skal være 
haver for stressramte.

3) Gellerups image: Skabe 
et kraftcenter for positiv på-
virkning samt brobygning. 
 
4) Demokratiforståelse: Danne 
et ”Demokratisk foreningskorps” 
som altid kan rykke ud og forklare 
om regler og rettigheder.
 
5) Forældreforum: Forældre skal 
være kompetente til at tage sty-
ringen i deres børns liv.
 
6) Kontaktstedet 2.0: Videreud-
vikling af et værested, som giver 
mulighed for, at unge kan vende 
tilbage til de normale tilbud i om-
rådet.
 
7) Udvikling og afklaring for 
unge: Det handler om at binde 
faglig, social og personlig læring 
sammen.
 
8) Vækst – og beskæftigelseshu-
set: En idé er at starte et vikarbu-
reau med lokal arbejdskraft.
. 
9) Informations- og vejlednings-
center: Samarbejde med forenin-
gerne for at komme ud til alle.
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Af Tore Plougheld

Hele verden smelter sammen på 
nye og uventede måder, når gam-
melt møder nyt, og Gellerup og 
Toveshøj forandres fysisk indefra. 
Forandringen, der drives frem af 
Helhedsplanen, vil påvirke om-
rådet og beboerne både fysisk og 
mentalt. Udfordre og berige dem. 
Og give en ny chance til dem, der 
er villige til at gribe den.

Sådan bliver den nye virkelighed, hvis 
man spørger Yvonne Buer. Den norsk-
fødte arkitekt, der er tiltrådt som daglig 

leder og idémager i Instant One – E&P-
huset.
 
Social arkitekt inviterer til åbent hus
Instant One er omdrejningspunktet for 
den fysiske del af den helhedsplan, der 
lige nu får nogle bygninger til at for-
svinde og nye veje og bygninger til at 
skyde op i stedet. Det er både et infor-
mationskontor, hvor man kan komme 
og stille spørgsmål om, hvad der sker i 
området lige nu, og et udstillingslokale 
med billeder af forandringerne og en 
kæmpe-model af Gellerup og Toveshøj . 
”Jeg søgte jobbet i Instant One, fordi jeg 
er meget imponeret over beboerne og 

deres vilje til at støtte op om det områ-
de, de bor i. Det er vigtigt at lytte til alle, 
men især de mennesker, som bor og le-
ver herude. Og vigtigst af alt, for mig, er 
mødet mellem det jeg kan, og alle dem, 
som kan bruge mig til noget,” fastslår 
Yvonne Buer.
 
Og så er det et nyt, fælles hygge-og-
hænge-ud-sted med café og mødelokale, 
hvor man f.eks. kan mødes med andre 
eller vise Gellerup frem for sine venner 
og familie, som måske ikke kender om-
rådet, forklarer Yvonne:
 
”Vi prøver at have en meget åben attitu-
de i Instant One lige nu. Vi eksperimen-
terer med, hvad bygningen kan bruges 
til og alle er meget velkomne med deres 
egne forslag. Instant One er et rigtig 
godt sted at starte, hvis man vil besøge 
Gellerup og se med egne øjne hvad alt 
det her med helhedsplanen går ud på.”
 
Giv unge en stemme
37-årige Yvonne Buer er født i Stavanger 
i Norge og uddannet ved arkitektskolen i 
Aarhus. Hun kommer fra et job på Gods-
banen i Aarhus, hvor hun var tilknyttet 
”Institut for X” og blandt andet har væ-
ret med til at afvikle Gelleraps. 
I Gellerup er én af hendes helt store vi-
sioner at give de unge en stemme. Det 
skal ske ved at oprette et ungeråd. Eller 
rettere et ”crew” af unge, som vil være 
med til at sætte aktiviteter i gang og tage 
ansvar for at afvikle dem i Instant One. 
Og så skal der kigges ud over egen næ-
setip og forbi den nye kunstgræsbane, så 
det kommende ungeråd kan være aktive, 
engagerede og i kontakt med mange an-
dre unge, uanset om de bor i Palæstina 
eller Grønland.
 
Gang i gaden
Fredag 18. marts bliver der i dén grad 
gang i gaden, når hele Instant City-om-
rådet officielt åbner op med en kæmpe 
fest. Nogle af overskrifterne lyder ”Hip-
Hop & Burgers”, ”SGM Light Show” og 
”Aarhus Architecture Festival”. Der bli-
ver også pizza, minigolf og meget mere. 
Følg med på gellerup.nu og på Instant 
Citys facebook-side.

Instant Yvonne

Yvonne Buer og hendes kolleger i Instant City byder på en kæmpefest 18. marts. 
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I marts afholdes Aarhus Architec-
ture Festival for første gang. Et 
par af de mange og meget forskel-
lige arrangementer kommer til at 
foregå i Gellerup under overskrif-
ten: ”En bydel under forvandling”.

”Gellerup gennemgår i disse år en mas-
siv fornyelse, der vender op og ned på 
”normal” byudvikling. For blot 45 år si-
den stod Gellerupparken færdig, men 
allerede nu forandres den oprindelige 
byplan radikalt. Er Gellerupparken et 
arkitektonisk fejlskud, eller er det en 

bydel, der på sigt kan blive det nye La-
tinerkvarter?” lyder det blandt andet i 
introduktionen til den multi-arkitekto-
niske og internationalt anlagte festival. 
 
Grønne visioner, Hip Hop og burgere
Onsdag 16. marts kl. 16  er emnet ”For-
tidens og fremtidens Gellerup”, som er 
debat og udflugt. Vi tager på Gellerup 
Museum og diskuterer de visioner, der 
lå til grund for kvarterets opførsel. Og vi 
spørger til, hvilke idealer der er styrende 
i dag. Lotte Pape fra Brabrand Boligfor-
ening og Helle Hansen, beboer- repræ-

sentant i Gellerupparken, svarer løbende 
på spørgsmål.

Torsdag 17. marts kan du finde gum-
mistøvlerne frem og gå med på en van-
dring i ”Gellerups frodige fremtid”, de 
områder, der er udlagt til den kommen-
de bypark tværs gennem Gellerup og To-
veshøj. Parkvandringen foregår i selskab 
med landskabsarkitekt Ulla Hornsyld fra 
arkitektfirmaet SLA, som står bag planer-
ne om byparken. Der er start kl. 16 ved 
Instant One, og arrangementet er gratis. 
 
Fredag 18. marts er der dømt alternativ 
”vejfest” i god, gammeldags Gellerup-
stil. Fra kl. 15 til 21 om aftenen bliver 
Instant One og området omkring byg-
ningen omdannet til en festplads for at 
fejre, at bygaden, Instant City, åbner of-
ficielt. Alt fra Hip Hop til lysshow, pizza, 
burgere, mini-golf, mad, kaffe og meget 
mere bliver rystet sammen til en festlig 
blanding.
Du kan blandt andet være med til at stil-
le forslag til, hvad Bygaden skal hedde i 
fremtiden.
 
”Samlingspunktet for det kommende 
Gellerup inviterer til fest og dialog om 
fremtidens kvarter, hvor mad, musik og 
imødekommenhed er kodeordene,” ly-
der det fra Aarhus Architecture Festival, 
der står som arrangør af vejfesten for 
alle Gellerups beboere.

Arkitekturfestival rammer Gellerup

Af Tore Plougheld 
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Månedens digt af Homam Mohammad Amin. 
Oversat af Hanna Donslund

FORHØR
Af Homam Mohammad Amin

	

Jesper	–	der	burde	blive	et	lille	hul	under	artiklen,	men	lige	nu	har	jeg	ikke	noget	til	et	lille	hul….	
Men	lad	os	se.	Ellers	gentager	vi	billedet	af	digteren.		

	

FORHØR	

Månedens	digt	af	Homam	Mohammad	Amin.	Oversat	af	Hanna	Donslund	

	
Hun sagde hvem er du hvor kommer du fra og hvordan 
Jeg sagde frue tag det rolig og skynd dig ikke 
Du vil få svar til hvert spørgsmål 
Du kan nok læse det i min bog 
Jeg stammer fra Assyrien og Akkad og Nebukadnesar 
Og Hammurabi 
Jeg stammer fra Mesopotamien og det sorte guld 
Er i min jord 
Jeg er fra Baghdad den retledtes land for viden 
Går ind ad dørene 
Min mor er al-Khansa og min far al-Jawahiri 
Min morbror er Antarah og min farbror al-Siyabi 
Og hvis du ønsker mere så er jeg 
Af nobel herkomst 
Jeg kom til jer efter at floden tørrede ud 
Og blomsterne døde på højene 
Jeg kom til jer fordi jeg hadede lugten af krudt 
Og jeg hadede blodet på revolverne 
Jeg kom til jer efter at jeg mistede mange 
Slægtninge og elskede 
Jeg kom til jer for at I skulle erstatte mine elskede 
Jeg kom til jer bedende om fred og beskyttelse 
Der er ingen tal i mit regnskab 
Jeg lover jer, jeg vil være loyal 
Og det er et løfte og løftet er et lån 
Undskyld frue, behersk dig 
Før du bliver ramt af svimmelhed 
Og efter alt dette er du så blevet overbevist om mit svar 
Hvis du ikke er overbevist om mit svar så har jeg mange 
Årsager til dig 
Hvis I billiger min tilstedeværelse her med jer 
Skal I ikke blande jer i min mad og drikke 
For jeg skifter ikke farven på min hud og mit tøj 
Lad mig blive boende og jeg kan gøre godt for 
Min ungdom 
Da bliver min blomster grønne igen 
Og fylder højene 
Fortæl mig frue da jeg valgte jer 
Tog jeg da fejl eller gjorde jeg ret. 

 
 

استجواب 	

	

قالت لي من انت من أین اتیت و كیف 	

قلت سیدتي تمھلي و ال تستعجلي  

ستجدین لكل سؤال جوابي  

و قد تقرأین ذلك في كتابي  

من أشور و أكد و نبوخذنصرأنا   

و حمورابي  

أنا من ارض الرافدین و الذھب األسود  

تحت ترابي  

أنا من بغداد بلد الرشید للعلم كانت  

مشرعھ ابوابي  

أمي الخنساء و ابي الجواھري  

و خالي اخترت و عمي السیابي  

سلیل	و اذا رغبتي بالمزید فأنا  

اإلنسابي  

جئتكم بعدما جفت الروافد   

زھار فوق الروابيو ماتت األ  

جئتكم بعدما كرھت رائحة البارود  

و كرھت الدماء في الحرابي  

جئتكم بعدما فقدت كثیرا من  

األھل و األحبابي  

جئتكم كي تعوضوني عن األحبابي   

جئتكم طالبا األمن و األمان   

ال ارقام بحسابي  

 

 

لكم 	وفیا 	عھدا علي ساكون  

و ھذا وعد  و الوعد دین بالرقابي  

سیدتي تمالكي نفسكعذرا   

قبل بالدوار ان تصابي  

و بعد كل ھذا ھل اقتنعتي بجوابي  

اذا لم تقتنعي بجوابي فلك عندي كثیر  

من األسبابي  

اذا ارتضیتم بوجودي معكم  

فال تتدخلوا بطعامي و شرابي  

فأنا لن أبدل لون جلدي و ثیابي  

دعوني أعیش حاضري و أعوض   

شبابي  

حینھا تخضر ازھاري مرة ثانیة  

و تمأل الروابي  

اخبریني سیدتي عندما اخترتكم  

ھل كنت مخطأ او على صوابي  
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Af Birger Agergaard

Rundt på Toveshøj

Ekstra beboermøde og Facebook-gruppe

Beboerne i Gellerupparken skal torsdag 
den 17. marts stemme om et pilotpro-
jekt for renoveringen, som så skal starte 
i Blok 4 og 7. Mødet er i Foreningernes 
Hus kl. 19-22, men en time inden mødet 
kan du se modeller af projektet i Instant 
One. 
Se løbesedlen her på siden, som alle be-
boere får rundsendt inden mødet.

Rundt i Gellerupparken

Ekstra beboermøde og åbent museum

Af Helle Hansen

Toveshøjs lejligheder og blokke skal re-
noveres, og tirsdag den 15. marts kl. 18-
21 mødes beboerne for at stemme om 
det forslag, der ligger fra Brabrand Bolig-
forening og afdeling 5. 
Materialet er på forhånd sendt rundt til 
beboerne.  

Toveshøj får ansigt på nettet
Nu har Toveshøj fået sin egen digitale 
platform på Facebook: ”Toveshøjs bebo-
ere”, som skal bidrage til at skabe tryg-
hed og øget opmærksomhed omkring 
de mange små og store projekter og ar-
rangementer i bydelen. 

Bydelsgruppen er for alle, der bor i Tove-
shøj, og her skal udveksles nyheder og 
erfaringer, annonceres begivenheder for 
beboerne og bringes efterlysninger.
Læs artiklen på www.gellerup.nu

Museet søger frivillige kustoder
Gellerup Museum fortsætter driften, 
selv om der ikke længere er en ansat 
museumsinspektør. Det er frivillige 
fra museets venner, der i dag igen står 
for at drive det lille museum efter en 
periode med en deltidsansat muse-
umsinspek-tør.
”Og vi kan sagtens bruge flere frivil-
lige, der har lyst til at være med til at 
fortælle historierne om Gellerup og 
Toveshøj til vores gæster,” opfordrer 
Anett S. Christi-ansen, der er formand 
for Gellerup Mu-seums Venner. Læs 
hele artiklen på www.gellerup.nu

RENOVERINGSPLAN - GELLERUPPARKEN AFD. 4 - BRABRAND BOLIGFORENING

kr,-.

kr,-.

kr,-.

kr,-.

kr,-.

kr,-.

BASISRENOVERING AF EKSISTERENDE LEJLIGHEDER
Boligerne bliver renoveret, så den enkelte bolig opgraderes til moderne standard.

NYE BOLIGTYPER
Det nuværende mix af lejlighedstyper ændres til en endnu større blanding af forskellige boligtyper, 
indretninger og størrelser i området.
Udvalgte eksisterende lejligheder omdannes til nye, spændende boligtyper: 
•	 Gudrunsvej 68, alle stue- og 1. salslejligheder samt 2. sal MF, 2. sal TH,3. sal MF og 3. sal TH.
•	 Gudrunsvej 70 og 72, alle stue- og 1. salslejligheder.
•	 Gudrunsvej 74, alle stuelejligheder. 
•	 Gudrunsvej 76, alle stuelejligheder, 1.-7. sal MF og1.-7. sal TV.

RENOVERING AF BLOKKEN, OPGANGE OG UDVENDIGE AREALER
Hele miljøet omkring blokken får et løft. Gavle og tage efterisoleres, ankomstforholdene 
forbedres og alle opgange istandsættes.

Renovering af 
badeværelser

Modernisering 
af varmeanlæg

Udskiftning af 
skabslåger i entre 

og døre

Altaninddækning
 af opholdsaltaner

RUMMELIGE 
LEJLIGHEDER

Nye rummelige 
lejligheder

BYHUSE
Nye 2-etagers 
boliger med 

privat indgang

BYHUSE
Nye 1-etagers 
boliger med 

privat indgang

HOBBYHUSE
Nye, spændende boliger 
med privat indgang og 

hobbyrum i kælder

GAVLLEJLIGHEDER
Nye, lyse 

2-værelses
lejligheder

Facadepartier, nye 
vinduer og døre

Efterisolering 
af gavle og tag

Reparation af 
vægge, loft og el

Renovering af 
elevatorer

Delvis renovering 
af gulve

Opgradering af 
gennemgang 
til haveside

Omdannelse
af gangbro

Ny bolig-
ventilation

Renoverede 
opgange

HVAD STEMMER VI OM?
Igangsætning af første etape af renoveringsplanen for lejlighederne i Gellerupparken.
Vi starter med renovering af Gudrunsvej 38-40-42-46 og omdannelse og renovering af 
Gudrunsvej 68-70-72-74-76. Projektet indeholder:

NYT KØKKEN SOM 

RÅDERETSARBEJDE Gudrunsvej 
38-40-42-46

Gudrunsvej 
68-70-72-74-76

Gennemgået med byggeudvalg
01.03.2016
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Søndag den 10. april er der Mul-
tikulturel Festival i Foreninger-
nes Hus fra kl. 11 til 17. Festiva-
len afholdes i samarbejde med 
mange foreninger og frivillige 
fra området. 

I år er formålet at samle penge ind til 
Foreningernes Hus. Foreningernes Hus 
SKAL skaffe midler til drift af huset, for 
at det forsat kan være et samlingspunkt 
for foreninger i Gellerup. 
Cirkusdirektør Søren Stockmar fra Cir-
kus Tværs er konferencier på dagen.

Der vil være en lang række aktiviteter 
for både børn og voksne, blandt andet:
• Loppemarked 
• Børnekoncert med Skrallebang 
• Optræden af Jafra danserne 
• Cirkus Tværs
• Bål og snobrød med Ramallahspejderne 

• Mål din bodyage og blodtryk hos Sund-
hedsklinikken, Gellerup 
• Sponsorcykelløb 
• Mad fra det store internationale køkken 
• Flødebollekatapult 
• Popcornmaskine 
• Et væld af børneaktiviteter

Fra kl. 12 til kl 13 afvikles cykelsponsor-
løbet med start fra Foreningernes Hus 
og derfra i fuld fart i en time på en 2 
km. rundtur i Hasle Bakker. Kendte og 
ukendte deltagere fra Gellerup vil cykle 
for at samle penge ind til Foreningernes 
Hus. Sponsorcykelløbet er arrangeret af 
Folkesundhed og Gellerup Kirke, Bazar 
Vest og City Vest er samarbejdspartne-
re og et udsnit af butikker i området er 
sponsorer.

Fra kl. 19 til 21 giver Glas Vocal koncert i 
Gellerup kirke. Alle indtægter derfra går 
til Foreningernes Hus. 

Du kan følge med på Foreningernes 
Hus’ Facebookside, hvor informationer-
ne og sponsorerne bliver opdateret.

Kom og oplev en festlig dag i Forenin-
gernes Hus. 

Multikulturel festival i Gellerup

Af Maria Primdahl

Sæt dig på cyklen og vær med til at samle 
penge ind til Foreningernes Hus

Har du lopper? Så se her på siden, hvordan du kommer af med dem. 

Der afholdes loppemarked i Foreningernes Hus 10. april i forbindelse med 

Multikulturel Festival.
Har du ting, du ikke bruger, men som stadig fungerer, vil vi gerne have 

dem. F.eks.: børnetøj, tøj, bøger, porcelæn, køkkenting, billeder, mindre 

elektroniske apparater, f.eks. båndoptager. 
Vi tager imod effekter i Foreningernes Hus på Gudrunsvej 10A 8220 Bra-

brand tirsdage kl. 10-12 og torsdage kl. 15-17 fra torsdag den 10. marts indtil 

torsdag den 7. april.  Vi er her ikke torsdag den 24. marts pga. Skærtorsdag. 

I kan på disse tidspunkter møde Hanne Thomsen og Ibrahim Mateen fra 

planlægningsgruppen og aflevere jeres ting til dem. 

Med venlig hilsen 
Ibrahim Mateen, mobil: 50 27 48 73
Hanne Thomsen, mobil: 22 53 45 31 



              FritidsPatruljen 
     rykker udendørs  
Efter en lang og kold vinter er det blevet tid til at tage 
Gellerup og Toveshøjs grønne områder tilbage til sjov 
og leg.
Derfor rykker FritidsPatruljens instruktører udendørs 
med leg og fælles aktiviteter. 
Det sker i uge 11. Hold øje med opslag i din opgang.

     Perlevenner spiser 
og snakker 

Søndag den 13. marts inviterer Perlevennerne først på spisning kl. 17. Og bagefter er der generalforsamling i venneforeningen for dem, som har lyst til at være med. Det hele foregår i cafeen i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A. 
Prisen for at spise med er 30 kroner for voksne og 20 kroner for børn under 12 år, og 15 kroner for børn under otte år. Tilmelding til spisningen skal ske fredag den 12. marts til tlf. 2783 2782.

Rådgivning om kræft 

Frem mod år 2020 arbejder Kræftens Bekæmpelse for 

at nå alle kræftramte og pårørende.
Kræftens Bekæmpelse tilbyder netværksaktiviteter, 

oplysende arbejde og rådgivning for kræftramte 

og deres pårørende, og det er ganske gratis. Scan 

QR-koden og læs mere om 
tilbud i den lokale rådgivning 
i Aarhus.
Du kan også møde Kræftens 
bekæmpelse i Bazar Vest på 
tirsdage kl. 12-13:30. 

Nyt fritidsjob 

Er du den nye fritidsjobber i Åbyhøjgård?
Byggeprojektet dér har brug for en, der vil gøre rent 
tirsdag og fredag mellem klokken 14-17. Rengøringen 
er i de opgange, hvor håndværkerne går og renoverer.
Kontakt fritidsjobvejleder Senay Arikan på mobil: 
23666973 eller mail: sear@bbbo.dk

Gellerup samler skrald 17. april
Af Helle Hansen
”Stop det – drop det – hold nu op. Ingen skrald i Gellerup” 

(Rapsangen fra 2009)
Søndag den 17. april er der affaldsindsamling over alt i 

Danmark, og det foregår også i Gellerup, hvor Gellerup 

Fællesråd i arbejde med Foreningen Rent ansvar for 

fjerde gang arrangerer store oprydningsdag i området.

Forberedelserne er i fuldt sving, og både foreninger 

og beboere i området opfordres til at deltage i 

indsamlingen, som har udgangspunkt fra Beboerhuset 

Laden klokken 11. Der samles skrald i et par timer, 

hvorefter alle samles igen – og så er der slikposer til alle 

børn.

Beboere kan tilmelde sig blokvis
I år bliver det som noget nyt også muligt for aktive 

beboere at tilmelde små blokteams af affaldsindsamlere. 

Det kan for eksempel være en voksen, der laver aftaler 

med blokkens børn om, at de deltager i aktiviteten. 

Der er naturligvis også slikposer til børnene på de hold. 

Beboere, der vil stå for et blokhold, kan tilmelde sig Helle 

Hansen på hhmh65@hotmail.com eller mobil 2783 

2782. Hun tager også imod tilmeldinger fra foreninger, 

der ønsker at støtte op omkring affaldsindsamlingen. 

Fortæl, hvor mange frivillige I cirka stiller med. 

Tilmeldingsfristen for forenings- og blokhold er fredag 

den 1. april. Og så vil der være pakket handsker og poser 

til deltagerene på holdene, når de møder frem søndag 

den 17. april. 

Børn og voksne 
hjælpes ad med 
at samle affald. 

(Arkivfoto fra 
2013)



Marts 2016 
Torsdag 10. marts kl. 16.30 – 18  Foredrag: Putins Rusland, Gellerup Bibliotek 
Søndag 13. marts  kl. 16-18   Generalforsamling, Haveforeningen Grønærten, Yggdrasil 
Søndag 13. marts  kl. 17-19   Perlens fællesspisning, Yggdrasil 
Søndag 13. marts  kl. 18-20   Generalforsamling, Perlevennerne, Yggdrasil 
Mandag 14. marts  kl. 10-13   Broderiudstilling, Gellerup Bibliotek
Tirsdag 15. marts  kl. 18-21   Ekstra afdelingsmøde i afd. 5 om renovering, Tousgårdsladen
Onsdag 16. marts kl. 15-20   Burgerworkshop, Instant One (v. Gellerupbadet)
Onsdag 16. marts kl. 16-18   Arkitekturdebat , Instant One og derefter Gellerup Museum
Torsdag 17. marts kl. 9.30-15  Boligsocial familie-konference, Foreningernes Hus
Torsdag 17. marts kl. 16-17   Parkvandring, start fra Instant One
Torsdag 17. marts kl. 19-22   Ekstra afdelingsmøde i afd. 4 om pilotprojekt, Foreningernes Hus
Fredag 18. marts  kl. 15-21   Åbningsfest, Instant City og Instant One
Lørdag 19. marts  kl. 12-14    Generalforsamling i ACFC, Klubberne. 
Tirsdag 22. marts kl. 15-17   Rundvisning, start Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 2. th. 
Lørdag 26. marts  kl. 10.30-12.30  Skriveværksted, Gellerup Bibliotek 
Søndag 27. marts kl. 10-18   Elite Cup Gellerup 2016, Arena Vest (kunstgræsbanen) 
Tirsdag 29. marts kl. 16.30-19  Samvirkets Kvartalsmøde, Foreningernes Hus
Onsdag 30. marts kl. 19-22   Gellerup Museums fødselsdag og foredrag, Gudrunsvej 16, 6. th. 
 

April 2016 
Fredag 1. april  kl. 18-21   International aften i Gellerup Kirke – Syrien 
Søndag 3. april  kl. 13-16   Nowruz: Persisk nytårsfejring, Globus1 
Søndag 10. april  kl. 11-17   Multikulturel Festival, Foreningernes Hus 
Søndag 10. april  kl. 19-20.30  Vokalkoncert i Gellerup Kirke 
 
          Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender marts 2016

Banen er kridtet op, og alle er klar til kamp. Klappen, hujen og en elektrisk energi er uundgåelige elementer, når vi taler 

om Gellerup Cup. Mange hold deltog i vinterferiens udgave af Gellerup Cup, og på portalen www.gellerup.nu kan du 

læse mere om, at cup-traditionen udvikler sig stærkt og fylder mere og mere i de unges bevidsthed. 

(fotos: Abdul Rahman Mohammad)


