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Skab dialog med drengene
Af Ahmad El-Ahmad

Flere og flere unge får uddannelse. Det gælder hele landet og i udsatte boligområder. Dog er andelen ikke lige så høj i udsatte boligområder som gennemsnittet i hele landet. 
I Gellerup er der glædeligt flere unge, der har fået en ungdomsuddannelse sammenlignet med andre udsatte boligområder. I den seneste afbrydningsrapport fra kommunen kan man konstatere, at færre unge generelt afbryder deres uddannelser. Men der er flere unge med ikke-vestlig baggrund, der afbryder uddannelsen sammenlignet med etnisk danske unge, og heraf er drengene overrepræsenteret sammenlignet med pigerne. 

Undersøgelserne og erfaringer peger på et kompleks af årsager. Disse kunne være strukturelle, sociale, kulturelle og ikke mindst biologiske årsager i forhold til modenhed, som kommer tidligere hos piger, og mere praktisk og fysisk orientering hos drenge.

Tal om fremtiden
For nyligt er eleverne fra 8., 9. og 10. klasse blevet uddannelsesparathedsvurderet til ungdomsuddan-nelser. Derfor skal vi alle sammen følge op på det og komme i dialog med dem om deres fremtidsønsker, og støtte dem. 

Her spiller forældrene en stor rolle, da det er dem der bedst kender deres børn. Forældrene kan hjælpe deres børn og især drenge ved at tage dialogen med dem og hjælpe dem med at strukturere deres fritid og at indgå i mangfoldige konstruktive fællesskaber. I de fællesskaber kan de unge danne et godt grundlag for at fremme deres muligheder til at skabe sig en god fremtid og et godt liv.  
Her er det værd at huske, at et godt liv og en god fremtid ikke kun opnås via boglige uddannelser, men også via erhvervsuddannelser, der byder på rigtig mange og gode muligheder.

Det sker i Helhedsplanen
Madvognen triller hen til dig
Kvindesvømningens sidste tag
Hvorfor flytter folk fra Gellerup?
Fastelavn på Toveshøj
Besøg din afdelingsbestyrelse
Fortællinger om Gellerup
Vær med til at forberede Grundlovsdag
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Af Abdi Moh

Helle Mønster er den nye skolele-
der på Tovshøjskolen, og hun ken-
der området godt. 

Helle har været lærer i 10 år på den nu 
nedlagte Nordgårdskolen. Hun har selv 
boet i Gellerup, og nu bor hun sammen 
med sin familie i Brabrand. Hun kom-
mer fra skolelederstillingen på Sødals-
skolen.
Tovshøjskolen er skolen med flest to-
sprogede i Aarhus Kommune , men Hel-
le Mønster vil gøre en indsats for at gøre 
skolen til et godt sted at vælge.
”Der vil være mange måder at kommu-
nikere med områdets forældre, for at de 
vælger skolen,” siger hun.  
Gellerup.nu er en af de kanaler, hun vil 
bruge til at nå målgruppen.

Nyhedsbrev:
Skolelederen vil gerne indføre et nyheds-
brev, hvor forældre kan læse og se bil-

leder af deres dejlige børn, siger hun. 
Tovshøjskolen gør meget ud af at 
kommunikere med forældrene, og det 
har styrket samarbejdet med dem.

MusikUnik:
”MusikUnik er en fantastisk musikun-
dervisning på Tovshøjskolen. Der er 
morgensang, hvor de små elever syn-
ger sammen, og det gør resten af sko-
len glade,” siger Helle Mønster.

Kantinen: 
Mange forældre synes godt om kanti-
nen, hvor eleverne kommer kl. 12 og 
spiser varm mad mod en lille betaling.  
Madordningen koster ca. 800 kr. i kvar-
talet for et barn.
”Familier i vores område er større, og 
derfor er det nemmere at betale lidt for 
at slippe for at lave mange madpakker,” 
siger skolelederen.

Helle Mønster: Vælg Tovshøjskolen! 

Helle Mønster vil gøre en indsats for at gøre 
skolen til et godt sted at vælge.

Boligsocialt lederskift 

Af Birger Agergaard

Den boligsociale leder i Gellerup 
gennem fire år, Henning Winther, 
er fratrådt sin stilling. 

I hans sted træder Kristian Bjerring Lau-
ritsen ind, indtil der er fundet en varig 
løsning. 
Kristian Lauritsen er i forvejen inde i det 
boligsociale arbejde, idet han står for ud-
viklingsprocessen i Brabrand Boligfor-
ening for at få et boligsocialt perspektiv i 
boligforeningens arbejde. 
Administrerende direktør Keld Laursen 
har sendt en orientering ud, hvor det 
blandt andet hedder:
”Det er en aftale, vi har indgået i enighed 
og med baggrund i, at boligforeningen 
står over for en anden organisering af 
den kommende boligsociale helheds-
plan for Gellerup og Toveshøj. Jeg vil 
gerne på boligforeningens vegne takke 

Henning for en umådelig samvittigheds-
fuld indsats.”

Meget stolt
Henning Winther 
har orienteret be-
boerdemokrater og 
samarbejdspartne-
re om fratrædelsen. 
Han skriver blandt 
andet: 
”Det har været fire 
begivenhedsrige år, 
hvor vi har samlet 
og fokuseret ind-
satsen, og resulta-
terne taler for sig 
selv: et målrettet 
sekretariat med 
dygtige medarbej-
dere, som har en 

stor del af æren for de gode tal, vi i fæl-
lesskab i området har opnået.”

Farvel til Henning Winther …....… og god dag til Kristian Bjerring Lauritsen
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31Hejredalskollegiet/rækkehuse: Pt. er tre blokke i det gamle 
kollegium revet ned – arealet herfra indgår i det nye ’Gllrp-
Kollegiet’. Beboerne i resten af Hejredalskollegiets blokke er 
flyttet pr. 1. februar. Kommunen udbyder grunden (med de 
resterende blokke på) til en privat operatør, som skal bygge 
rækkehuse. 

Lottesvej Vest. Strækningen mellem Hejredalsvej 
og Karen Blixens Boulevard bygges om i foråret. 
I første omgang kommes der knust materiale fra 
de nedrevne blokke på vejen. Når ungdomsby mv. 
er færdigbygget, asfalteres vejen. 

Beboerhus og bibliotek. Vi er tæt på 
arkitektkonkurrencen, som skal lægge rammer for 
både beboerhus/bibliotek og samtidig indpasse 
det i et kommende sport- og kulturcampus. Dvs. et 
fleksibelt byggeri, som skal kunne rumme det hele – 
eller lidt mindre.

Rumstationen. Genbrugsprojektet har 
anlægsfinansiering fra Realdania, men Gellerupparken 
har endnu ikke afgjort, om afdelingen vil finansiere 
driften. Bestyrelsen er dog positiv. 

Hvad sker der i Helhedsplanen

Af Birger Agergaard

Domicil til Brabrand Boligforening: 
Lokalplanprocessen går snart i gang, og byggestart 
ventes at blive sidst i 2017. 

Toveshøjs beboerhus/sundhedshus.  
Visionsprocessen er stadig i gang. Som alternativ til 
en placering på Toves Torv undersøges muligheden 
for at ombygge Tousgårdsladen til beboerhus. 

Blok A17: Er udpeget til at rumme tilgængelige 
ældreboliger. Beboere, der skal flytte, afventer at 
få tryghedsgaranti senere i år, så de kan flytte med 
hjælp fra boligforeningen. 

Instant City. Der er ledige arealer til popup-aktiviteter 
ved Blixen/Trille Lucassens Gade. Instant City og A. 
Enggaard A/S opfører i foråret også iværksætterbyen på 
hjørnet af Blixen/Lottesvej Øst. Iværksætterbyen er til 
små virksomheder i byggebranchen. 

Bygade Syd / stiforløb. I øjeblikket renoveres den 
gamle sti og får et lille torv i toppen. Selve gaden 
afventer beslutning om Nordgårdhallens skæbne. 

Gllrp-Kollegiet. Afventer fælles lokalplan med 
boligforeningens domicil. Dvs. også byggestart på 
boliger til 390 beboere sidst i 2017.
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Lenesvej og Janesvej. Det omfattende arbejde på 
strækningen ved Tovshøjskolen er i fuld gang. Alle rør og 
kabler i vejen udskiftes. Lenesvej rykkes mod øst og får et 
knæk. Begge veje er færdige til årsskiftet.

Janesvej.  Der fjernes træer og gøres klar til det nye 
vejstykke fra Tovshøjskolen og langs Bazar Vest ud til Edwin 
Rahrs Vej. Når vejen langs Autobazar er færdig i foråret, 
lukker udkørslen til Edwin Rahrs Vej, så den sydligste 
del af Janesvej (langs med den gamle bazarbygning) kan 
renoveres. Vejarbejdet tager det meste af 2017.

Kommunalt byggeri.  Byggeriet af ca. 1000 arbejdspladser 
og udadvendte aktiviteter kører efter planen. Byggeriet står 
efter planen færdig i december 2018.

Byggeareal nord for Globus1.  Enggaard A/S 
har købt arealet til bolig- og erhvervsformål. De 
afsøger mulighed for partnerskaber til det store 
byggeri, hvorefter der skal laves lokalplan.

Blok B4 / Trille Lucassens Gade.  Beboerne i 
opgangene 42, 44 og 46 er pr. 1. februar flyttet ud med 
tryghedsgaranti, og hele opgang 44 fjernes. Derefter 
sættes fundamenter og stålkonstruktioner op til 
lejlighederne, som så monteres over ”hullet”. Når det 
er gjort, føres Trille Lucassens Gade igennem hullet. 

Byggeareal syd for Globus1.  Lokalplanforslag 1058 
for området førstebehandles i byrådet 22. februar 
og sendes derefter i høring. Svanen-Gruppen vil 
bygge ca. 350 ejer- og lejerboliger på arealet.

Fossen Det lille vandfald langs Tinesvej skulle stå færdigt 
i 2016, men arbejdet har mødt en del forhindringer. Nu 
ventes det færdigt til maj. Derefter laves fortovene færdig. 
Vandfaldet skal ”fodres” af regnvand fra blok B7. 

Festplads. Det nye græsbeklædte areal mellem biblioteket og 
Nordgårdhallen skal være festplads for Kulturhovedstadens 
udendørs aktiviteter under Eutopia Stage. Det kan også bruges 
til telt-overnatning for Sleep-In-gæster. 

Gudrunsvej Syd. Strækningen er lukket resten af 
året, idet vejen bygges om i tre etaper. Bilister i de 
nederste blokke på Gudrunsvej kan i hele perioden 
komme ud på Gudrunsvej forskellige steder, 
afhængig af, hvor vejarbejdet befinder sig. 

Bypark. Så snart Byrådet godkender lokalplan 
1026 for byparken, er maskinerne parat til at gå i 
gang. Måske er beslutningen taget 1. februar – se 
www.gellerup.nu
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Gellerup har fået sin første res-
taurant på Karen Blixens Boule-
vard. Den ligner godt nok mest 
en lastbil, men den sælger altså 
mad! 

Mustafa Faour fra Restaurant Al-Amir 
solgte i januar falafler fra den mobile re-
staurant, som er en del af projekt ”Smag 
á la Gellerup”.  
”Det var en prøve, det var hyggeligt, og 
der var nogle kunder. Med hensyn til 
salg kunne det godt have gået bedre…,” 
siger han. 

Bedre omdømme gennem mad
Ifølge Mustafa er målet med madvog-
nen at skabe et bedre omdømme til 
Gellerup, hvilket man vil gøre igennem 
mad. Der er nemlig rigtig mange natio-
naliteter i Gellerup, og derfor kunne man 

godt tænke sig at vise, hvilken madbag-
grund hver især har, og der er ”Smag 
á la Gellerup” en meget god måde at 
komme igennem på. 

Hver mandag på Blixen
Hvis man ikke havde mulighed for at 
kigge forbi på åbningsaftenen, skal 
man ikke fortvivle, da madvognen hol-
der klar med lækker mad hver mandag. 
Madvognen annoncerer og kommer 
med updates gennem Facebooksiden 
”Smag á la Gellerup”.
Så næste gang man smutter forbi Karen 
Blixens Boulevard og bliver mødt af en 
lækker duft af falafel og andre eksotiske 
retter, skal man ikke være i tvivl om, at 
der er tale om mad, der er lavet med 
ligeså meget kærlighed som i de klas-
siske spisesteder, man finder i Gellerup.

Maden triller hen til dig

Af Mariam Mohammad, Ung Reporter

Mustafa Faour langede på åbningsaftenen 
falafler ud til kunderne – her er det Helle 
Hansen, der tager imod. 

Til foråret får du også mulighed 
for at kigge ind i Instant City 
og købe dig en velsmagende 
kop the. Bag initiativet står en 
gruppe unge mennesker i The-
selskabet. 

Projektet vil indrette en container i In-
stant City, hvor man kan komme forbi, 
betale et mindre beløb og drikke al den 
the, man har lyst til. Projektet vil være 
business-orienteret, men det vil også 
have fokus på hygge for de unge. Instant 
City og Smag a La Gellerup har doneret 
en container, men opsætningen er ikke 
fastlagt. De satser dog på en start om 1-2 
måneder.
Forleden holdt de en workshop, som 
omkring 50 deltog i. De fremmødte 
kunne nyde en varm suppe, drikke en 
masse forskellig the, byde ind med ideer 

og feedback samt tilmelde sig en mail-
liste. De fremmødte ved workshoppen 
var primært udenfor området, og til det 
siger medarrangør 
Ahmad Qurtam:
”Det er meget fedt 
at se så mange 
fremmødte, men 
vi vil også gerne 
have beboerne 
med i Theselska-
bet.” Projektets 
arrangører består 
i alt af Esben Pe-
dersen, Ahmad 
Qurtam, Karen Ro-
lighed, Sofie Sach, 
Line Marie Elkjær, 
Jonas Pedersen og 
Cecilia Sairanen.
Læs mere på www.
gellerup.nu – hvor 

vi også linker til Theselskabets Face-
bookgruppe. 

Og nyd en god kop the

Af Abdallah Ajjawi, Ung Reporter

Der var mange til workshoppen – men de færreste var lokale beboere. 
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Det er aldrig for sent at lære 
dansk. I hvert fald ikke hvis man 
spørger de frivillige i Lektie- og 
Samtalecaféen i Q-huset. Hver 
tirsdag sidder de klar i Yggdra-
sil til at hjælpe voksne kvinder 
med at blive bedre til dansk. 

”Der kommer en del ældre kvinder i lek-
tiecaféen. Mange af dem har boet i Dan-
mark i mange år og har gået på sprog-
skole, men trods det har de svært ved 
det danske sprog. Så de er frustrerede 
over at de ikke kan følge med børn og 
børnebørn, som taler godt dansk,” for-
tæller Heidi Fredsgård, der er frivillig i 
lektiecaféen. 
Læs hele artiklen på www.gellerup.nu.
• Hvor: Yggdrasil
• Hvornår: Hver tirsdag fra kl. 11.30 – 13.30

Når dette læses, er kvindesvøm-
ningen i den offentlige åbnings-
tid i Gellerupbadet sandsynlig-
vis lukket af et flertal i byrådet. 
Et svømmemaraton er til ende. 
Kvinderne tabte.  

Den langvarige sag kan være svær at få 
overblik over – her er den korte version:

Hvad gjorde politikerne?
• Venstre stillede deres forslag i byrådet 
i maj sidste år, og efter en heftig debat 
blev den sendt til behandling i magistra-
ten for Kultur og Borgerservice (MKB).
• Den 6. juni udtalte magistraten støtte 
til kønsopdelt svømning. 
• Den 16. juni udtalte Borgmesterens 
Afdeling, at den ingen bemærkninger 
havde til MKBs udtalelse.  Den 20. juni 

udtalte Magistraten, at den heller ingen 
bemærkninger havde.
• Den 14. september var sagen igen oppe 
i byrådet, hvor den blev sendt til behand-
ling i Kulturudvalget.
• Den 14. oktober var Kulturudvalget klar 
med deres indstilling. Foreløbig kun V 
og DF som klare tilhængere af et forbud.
• Den 26. oktober var sagen igen oppe 
i byrådet. SF og Socialdemokraterne var 
nu imod kønsopdelt svømning. Forsla-
get blev sendt til behandling i magistra-
ten igen.
• Den 15. december kom Borgmesterens 
Afdeling med en præcisering: I kommu-
nens svømmehaller skal der være lige 
adgang for alle, uanset køn, i åbnings-
tiden. Derudover ville kønsopdelt svøm-
ning være tilladt i foreningsregi.
• Den 19. december tiltrådte flertallet i 
magistraten præciseringen. 

• Den 18. januar drøftede byrådet for-
slaget fra Borgmesterens afdeling. Rad. 
Venstre og Enhedslisten sendte sagen i 
udvalg.
• Den 1. februar (efter bladets deadline) 
behandlede byrådet igen sagen.

Hvad gjorde kvindesvømmerne?
• De samlede underskrifter og afleverede 
godt 2900 underskrifter til borgmester 
Jacob Bundsgaard.
• De gennemførte en brugerundersøgel-
se, der viste, at kvinderne ikke er under-
trykte og repræsenterer en bred skare.
• De demonstrerede før byrådsmøderne 
og holdt taler på Rådhuspladsen
• De skrev læserbreve og blev interviewet 
til en lang række medier
• De fik foretræde to gange for kulturud-
valget

Det sidste svømmetag
Af Birger Agergaard og Christian Andersen

Læsning på dansk er én af de ting kvinderne gerne vil øve i lektiecaféen. 

Aldrig for sent at lære dansk

Af Julie Arnfred



8 - Gellerup.nu februar 2017

Hvorfor flytter folk fra Gellerup 
og hvorfor bliver andre boende? 
Det vil Jonas Strandholdt Bach 
gerne vide. Han er nemlig ud-
dannet antropolog og ansat af 
Brabrand boligforening i samar-
bejde med Aarhus Universitet, 
til at lave et Ph.d.- projekt om 
flyttemønstre i Gellerup og To-
veshøj. 

Mange beboere under uddannelse eller 
arbejde flytter. Derfor er et af formålene 
med Ph.d.-projektet at finde ud af hvor-
dan man kan fastholde dem i Gellerup-
Toveshøj. 
De kan nemlig have en positiv indflydel-
se på området: 
”F.eks. ved, at beboere i arbejde gennem 
deres netværk kan hjælpe andre i job,” 
fortæller Jonas Strandholdt Bach. 
For tiden interviewer han nuværende 
og tidligere beboere. Forleden besøgte 
Jonas Bydelsmødrene i Yggdrasil for at 
høre om deres oplevelser ved at bo i Gel-
lerup, og hvad der kan få dem til at flytte 
fra Gellerup. Gellerup.nu var med. 

Det blæser lige ind
’Én ting, som generer mange af bydels-
mødrene, er lejlighedernes stand. De 
stiller spørgsmålstegn ved hvorfor det er 
udendørsarealerne som bliver prioriteret 
først, når lejlighederne er utætte:
 ”De reparerer udenfor og ikke indenfor, 
selvom det blæser lige ind,” var der én 
der påpegede. En anden fortsatte: ”Var-
meregningen stiger pga. blæsten. Hel-
hedsplanen burde starte indenfor.”
For én af kvinderne har det betydet, at 
hun er begyndt at kigge efter bolig an-
detsteds: 
”Jeg vil gerne flytte til Skovgårdsparken, 
fordi boligerne der er renoveret.” Jonas 
nikker, Skovgårdsparken er et populært 
sted, og det er ikke første gang han har 
hørt det ønske udtalt. 
Gellerups lejligheder skal i kommende år 
renoveres. Det betyder, at lejlighederne 
kan blive ordentlig varme samtidig med, 

 
 at varmeudgifterne falder. A conto-belø-
bet er generelt højt sammenlignet med 
andre steder i Aarhus og svarer til mel-
lem 1/4 og 1/3 af huslejen. 
”Når man kommer i arbejde, kan man 
miste hele eller dele af boligstøtten og 
det betyder at det pludselig kan virke 
relativt dyrt at bo i Gellerup sammenlig-
net med andre steder, hvor lejlighederne 
måske tilmed er nyrenoverede,” siger 
Jonas. 
Foruden lejlighedernes stand, nævnte 
bydelsmødrene også farlig trafik, larm 
fra knallerter og skoletransport som 
ulemper ved at bo i Gellerup.

Hvorfor ikke blive?
Men rigtig mange ønsker faktisk at blive 
boende i Gellerup. Bydelsmødrene frem-
hævede fordele som tryghed og netværk 
og var det ikke for lejlighedernes utæt-
hed, ville de end ikke overveje at flytte.
”Det handler generelt om, at folk føler 
sig trygge i Gellerup. Her har de familie 
og venner, de har et netværk og mange 
er en del af foreningslivet,” fortæller Jo-
nas. 

Renovering kan fastholde beboere 

Af Julie Arnfred

Bestyrelsen i Bydelsmødrene. (foto: Elsebeth Frederiksen)

Du kan hjælpe!
Jonas er interesseret i at tale med 
flere nuværende eller tidligere 
beboere i Gellerup-Toveshøj. Ved 
deltagelse i interviews vil du blive 
anonymiseret. Kontakt Jonas på:
Mobil: 23705455
Mail: jsbach@cas.au.dk
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Søndag den 26. februar kl. 13.00 
-15.00 holder vi fastelavn i bebo-
erhuset Tousgårdsladen.

Billetsalg: mandag den 13. og tirsdag 
den 14. februar kl. 16.00 – 17.00 i Tous-
gårdsladen

Alder: 0-13 år.
Billetpris: 10 kr. 
Husk sygesikringsbevis!

Der bliver slået katten af tønden, og bør-
nene får slikposer, en fastelavnsbolle og 
saftevand.

Voksne kan købe kaffe, te og fastelavns-
boller.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i Toveshøj

Af Anett Sällsäter Christiansen

Rundt på Toveshøj

Rundt i Gellerup

Havefolk venter spændt på foråret

Af Helle Hansen

Fastelavn er mit navn

Mellem blokkene på Dortesvej 
og det sydlige Gudrunsvej ser 
de små nyttehaver  i Grønærten 
lige nu lidt halvdøde og trist ud.

Men når solen om kort tid vinder 
over kulden, så står havefolket klar 
til at komme ud og klargøre jorden 
til at dyrke sommerens afgrøder. 
Haveforeningen Grønærten, der er en af 
Gellerupparkens ældste foreninger, har 

i dag 80 små nyttehaver, som beboerne 
i afdelingen kan leje for 150 kroner om 
året. Der er mange beboere, der har haft 
deres have i over 20 år, men hvert år er der 
også haver, der bliver opsagt, så nye ha-
veinteresserede beboere kan godt være 
heldige også at få jord under neglene. El-
lers kan de blive skrevet på en venteliste. 

Generalforsamling
Grønærten holder generalforsamling 
søndag den 26. februar kl. 16 i Yggdrasil. 

Her er det sidste chance for medlemmer-
ne at gentegne deres medlemskab for det 
kommende år. Og herefter vil nye interes-
serede havelejere kunne få overdraget le-
dige haver, så de kan være klar til at kom-
me i jorden, når foråret endelig kommer. 
Kontakt kasserer Helle Hansen for yder-
ligere oplysninger – mobil 2783 2782 – 
email: hhmh65@hotmail.com

Mød din afdelingsbestyrelse og 
hør, hvad vi laver – stil spørgs-
mål, kom med dine ideer og 
mød dine naboer. Det sker i For-
eningernes Hus onsdag den 8. 
februar kl. 19-21.

Afdelingsbestyrelsen vil gerne prøve at 
informere beboerne i Gellerupparken på 

en ny måde med direkte møder om det, 
som bestyrelsen arbejder med.
Og samtidig vil vi også gerne høre, hvad 
du tænker og har af ideer til ting, som du 
kunne ønske skal ske i Gellerup.

Ideen med det nye initiativ ”Gelleruppar-
kens Summe-møder” er, at det skal være 
beboermøder uden fastlagt dagsorden, 
men hvor det er de fremmødte beboere 
og afdelingsbestyrelsen, der sammen 

har mulighed for at aftale, hvad der skal 
tales om på mødet.

Afdelingsbestyrelsen håber, at det vil 
føre til nogle gode debatter om at bo i 
Gellerup, og vi vil gerne gennemføre 
dem flere gange hen over året, hvis be-
boerne er interesserede.

Summe-møde med afdelingsbestyrelsen

Af Helle Hansen
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Når vi ved, hvad der foregår 
omkring os, øges trygheden og 
samarbejdet i et område. Derfor 
er kommunikation og netværk 
afgørende for en bydel som Gel-
lerup. 

Her bruger vi nu en hel side på nogle 
nyskabelser inden for Gellerups kom-
munikation. Gellerup har en masse at 
fortælle!

Årsrapport til beboerne
Glæd dig til midten af februar, hvor Det 
boligsociale Sekretariat omdeler en helt 
ny ting til beboerne: årsrapporten for, 
hvad vi har arbejdet med i 2016 – ja fak-
tisk helt tilbage til starten af helhedspla-
nen i 2014. 

Vi har smug-læst forordet til årsrappor-
ten – her er et udpluk:
”Den sociale helhedsplan fokuserer på 
at skaffe uddannelse og jobs til bebo-
erne, samt at styrke fritidsaktiviteterne 
og kommunikationen i området. Når vi 
kigger på Gellerup som område, er tal-
lene for uddannelse steget kraftigt, og 
trygheden er i top.”
Årsrapporten omtaler nogle af de pro-
jekter, vi har arbejdet med, og som pe-
ger positivt fremad. Det gælder blandt 
andet mad-netværket Somali Food, Blo-
kambassadørerne og Verdenshaverne. 

Gellerup-fortællinger
Mange af de, der arbejder i Gellerup, bor 
her ikke. De vil også gerne vide, hvad der 
sker i området ”efter lukketid”. 
Gellerupmodellen – et netværk af ledere 
i kommunen, politi og boligforening – 

har derfor besluttet 
at udgive et måned-
ligt nyhedsbrev til 
primært kommuna-
le medarbejdere.
Det sker i et sam-
arbejde med Det 
Boligsociale Sekre-
tariat, som sætter 

nyhedsbrevet op og sender det ud til pt. 
89 modtagere, der formidler nyhedsbre-
vet videre til medarbejderne. Der er ind-
til videre sendt to nyhedsbreve ud.

Mediehus ind i Opgangen
Mediehus Gellerup er en sammenslut-
ning af Indvandrer-tv, Gellerup Radio, 
Filmprojekt Gellerup, gellerup.nu og 
Skræppebladet.
Nu har vi fået kontor i Opgangen. Det er 
et nyt arbejdsfælleskab, som ligger oven-
på Gellerup Bibliotek. I mediehuset skal 
etableres et radiostudie og kontorlokaler 
til medierne. Gellerup.nu vil i øvrigt have 
til huse både her og i Det Boligsociale 
Sekretariat. 

Besøg os!
Fra midten af februar er vi på plads på 
øverste etage. Benyt den udvendige røde 
trappe ved biblioteket. Vi er der dagligt 
fra kl. 12-16. Du kommer ind ad den røde 
dør ved at ringe på Mediehusets num-
mer. 6131 6434

Fortællinger fra og om Gellerup

Af Birger Agergaard

Her er to af aktørerne i Mediehuset på altanen: Beboerredaktør 
Birger Agergaard, gellerup.nu, og redaktionssekretær Elsebeth Frede-
riksen, Skræppebladet. (foto: Mehmet Sahin)

Forsiden af den kommende årsrapport prydes af Wissal 
El-Arid, Kaltuma Guraa og Ulla Bording Jørgensen – tre af de 
mange, der har skubbet Gellerup fremad de seneste år. 



Udviklingsforløb for foreninger 
i Gellerup og Toveshøj 

ForeningsLiv under sport og fritid tilbyder fem 
udvalgte foreninger et individuelt tilpasset 
udviklingsforløb. Udgangspunktet er foreningens 
udfordringer eller udviklingspotentiale og 
foreningen bestemmer selv hvad der skal være i 
fokus. Det kan f.eks. være fordelingen af opgaver 
i bestyrelsen, at fastholde flere medlemmer eller 
at få flere frivillige i jeres forening. Alle foreninger 
kan ansøge om at deltage i udviklingsforløbet.
For mere information kontakt: 
Wissal El-Arid, Netværkskoordinator, 
mail: wiel@bbbo.dk, mobil: 2325 4122
Heidi Lytje Oehlers, Foreningskonsulent, 
mail: hlo@aarhus.dk

Kurser til foreningslivet 
Et nyt kursuskatalog fra Aarhus i Forening er netop udkommet. Her er tilbud om kurser indenfor fundraising, førstehjælp, sociale medier, kassererkurser, kurser til nye bestyrelsesmedlemmer og meget mere. Kurserne er for folkeoplysende foreninger, og af 3-4 timers varighed. Læs mere på: www.aarhusiforening.dk

Mandag den 5. juni fylder Grundloven 168 år, 
og for første gang går de to bydele Brabrand 
og Gellerup sammen om at skabe en ordent-
lig fødselsdagsfest, som efter planen skal foregå 
hen over hele døgnet, som også er 2. pinsedag. 
Hovedarrangementet om eftermiddagen kommer 
til at foregå ved Brabrand Rostadion. Her skal tidli-
gere folketingsmedlem for SF, Özlem Cekic, og over-
rabbiner Bent Melchior holde tale. De rejser i dag 
rundt i hele landet for at være med til at bygge bro 
og det er i det lys, at parret er inviteret til at tale. 
 
Grundlovsdag falder i år sammen med den muslimske 
ramadan. Det har givet anledning til at tænke nyt i 

forhold til at fejre dagen i Gellerup. Én idé handler om 
at tage hul på fødselsdagen allerede ved midnatstid 
i E&P-Huset med et specielt Rama´Delight-tilbud. Og 
måske er der andre med ideer?
 
Brainstorm 8. februar
Gellerup Fællesråd har sammen med Samvirket i Gel-
lerup og Toveshøj taget initiativ til et brainstormmø-
de, hvor alle er meget velkomne til at komme med 
ideer til andre måder at fejre Grundloven på. Det 
foregår onsdag den 8. februar kl. 17 i E&P Huset, Dor-
tesvej 37.

Pigeliv 

Onsdag den 15. februar kl. 15 åbner på Gellerup Museum en fotoudstilling.
Ni piger fra Gellerupparken og Toveshøj i alderen 11 - 14 år udstiller fotos, som de har taget ved aktiviteter under foreningen FamilieNetværk i de sidste fem år. Pigerne har fået inspiration fra ekskursioner til museer som Gellerup museum og AROS. Deres tekster er blevet til her: Lørdagsklubben i Klubben Troldehøjen i Toveshøj, Sigrids stue, 

Beboerhuset Laden og hjemme.

Girls Power 
7. februar kl. 17-20 holder Somali Women in 
Denmark et arrangement, der skal styrke pigers og 
kvinders rettigheder. Det foregår i Foreningernes 
Hus og byder på taler og rollespil.
Målet med projektet er også at uddanne, oplyse 
og advokere for herboende somaliske indvandrere 
og deres efterkommere. Disse piger har samme 
rettigheder som drengene i Danmark, men også i 
deres hjemlande.

Grundlovsdag bliver stor og langvarig 

Af Helle Hansen



Februar 2017
Fredag 3. februar  Kl. 17-19  Folkekøkken i Tousgårdsladen
Tirsdag 7. februar Kl. 18.45-21 Naturvidenskabeligt foredrag: Grønland, streames til Gellerup Bibliotek
Tirsdag 7. februar Kl. 17-20  Girl Power, Foreningernes Hus
Onsdag 8. februar Kl. 17-19  Planlægning af Grundlovsdag, E&P-Huset
Onsdag 8. februar Kl. 19-20  Mød Gellerupparkens afdelingsbestyrelse, Foreningernes Hus
Fredag 10. februar Kl. 17-19  Folkekøkken i Tousgårdsladen
Onsdag 15. februar Kl. 15-17  Udstillingen ’Pigeliv’, Gellerup Museum
Fredag 17. februar Kl. 17-19  Folkekøkken i Tousgårdsladen
Tirsdag 21. februar Kl. 18-19.30 Infomøde om transportkursus, Foreningernes Hus
Tirsdag 21. februar Kl. 18.45-21 Naturvidenskabeligt foredrag: Kvantecomputeren, streames til Gellerup Bibliotek
Fredag 24. februar Kl. 17-19  Folkekøkken i Tousgårdsladen
Fredag 24. februar Kl. 18-20  Perlevennernes generalforsamling, Tousgårdsladen
Lørdag 25. februar Kl. 11-13  Vintertour Gellerup, E&P-Huset
Søndag 26. februar Kl. 13-15  Fastelavn, Tousgårdsladen
Søndag 26. februar  kl. 16-18   Grønærten holder generalforsamling, Yggdrasil
Marts 
Onsdag 1. marts  Kl. 18.45-21 Naturvidenskabeligt foredrag: Dyr, streames til Gellerup Bibliotek
Fredag 3. marts  Kl. 17-19  Folkekøkken i Tousgårdsladen
Mandag 6. marts  Kl. 17-19  Pitchmøde til Gellerup Kulturmidler, E&P-Huset
Tirsdag 7. marts  Kl. 17-18  Åben træffetid med Rabih Azad-Ahmad, Gellerup Bibliotek
Tirsdag 7. marts  Kl. 18.45-21 Naturvidenskabeligt foredrag: Tillid og matematik, streames til Gellerup Bibliotek
Fredag 10. marts  Kl. 17-19  Folkekøkken i Tousgårdsladen
Tirsdag 14. marts  Kl. 18.45-21 Naturvidenskabeligt foredrag: Det elektroniske menneske, streames til Gellerup Bibliotek
Onsdag 15. marts Kl. 9.30-10 Find Holger, Gellerup Bibliotek 

          Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender februar 2017

Fodbold skaber venner 
Gadeplan Aarhus søsatte i slut-

ningen af januar en nyskabelse: 

Gadeplan-Cup. Det foregik i 

Globus1 og var en mægtig suc-

ces med 73 deltagende fodbold-

hold fra især Aarhus, men også 

andre byer. Og som man kan se 

på billedet, er fodbold velegnet 

til at skabe venner (Foto: Afif Ab-

dallah) 


