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Her kan du være med

• Kultur
• Fritid
• Natur
• Sport
• Begivenheder
• Byudvikling
• Rådgivning

Find vej 
Kort til bydelsvandring på midtersiderne
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Gellerup hylder sine 
ildsjæle med en pris
Siden 2011 har Samvirket hvert år på årsmødet 
hyldet en eller flere af områdets ildsjæle og 
fyrtårne ved at overrække Samvirkets Pris.

Prisen uddeles til en person, personer eller 
organisationer, der har gjort en særlig indsats i 
Gellerupparken og Toveshøj i det forløbne år. 

Inden ef tersommerens årsmøde kan du være 
med til at pege på, hvem du mener, bør modtage 
prisen i 2021. Kontakt Samvirkets sekretær Lone 
Hedelund, og fortæl, hvorfor du synes, at netop 
denne person eller personer fortjener prisen. 
Skriv til lhh@aarhus.dk.

Velkommen til en guide –
til alle de muligheder, der byder sig i Gellerup og Toveshøj for såvel 
gamle beboere som nytilflyttere til området. Her sker meget, og det 
vil styregruppen gerne fortælle dig om.
I medierne tegnes der of te et helt andet billede 
af lokalområdet end den opfattelse, beboerne 
generelt har. Her oplever vi, at vi har øjenkontakt 
og hilser på hinanden. Mange aktiviteter sker i 
fællesskab på tværs af foreninger, institutioner, 
religioner og politiske holdninger.  

Gellerup-området er kendetegnet ved mange 
børn – tre børn for hver voksen – så mange 
aktiviteter har fokus på børnene og de unge. 

Området erf omgærdet af natur, både en 
plejet – den nyanlagte park, som forbinder 
Gellerupparken med Toveshøj – og den mere 
vilde natur i Hasle Bakker, Skjoldhøjkilen og 
True Skov mod nord og Gellerup Skov, Brabrand 
Sø og Årslev Engsø mod syd.

Indkøbsmuligheder er her masser af. Et 
shoppingcenter i hver ende af Karen Blixens 
Boulevard – City Vest og Bazar Vest – og der-
udover flere handlemuligheder, blandt andet 

også Emmasvej, ligesom der også er flere lokale 
restauranter på Inger Christensens Gade.

Det er Samvirkets styregruppe, der har beslut-
tet at udsende denne guide, fordi Samvirkets 
formål er at medvirke til at få hele lokalområdet 
til at virke sammen i fællesskab.

Samvirket er et samarbejde og et netværk 
mellem områdets beboere, foreninger, frivillige, 
NGO’er, forskellige institutioner og aktører, 
Brabrand Boligforening og of fentligt ansatte. 

Med guiden håber Samvirkets styregruppe, at 
du får et godt kendskab til nogle af de mulighe-
der, der er for forskellige aktiviteter, men også 
viden om de mange forskelligartede foreninger, 
man kan blive medlem af og dermed medvirke 
til at styrke fællesskabet i Gellerup-området.

Velkommen og rigtig god fornøjelse.

Samvirkets styregruppe

Gellerup-guide 2021 udgives af  
Samvirket i Gellerup og Toveshøj
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Kvartalsmøde
 
Deltag i Samvirkets kvartalsmøde tirsdag den 25. maj klokken 16.30 - 19.00. 
Pga. af corona vides det endnu ikke, om mødet holdes fysisk eller virtuelt - 
men du kan følge med og tilmelde dig på hjemmesiden www.samvirket.dk
Temaet for dette kvartalsmøde er ”beskæf tige”. 

Tekst Helle Hansen. Foto Diana Bloch Hansen

Bokser Jan Thielemann, der var den første modtager 
af Samvirkets Pris i 2011

GGeelllleerruupp--gguuiiddee
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Samvirket er Gellerup og Toveshøjs bankende hjerte
Samvirket er et mødested for frivillige og professionelle 
kræfter i lokalsamfundet. Det er et netværk bestående af 
områdets beboere, foreninger, frivillige, Brabrand Bolig-
forening og offentligt ansatte, der arbejder sammen om at 
gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, 
bo og arbejde i.

Samvirkets styregruppe er sammensat af engagerede ildsjæle, som er 
demokratisk valgt på Samvirkets årsmøde, suppleret med repræsen-
tanter for boligforeningen og Aarhus Kommune. 

Styregruppen mødes jævnligt og diskuterer situationen i lokalom-
rådet, og hvordan aktuelle problemstillinger og emner kan håndteres.

Styregruppen planlægger Samvirkets kvartalsmøder, der byder på 
oplæg om aktuelle emner, som der så bliver mulighed for at diskutere 
på mødet. Det kan for eksempel være en orientering omkring politiets 
arbejde, afrapportering fra et konkret projekt, ligesom der fortælles 
om den fysiske og boligsociale indsats i området.

Alle beboere og andre interesserede i udviklingen i Gellerup og 
Toveshøj er velkomne på kvartalsmøderne. Der deltager typisk 
mellem 30 og 80 personer, som blandt andet diskuterer initiativer, 
som man i fællesskab vil forsøge at lave en indsats om, og der kan ned-
sættes ad hoc-grupper, som målrettet arbejder på at løse forskellige 
opgaver.

“Samvirkets Tryghedsbarometer” er et fast punkt på dagsordenen. 
Her møder lokalpolitiet op med en aktuel kommentar til områdets 
situation i forhold til kriminalitet og hærværk. 

Et andet punkt på dagsordenen er “Kvartalets forening/institution”, 
der er en kort præsentation af en lokal forening eller institution, der 
fortæller, hvad dens aktiviteter er. Det er med til at skabe kendskab 
og viden om, hvor mange forskellige tilbud der findes i Gellerup og 
Toveshøj.

Årsmødet i januar er en særlig festlig sammenkomst, der samtidig 
er en fejring af lokalområdet. Her hyldes blandt andet årets lokale 
ildsjæl, og der fortælles om det forløbne års store begivenheder.

Samvirket arrangerer desuden to introdage, hvor nyansatte og 
foreningsaktive kan blive introduceret til lokalområdet, og desuden 
er Samvirket medarrangør ved afholdelse af forskellige aktiviteter i 
området.

Tekst og fotos: Peter From

Samvirkets årsmøde 2021 holdes efter sommerferien
Samvirkets styregruppe besluttede på sit 
møde i april at udskyde 2021-årsmødet til ef ter 
sommerferien, da corona-restriktionerne i 
Gellerup-området vil kunne risikere at udskydes 
det endnu en gang – oprindeligt skulle det have 
været holdt sidste tirsdag i januar.

Samtidig blev det besluttet at udskyde valg af 
nye medlemmer til styregruppen til årsmødet i 
januar 2022. 

Temaet for sommeren udsatte Årsmøde 2021 
forventes at blive Samvirkets fremtid i det nye 
Gellerup.
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Beredskabet er en fælles indsats 
for at skabe tryghed

I Beredskabet i Gellerup mødes politiet, 
Aarhus Kommune og et stort antal 
frivillige foreninger og koordinerer 
den fælles indsats med at skabe 
tryghed i lokalområdet. Samarbejdet 
har i næsten 20 år været enestående i 
Danmark.

Gennem årene har Beredskabet i Gellerup 
været en samlende kraf t, hvor kommune, 
politi og frivillige beboere mødes og disku-
terer udfordringer i lokalområdet og af taler 
fælles handling.

”Når vi trækker på samme hammel, er vi 
betydelig stærkere, end hvis vi skulle klare 
tingene hver for sig. Det fællesskab her i Gel-

lerup skal vi værne om,” 
fortæller politikommissær 
Klaus Hvegholm Møller, 
Lokalpolitiet i Aarhus 
Vest.

I praksis består den ene 
del af Beredskabet af en 
lille gruppe medarbejdere 
fra bl.a. politi, socialfor-
valtning og fritids- og 

ungdomsskolen, som mødes og diskuterer 
aktuelle problemstillinger som for eksempel 
den opblussede bandekonflikt eller unges 
brug af hardball-pistoler.

Når de professionelle ser et behov for det, 
kan de hurtigt aktivere den del af Bered-
skabet, der består af frivillige fra de mange 
foreninger.

Simon El-Zeinab er koordinator for den 
civile del af Beredskabet. Han er løbende i 
kontakt med de mange frivillige foreninger 
og beboere og sørger for, at de alle bliver 
holdt løbende informeret om arbejdet.

”Da vi for eksempel havde mange 
containerbrande, var der rigtig mange fra for-
eningerne på gaden fra midt på af tenen til 1-2 
stykker om natten. Rigtig mange tilbød deres 
hjælp og var med til at gå rundt og holde øje i 
lokalområdet,” siger han.

Også den anden vej kommer der masser 

af henvendelser fra beboere, som har set 
eller hørt noget, de ønsker at videregive til 
myndighederne. Det sker især via grupper på 
WhatsApp, men også Facebook bliver brugt 
som informationskanal.

Også lokalområdets moskeer bakker op om 
Beredskabets arbejde, understreger Simon 
El-Zeinab. Imamer har indimellem budskaber 
med fra Beredskabet i fredagsbønnen.

Da coronasmitten brød ud, var Bered-
skabet afsæt for, at der blev dannet en 
lokal gruppe borgere, som tog initiativ til at 
hjælpe syge og sårbare mennesker, som ikke 
kunne gå ud og købe ind eller ordne andre 
fornødenheder.

Via et initiativ fra Folkesundhed Aarhus 
Vest er der siden blevet uddannet nogle 
coronaguider, der skal hjælpe lokale borgere 
med svar på coronaspørgsmål.

Det bliver løbende diskuteret, hvordan 
Beredskabet kan medvirke til at skabe øget 
tryghed i bydelen. Især er det for lokalpolitiet 
vigtigt, at nye beboere føler sig trygge.

”Vi kommer gerne ud og taler med 
beboerne om eventuelle problemer. Vi har 
alle sammen behov for som tilflytter at få 
nogle tips. Når man får startet godt, bliver 
man sandsynligvis også rigtig glad for at være 
her,” siger politikommissær Klaus Hvegholm 
Møller.

Tekst og foto øverst: Peter From: Kvartalsmøde i Samvirket online. Nederst: Tekst Helle Hansen. Kort baseret på sognekort,  Aarhus Kommune

Gellerup Fællesråd er borgernes talerør
Gellerup Fællesråd er dit lokale talerør ind til byrådet og Aarhus 
Kommunes forvaltninger. 
Fællesrådet er en slags paraplyorganisation 
for bibliotek, grundejer- og beboerforeninger, 
idrætsklubber, andre foreninger, kirke, 
moskeer og aktive ildsjæle i lokalområdet. 

Fællesrådets repræsentanter deltager på 
vegne af lokalområdet i møder med Teknik 
og Miljø, for eksempel om planlægning af 
trafikale indsatser, og ligeledes i arbejdet 
med kommunale planer på mange niveauer. 
Og sammen med kommunens ca. 30 andre 
fællesråd arbejdes der hele tiden for at styrke 
og udvikle dialogen mellem lokalområderne 
og kommunen.

Fællesrådet arbejder også for at skabe et 
naboskab blandt alle borgerne i Gellerup-om-
rådet og støtter op om det gode netværks-
samarbejde, der finder sted i Samvirket. Og 
sammen med Brabrand-Årslev Fællesråd har 
Gellerup Fællesråd i et par år desuden samar-
bejdet om projektet 8.220 Ideer, der binder 
de tre bydele i postnummeret 8220 sammen.

Læs mere på gellerupfaellesraad.dk

Fællesrådets område dækker cirka Gellerup Sogn.
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Det boligsociale arbejde skal skabe 
tryghed og løse sociale udfordringer

 

Mens den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere i  
Gellerup og Toveshøj, skal den boligsociale helhedsplan være med til at styrke  
trygheden og forsøge at løse sociale udfordringer i boligområdet. Arbejdet bliver især 
finansieret af Landsbyggefonden, men også af Aarhus Kommune.

Omdrejningspunkt for indsatsen er huset 
Yggdrasil på Dortesvej 35A – også kendt som 
”det gule hus”. I den nordiske mytologi er Ygg-
drasil kendt som livets træ, og det flotte relief 
på facaden er inspireret af den fortælling.

Her arbejder bl.a. unge- og familiemedar-
bejdere, socialrådgivere og jobkonsulenter 
på at støtte og hjælpe især unge op til 30 år 
med at komme godt i gang med voksenlivet, 
uddannelse og job.

Den nuværende boligsociale helhedsplan 
udløber i august 2022, og boligsocial chef 
Jesper Kurdahl Larsen er i gang med at 
forberede et oplæg til en ny helhedsplan, der 
så skal afløse den nuværende. 

Her i Gellerupparken og Toveshøj arbejder 
helhedsplanen med fire store emner:

Uddannelse og livschancer
Indsatsen skal især være med til at under-
støtte, at en kommende ny skole og fritids-

center i Gellerup kommer godt fra start. Det 
kan blandt andet ske ved, at flest mulige børn 
kan starte i skole uden sprogstøttebehov. 
Desuden er der fokus på børns fritid. I Gelle-
rup og Toveshøj deltager forholdsvis få børn 
i fritidsaktiviteter, når man sammenligner 
med andre områder.

Uddannelse og beskæftigelse
Målet er, at flere lokale beboere i Gellerup 
og Toveshøj kommer i gang med uddannelse 
eller får et job. Du kan møde jobkonsulenter 
og få uddannelsesvejledning lokalt i Yggdra-
sil, og du kan deltage i lokale arrangementer 
for at blive klogere på forskellige uddan-
nelsesmuligheder. Desuden er der sat nye 
initiativer i gang, hvor unge kan få erfaringer 
med arbejdsmarkedet.

Tryghed og forebyggelse mod kriminalitet
Samvirket, som du også kan læse om her på 

siderne, er et vigtigt mødested for de mange 
forskellige professionelle aktører og frivillige 
foreninger i Gellerup og Toveshøj. Her samles 
arbejdet for at gøre lokalområdet til et trygt 
sted at bo. Andre initiativer skal også hjælpe 
med at give unge en sund start på tilværelsen, 
blandt andet via gode fritidsaktiviteter og 
lommepengejobs.

Medborgerskab og sammenhængskraft
De kommende år vil der især være fokus 
på at understøtte de to kommende nye 
medborgerhuse og være med til at sikre, at 
de bliver samlingssteder for mangfoldige 
aktiviteter. Andre initiativer er beboerråd-
givning, foreningsservice og aktiv støtte til 
bydelsmødrene og baba.

Den kommende helhedsplan skal godken-
des af Aarhus Kommune, Landsbyggefonden 
og Brabrand Boligforenings afdelingsbesty-
relse.

Øverst: Tekst af Peter From, foto af Ulrik Dorph-Hansen. Nederst: Tekst af Helle Hansen, foto af Bo Sigismund

Livsværkstederne 
bringer nærvær ud

Under coronapandemien er Livsværksted-
ernes pop-up-cafeer blevet populære.

Her kan du få en kop kaf fe og en snak og 
måske møde lokale samarbejdspartnere og 
blive klogere på, hvad der foregår i lokalom-
rådet.

Pop-up-cafeerne er følgende steder og 
tidspunkter i 2021:

• Mandag kl. 11.00-12.30 Toveshøj, på stien 
for enden af blokken Edwin Rahrs Vej 18-26

• Onsdag kl. 11.00-12.30 Skovgårdsparken, 
legepladsen på Karensvej

• Onsdag kl. 13.00-14.30 Fredspladsen v. 
Gellerup Højskole

• Torsdag kl. 12.00-13.30 Søvangen, 
p-pladsen neden for den nye Vaskerihave 
på Louisevej

• Torsdag kl. 14.00-15.30 Det Boligsociale 
Hus, Dortesvej 35A
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Gellerup 
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BYPARKEN

”Blixens”
Aarhus 

Kommune

Tovshøj- 
hallen Stensagerskolen 

(Tovshøjskolen)Bydelsvandring
Kort og adresser

1

3 Blixens
1000 kommunale arbejdspladser 
herunder lokalpolitiet, iværksætteri 
og café.
Karen Blixens Boulevard 7

4 Beboerhuset Laden
Beboerhus for Toveshøjs beboere. 
Er i øjeblikket lukket for renovering 
med planlagt åbning i september. 
Edwin Rahrs Vej 6

5 Det boligsociale Hus
Yggdrasil eller ”det gule hus” 
er hjemsted for de boligsociale 
medarbejdere.
Her kan beboere få hjælp og 
støtte til børns fritidsaktiviteter, 
jobsøgning, uddannelse og adgang 
til kurser. 
Dortesvej 35A

6 Globus1
Multiaktivitetscenteret Globus1 
indeholder idrætsfaciliteter og 
lokaler til kulturelle aktiviteter.
Gudrunsvej 3A

7 Sundhedshus
Kommende sundhedshus beliggen-
de ved Globus1. Her vil der være 
fokus på sundhed og trivsel for 
områdets beboere.
Gudrunsvej 3A

8 Gellerup Museum
Museeum, der illustrerer Gellerups 
historie. Desuden  Skræppebladets 
redaktion.
Gudrunsvej 16, 6 th.

9 Sigrids Stue
Lokalt kunstprojekt, der laver 
aktiviteter med områdets børn og 
gæstekunstnere.
Dortesvej 3

10 Fredens Moské
Moskeen er drevet af Arabisk 
Kulturforening.
Edwin Rahrs Vej 32

2
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4

5

6

7

8
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9

11

12

13
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CityVest

Kortudsnit 1 (A-K)

BYPARKEN

Nordgård- 

hallen

1 K&A-center-området
Lige nord for City Vest er en del kultur- og aktivitetsinstitutioner (se kortudsnit 1)

 F Gellerup Kirke
Dansk folkekirke
Gudrunsvej 88

 G Cirkus Tværs
Cirkus Tværs er et såkaldt sociokulturelt 
projekt, der med cirkus som værktøj 
arbejder med børn og unge forholdsvis 
fra lokalområdet Gellerup.
Gudrunsvej 78

 I GAF
Gellerup Art Factory er et åbent kunst- og 
kultursamarbejde for og af lokale aktører, 
der understøtter initiativer i civilsam-
fundet. 

 J Livsværkstederne
Socioøkonomisk cafe og værested.
Gudrunsvej 7

 K Information Vest (E&P Huset) 
Informations- og aktivitetscenter for Hel-
hedsplan Gellerup Toveshøj. De tilbyder 
også bydelsvandringer.
Tinesvej 31

L Byværksted - tegnestue
Sigrids Stue - tegnestue for børn

2 Sports- og Kulturcampus-området

M Aktivitets- og bevægelseshuset

 
N Bibliotek og beboerhus

O Samlingshuset

 
P Kunstgræsbanen

 
Q Cirk(H)us

X Verdenspladsen

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 J

 K
 A

 Gellerup Bibliotek og  
Lokalhistorisk Arkiv

Gellerup Bibliotek er et offentligt 
bibliotek med borgerservice, jobhjørne 
og læsepladser. Biblioteket rummer 
også lokalhistorisk arkiv, som samler 
materiale, der kan illustrere historien for 
Brabrand-Aarslev.
Gudrunsvej 78

  B Andromeda
Kunstplatform med vide rammer for 
kunstnerisk udfoldelse.
Gudrunsvej 78

 C G78 Foreningshuset
Foreningslokaler til rådighed på første-
salen på Gudrunsvej 78.

 D Lokalcenter Gellerup
Lokalcenter med mulighed for træning og 
forskellige aktiviteter. Det er også her, du 
finder din lokale sundhedsklinik.
Gudrunsvej 80

 E Gellerup Højskole/ 
forsamlingshus

Lokal folkehøjskole under udvikling.

Det kaldes det nye samlingssted i Aarhus. 
Det er et samarbejde mellem Brabrand 
Boligforening, Aarhus Kommune og 
forskellige lokale foreninger og andre 
aktører. (se kortudsnit 2)
Området kommer til at indeholde:

M

N
O

P
Q

X

R Gellerupbadet
Kommunal svømmehal
Karen Blixens Boulevard 41 A

S Aarhus Klatreklub
I tidligere del af Gellerupbadet

R S
T

U

V

 Pladser og steder

T Byparken og Joops Have
Park, der strækker sig fra Gellerup til 
Toveshøj, som er en del af helhedsplanen.

U Fossen
Fossen er en del af Byparken, som igen 
er en del af Sports- og Kulturcampus og 
slutter parken af mod syd.

V Den Gyldne Port
Gellerups nye vartegn er en boligblok 
med vejgennemføring, nyrenoverede 
lejligheder og en gylden port.

W ”Benzintanken”
Lille betonoverdækket plads i Joops Have. 
Opholdsstation.

 H Den Jordiske Fredsplads
Plads foran Gellerup Kirke, hvor der kan 
afholdes arrangementer.

11 Fælleshaven
Have til beboerne, hvor de kan dyrke 
grønt og have et fællesskab.
Udenfor Gudrunsvej 2-10

 I

Kortudsnit 2 (L-V)

W

12 Tovshøjhallen
Svømmebassin, boksning, boldspil mv.

13 Nordgårdhallen
Sportshal 
Tinesvej 31

L

8
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Kultur- 
foreninger

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Sport

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Børn og 
Unge

Kultur

Created by Thak Ka
from the Noun Project

Kurdisk Kulturforening
 khaledkhan6@hotmail.com

Den palæstinensiske forening
 alrabeetah@gmail.com

Jafra - Arabisk Dansk Kulturhus 
(palæstinensisk)
/  JafraADKH
 Adkh@live.dk

Den Glade Familie (arabisk)
 dgf2204@hotmail.com

Al Nour Ungdomsforening/ 
Den arabiske kulturforening 
 alnour70@yahoo.dk

Den integrerede klub (arabisk)
 youssefali70@hotmail.com

Den aktive ungdomsforening (arabisk)
/ DAU Forening
   
Den aktive kvindeforening  
(arabisk) 
 afraj65@hotmail.com
 
Brabrand Ungdoms- og Kulturforening 
(tyrkisk)  
/ Brabrand Ungdoms- og 
Kulturforening 

De aktive kvinder (tyrkisk)
  Esma 26276942 

Somali Community in Denmark 
 shiikh80@hotmail.com

Puntland diaspora forum  
Danmark (somalisk)
 pdfd.dk

All-gargaar Charity society  
(somalisk) 
 elmi@hotmail.com

Somalisk gadebørns forening 
 somgf2010@gmail.com

Gobaad Kulturforening (somalisk)
 gobaad.dk@gmail.com

 P ACFC (fodbold)
Arena Vest 
Karens Blixens Boulevard 
/ acfodboldklub 

Vatanspor (fodbold)
Sødalskolen, Charlottevej 3 
/ Vatanspor

12 IVF Idræt Venskab Forening 
(fodbold)
Tovshøjhallen, Janesvej 2 
/  IVF05 
 

12 Nordgården Svømning 
(Tovshøjshallen), Janesvej 2 
 www.ni-svoem.dk 

12 Zamzam Boxing Academy
Tovshøjhallen, 
Janesvej 2  
/ zamzamboxing 

S Aarhus Klatreklub
Gellerupbadet 
Karen Blixens Boulevard 41 b 
 aarhusklatreklub.dk 

R Gellerupbadet 
Karen Blixens Boulevard 41 a
• Babysvømning (0-1 år)  
• Plask og Leg (1-5 år)
 Gellerupbadet.dk

R AGF Svømning 
Gellerupbadet
 agf-swimteam.dk 

R Aarhus Fridykkerklub
Gellerupbadet
 aarhusfridykning.dk
  

6 Globus1 
Gudrunsvej 3 a 
En lang række foreninger:
• Aarhus Street Soccer 
• Kin-Ball (fra 16 år)
• Marselisborg Hockey Klub 
• Åbyhøj IF – gymnastik
• All Star Cheerleaders 
 www.globus1.dk
 

G Cirkus Tværs 
Gudrunsvej 78
 Cirkustvaers.dk 

Oliven Spejderne  
 olivenspejderne.dk 

11 Red Barnet Naturklub  
Fælleshaven bag B1, 
Gudrunsvej 2-10  
 nettanac@yahoo.dk

11 Billedskole Brabrand
Fælleshaven bag B1, 
Gudrunsvej 2-10  
 Didde89@gmail.com

L Sigrids Stues tegnestue for børn 
Byværkstedet ved Nordgårdhal-
len, Tinesvej 31
/ sigridsstuestegneskole

E GellerKlub 
For børn i 3.-5. klasse
Gellerup Højskolen 
Gudrunsvej 82  
/ GellerKlubGellerup 

Kontaktstedet 
Værested for unge mellem 15-25 år 
Gudrunsvej 78

Rap-Akademiet 
 www.ungiaarhus.dk

Kommunal legeplads, fritids- og 
ungdomsklub 
• Kig-klubberne i Gellerup 

Karen Blixens Boulevard 47 b-c
• Klubberne i Toveshøj  

Janesvej 4

Familie

Created by DewDrops
from the Noun Project

Foreningen Familienetværk
 ilham539@hotmail.com
   
Bydelsmødre Gellerup 
/ Bydelsmødre Gellerup 

BABA Gellerup
nana@bbbo.dk 
  
Q-Huset i Gellerup  
/ qhusgellerup 

Perlevennerne  
/ perlevennerne

Haver

Verdenshavernes Venner 
/ Verderneshavernes Venner 
Gellerup 
 nettanac@yahoo.dk

Grønærten
Haveforening i Gellerupparken
/ Haveforeningen Grønærten
 hhmh65@hotmail.com

 

Created by Phạm Thanh Lộc
from the Noun Project

I Gellerup Art Factory
Gudrunsvej 78
/ gellerupartfactory 

8 Gellerup Museums Venner
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6. th.
/ gellerupmuseum 
 nettanac@yahoo.dk

B Andromeda 8220  
 andromeda8220.dk

9 Sigrids Stue 
Platform for samtidskunst i 
Gellerup 
/ sigridsstue

Rådgivning

Ikoner baseret på grafik fra ”the Noun Project”

J Livsværkstedernes Rådgivning
City Vest, Gudrunsvej 7
•     Økonomisk rådgivning
•     Juridisk rådgivning
•     Udlændingeretshjælpen

Der kan bookes tid til alle rådgiv-
ninger på telefon eller e-mail
  30 30 66 32 
 lep@kfumsoc.dk

Gellerupparkens Retshjælp
Dortesvej 1, st. th.
 www.gpret.dk

Created by IconTrack
from the Noun Project



Created by Thak Ka
from the Noun Project

Created by DewDrops
from the Noun Project

Created by Phạm Thanh Lộc
from the Noun Project

Created by monkik
from the Noun Project

Kulturforeninger

Sport

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Kulturforeninger

Børn og Unge- 
foreninger

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Sport
Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Created by Thak Ka
from the Noun Project

Familie

Haver

Institutioner

Andet

Kultur

Børn

Created by DewDrops
from the Noun Project

Created by Phạm Thanh Lộc
from the Noun Project

Created by monkik
from the Noun Project

Created by Thak Ka
from the Noun Project

Familie
Created by DewDrops
from the Noun Project

Created by ghayn
from the Noun Project

Created by IconTrack
from the Noun Project
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Grønne haveglæder mellem blokkeneGrønne haveglæder mellem blokkene
I over 50 år har beboerne i Gellerupparken kunnet leje haveforeningen Grønærtens 
små nyttehaver, der ligger mellem flere af blokkene. Her kan beboerne dyrke 
grøntsager og blomster og få jord under neglene. 

I 12 år har foreningen Verdenshavernes Venner været med til at skabe masser 
af grønne haveprojekter rundt i Gellerup og Toveshøj til glæde for beboerne i de 
to boligafdelinger. Her er alle velkomne til at komme og deltage til fællesarrange-
menter med fokus på det grønne og det at nyde naturen.

I sommeren 2021 deltager haveforeningerne i Alverdens Haver under det grønne 
projekt Vild med Gellerup.

Oliven Spejderne er godt fællesskabOliven Spejderne er godt fællesskab
Spejderliv er lig med friluf tsliv. Og udelivet hos Oliven Spejderne byder på masser 
af udfordringer året rundt. Spejderlivet skal først og fremmest være sjovt – men 
det handler også om at få oplevelser, som ligger lidt ud over det normale. Det kan 
for eksempel være at deltage i en stor spejderlejr.

En patrulje er spejdernes ord for gruppe. Og det er i små grupper, at spejderne 
arbejder sammen ud fra tanken om, at børn og unge er de bedste forbilleder for 
andre børn og unge. 

Man kan allerede starte som spejder som 7-årig, hvor man skal have sine 
forældre med de første par gange.  Og når man er voksen, så kan man deltage som 
frivillig spejderleder. 

Oliven Spejderne holder til ved Klubberne i Toveshøj, Janesvej 4.

Sigrids Stue udvikler kunstprojekter Sigrids Stue udvikler kunstprojekter 
både lokalt og internationaltbåde lokalt og internationalt
Sigrids Stue er et kunstprojekt og en platform for samtidskunst, der tager udgangs-
punkt i Gellerup. Her findes også Sigrids UdeStue, som består af flytbare træ-pavil-
loner og containere samt et aktivt og foranderligt uderum, der p.t. er placeret ved 
Nordgårdhallen. 

UdeStuen danner også base for Sigrids Stues Tegneskole og Byværksted for børn, 
som både kan møde gæstekunstnere, gå til tegning, lære at bruge sav og borema-
skine og tage del i kunst- og byrumsprojekter.

Sigrids Stue er lokaliseret i en 3.-sals lejlighed på Dortesvej og har en Grønært-
have mellem blokkene. Sigrids Stue inviterer of te uafhængige danske og uden-
landske kunstnere og researchere på arbejdsophold og til at indgå i de langsigtede 
kunstprojekter og tilstedeværelse i Gellerup.

Tekst: Helle Hansen. Foto Helle Hansen, Peter From og Sigrids Stue

Red Barnets Naturklub er vild med bålRed Barnets Naturklub er vild med bål
Ved Fælleshaven bag B1-blokken på Gudrunsvej 2-10 holder Red Barnets Naturklub 
til og tilbyder aktiviteter med fokus på natur og udeliv til børn fra Gellerup og 
Toveshøj. 

Naturklubbens børn er med til at udforske Gellerups nye spændende bypark, 
Joops Have. Der bliver of te lavet mad over bål, og så tager børnene og de frivillige 
fra Red Barnet jævnligt på udflugter ud i Aarhus’ smukke natur. Red Barnets Natur-
klub er for børn mellem seks og 11 år.
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Vild med Gellerup skal få naboerne ud 
i det grønne, ud af coronaisolationen
Sommeren i Gellerup indbyder til masser af udeaktivitet  
for børn, unge, voksne og ældre.

”Skulptur af natur”, ”SpireHuset”, ”Alverdens 
Haver”, ”Vi spiser Gellerup” og ”Glade Gavl-
malere” er fem aktiviteter i projekt Vild med 
Gellerup med undertitlen: Hvor fællesskaber 
spirer og gror.

Det er Gellerupforeningerne Verdenshaver-
nes Venner, Haveforeningen Grønærten og 
Gellerup Museums Glade Gavlmalere, der 
sammen med virksomhederne ’hej blokken’, 
VisionPilot og Brabrand Billedskole står bag 
aktiviteterne, som kommer til at foregå både 
i Drivhuset på Blixens Tag, i Verdenshavernes 
mange haver og ved Grønærtens nyttehaver. 

I Joops Have og resten af byparken vil 
der både blive lavet kunst i naturen, samlet 
krydderurter og lavet mad over bål. Endelig 
skal sydgavlen på en blok på Inger Christen-

sens Gade i sommerferien males af de Glade 
Gavlmalere.

Mødested i G78 over biblioteket
Det centrale mødested for projektet 
bliver i ”Gartneriet”, der sidst i maj fysisk får 
placering på førstesalen i Gudrunsvej 78 over 
Gellerup Bibliotek. Det bliver et slags ekspe-
rimentarium, hvor du kan møde Claus Kold, 
der er nystartet koordinator for Vild med 
Gellerup. Herfra vil han sammen med frivil-
lige fra foreninger fortælle alle nysgerrige om 
projektet. Og det er her, du kan få oplysninger 
om, hvordan du kan deltage. 

Læs meget mere på 
 vildmedgellerup.dk

Koordinator Claus Kold på den røde trappen på nordsiden 
af G78 ved Gellerup Bibliotek.  
På førstesalen åbner Vild med Gellerup sidst i maj projekt-
kontoret ”Gartneriet”.

Her ligger iværksætterhusene tæt
Som noget helt særligt huser Gellerup hele tre iværksætter- 
fællesskaber, der ligger få minutters gang fra hinanden.

Square One
Hvis du går op ad Karen Blixens Boulevard, 
kommer du forbi Square One i nummer 21. 
Her bor en lang række kreative og praktiske 
iværksættere, som er i gang med at udvikle 
deres virksomheder inden for blandt andet 
håndværk, design og service.
 squareone.work

Den Gode By
Og bevæger du dig yderligere et par hun-
drede meter op ad gaden, kan du i stueeta-
gen i Teknik og Miljøs kontorhus, Blixens, 
finde Den Gode By, hvor yderligere en række 
spændende unge virksomheder har deres 
hjemsted. En forudsætning for at være en 
del af Den Gode By er, at man vil bruge tid på 
fælles projekter og hjælpe andre i gang.
 dengodeby.dk

KollektivByen
På tredje sal på Gudrunsvej 78 med en 
fantastisk udsigt ud over Brabrand Sø bor 
KollektivByen, der er en samling af mindre 
virksomheder med meget forskellige faglig-
heder – men med en fælles interesse i netop 
fællesskabet.
 www.kollektivbyen.dk

Arkitekt Anna Mette Exner fortæller gerne om KollektivByen, 
der bor på øverste etage i K&A-centret.

Øverst: Tekst og foto af Helle Hansen. Nederst: Tekst af Peter From. Fotos: Helle Hansen og Anett S. Christiansen

Verdenshavernes Venner fik hjælp fra Square One til et 
projekt for Fælleshaverne.
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Helhedsplan nummer to undervejs
Nedrivninger, genhusninger, ombygninger er  
på dagsordenen dette forår.
Gellerupparken og Toveshøj er i dag mere end halvvejs gennem det, som er blevet 
kaldt Danmarks største byforandringsprojekt. 

Arbejdet med at ændre bydelen begyndte 
tilbage i 2007, hvor området blev kaldt et 
udsat boligområde. Helhedsplanens mål lød, 
at Gellerup i 2030 er kendt som en attraktiv 
bydel.

Siden 1970’erne har Gellerup været kendt 
som et boligområde med mange udfor-
dringer. De høje betonblokke i vestbyen har 
gennem årene trukket mange overskrif ter i 
landets aviser, og området har of te været mål 
for politiske kampagner.

Gennem de seneste seks-syv år er der sket 
store fysiske forandringer i området, ef ter 
at den første helhedsplan for Gellerup og 
Toveshøj i 2010 blev vedtaget af beboere, 
boligforening og Aarhus Kommune.  

Der er kommet mange nye veje ind i områ-
det, fem blokke er revet ned, der er kommet 
nye kommunale bygninger, et nyt kollegium, 
boligforeningens domicil og flere nye private 
lejemål. 

Og områdets grønne hjerte er omdannet 
til en ny park med sø, bæk, bakker, stier og  
aktivitetsområder.

Parallelsamfundslov kræver flere nedrivninger
I 2018 vedtog Folketinget en parallelsam-
fundslov, der udnævnte Gellerupparken og 
Toveshøj til en såkaldt ”hård ghetto”. 

Konsekvensen er, at området i 2030 højst 
må have 40 procent almene boliger, og det 
betyder, at det igen er nødvendigt at rive 
blokke ned i Gellerup.

Udrulningen af den nye parallelsamfunds-
lov er for tiden i gang i Gellerup. I 2019 indgik 
Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening 
en af tale om en udviklingsplan med nedriv-
ning af i alt 600 boliger i de to afdelinger. Der 
er peget på syv blokke i Gellerupparken, som 
skal rives ned, og derudover skal der rives 200 
lejligheder ned i Toveshøj.

Helhedsplan 2.0 til afstemning
Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune 
er i gang med at omsætte udviklingsplanen 
til en såkaldt helhedsplan, som beboerne i de 
to boligafdelinger skal stemme om. Corona 
er skyld i, at helhedsplanen foreløbig er 
forsinket i et halvt år. 

Her i foråret arbejdes der med at få udar-
bejdet den konkrete af tale, der skal stemmes 
om. Den skal beskrive, hvilke blokke der skal 
rives ned og hvornår. Hvilke rettigheder har 
beboerne, der skal genhuses? Hvornår skal de 
tilbageblevne blokke renoveres? Hvor mange 
lejligheder skal omdannes? 

Når alle af talepunkterne er forhandlet 
på plads, skal den nye helhedsplan til 
afstemning i Brabrand Boligforenings bebo-
erdemokratisk system, ligesom Aarhus Byråd 
også skal sige ja til af talen – det forventes at 
ske denne sommer.
 helhedsplangellerup.dk

Ny skole på vej i Gellerup i 2025
Arbejdet er i fuld gang med at skabe en ny skole og  
et fritidscenter for børn og unge.
I 2020 lukkede områdets lokale skole, 
Tovshøjskolen på Janesvej, og eleverne blev 
flyttet over på Ellekærskolen, der samtidig 
ændrede navn til Ellehøjskolen. 

Men i august 2025 bliver dørene slået op 
til den nye skole i Gellerup – som kommer til 
at ligge to steder i område. Afdelingen for 
indskolingen, 0.-3. årgang, kommer til at ligge 
langs Inger Christensens Gade, mens afde-
lingen for udskolingen kommer til at ligge på 
Karen Blixens Boulevard.

Den tidligere Tovshøjskolen er ved at blive 
bygget om til i 2022 at huse Stensagerskolen, 
som er kommunens specialskole for børn og 
unge med store specialpædagogiske behov.

• Se mere om ny folkeskole og fritidscenter 
i Gellerup på udstillingen i 
Information Vest på Tinesvej 31.

• Læs mere på kommunens hjemmeside:  
 aarhus.dk/nyskolefritidgellerup

Tekst: Helle Hansen. Foto Bo Sigismund (øverst), Ulrik Dorph-Hansen. Illustration af Aarhus Kommune



Kunstner Thomas Kruse foran den blå gavl, han malede med 
beboerne i 1985. Gavlmaleriet ligger p.t. i depot og venter på at 
blive sat op på blok B5 på Gudrunsvej, når den skal renoveres.

Følg med i, hvad der sker i Gellerup  
og resten af Brabrand!
Lokalområdet er velforsynet med nære medier, der tilsammen kan holde dig 
velinformeret om alt, hvad der sker i 8220 Brabrand.
Skræppebladet  udgives af Brabrand 
Boligforening og fortæller om livet i bolig-
foreningens 29 afdelinger rundt omkring i 
Aarhus Kommune. Alle kan blive frivillige i 
redaktionen.

Skræppebladets trykte udgave udkommer 
otte gange om året. Desuden udgiver Skræp-
pebladet hver eller hver anden uge et digitalt 
nyhedsbrev. Men du kan også følge Skræppe-
bladet på hjemmesiden og via Facebook.
 skraeppebladet.dk

Gellerup.nu udgives af Det boligsociale hus 
Yggdrasil i Gellerup og fortæller især om det 
boligsociale arbejde og den positive udvik-
ling, der sker i Gellerup og Toveshøj. 

Gellerup.nu kan du følge på hjemmesiden 
og via Facebook, men også via et månedligt 
nyhedsbrev på e-mail.
 gellerup.nu

Vores Brabrand er et nærlokalt medie, der 
dækker hele 8220 Brabrand og finansieres af 
bl.a. medlemskaber, annoncer og partner-
skaber. 

Du kan følge Vores Brabrand via hjemme-
siden, Facebook og Instagram, men desuden 
kan du gratis hver fredag modtage en e-mail 
med et nyhedsbrev med nyheder og arrange-
menter i lokalområdet.
 voresbrabrand.dk

Gellerup Live finder du kun på Facebook og 
Instagram. Gellerup Live er en del af TV2 Øst-
jylland, der her eksperimenterer med en ny 
form for journalistik hovedsagelig rettet mod 
unge under 30. Gellerup Live sætter fokus på 
livet, som det leves af unge i Aarhus Vest.
/ gelleruplive

Få en introduktion 
til Gellerup
Hvis du rigtig vil lære Gellerup at kende 
og møde nogle af de mange tilbud og 
aktiviteter, der findes. Så skal du sætte 
en hel dag af til at deltage i Samvirkets 
Introdage, som findes sted to gange om 
året, den 2. tirsdag i marts og i september 
fra morgenstunden og hen på ef termid-
dagen.

Sammen med en masse andre nye 
kolleger, ildsjæle, beboere og andre nys-
gerrige, der gerne vil vide mere, bliver du 
i mindre hold sendt på en slags stjerneløb 
ud i området. En hel dag med masser af 
spændende møder.

Alsang i Gellerup 
 
Du er inviteret til et mindre fællessangs-arrangement  onsdag den 19. 
maj, hvor der bliver fællessang flere steder rundt i Gellerup på grund 
af forsamlingsreglerne. 

Onsdag den 1. september holdes et stor Alsangs-arrangement med 
fællessang i Gellerup både på Fredspladsen og ved den Gyldne Port på 
Gudrunsvej, hvor den nye Gellerupsang “Åben din gyldne port” skal 
spilles og synges. 
/ Alsang i Gellerup

Mal en vild gavl 
 
I uge 29 og 30 kan alle voksne være med til at 
male en gavl på en blok i Gellerup sammen med 
Gellerups Glade Gavlmalere og kunstneren 
Thomas Kruse. 

Temaet bliver det vilde Gellerup og kommer til 
at bestå af motiver med både planter og dyr.
 vildmedgellerup.dk.

Løb mellem  
blokkene 
Alle kan være med, når vi løber eller går 
gennem det skønne og grønne område i 
Gellerup lørdag den 18. september 2021.

Tilmelding via www.sportstiming.dk - 
søg ef ter Løb Mellem Husene Aarhus
/ Løb Mellem Husene


