I DETTE NUMMER:
• Toveshøj mistede busserne
• Cykelcamping, wild west og en isvogn
• Thomas Buttenschøn indvier nyt musiksted i Gellerup
• I bussen med Unge 4 Unge
• Unge bliver hørt i Byrådet

xxxx - hvad skal det hedde?
nr. 1 - september 2011

Gellerup.nu

Mediehus Gellerup, Foreningernes Hus, Sigridsvej 46, 8220 Brabrand.
Bladet udkommer i 2011: september, oktober og december
som indstik i Skræppebladet, http://skraeppebladet.dk.
Alle indstik kan findes på , http://skraeppebladet.dk/indstik.
ISSN: 09606-267X
Oplag: 2600
Tryk: Uni-Tryk A/S
Internetside: www.gellerup.nu
I redaktionen
Birger Agergaard, redaktør, birger@bydele.dk, tlf. 6130 8699
Helle Hansen, hellehm@gmail.com
Elsebeth Frederiksen, skribent, elsebethf@gmail.com
Ghofran Karnib, skribent, ghofran.karnib@live.dk
Lene B. Jørgensen, skribent, lenebekj@gmail.com
Sine N. Thomsen, skribent, snthomsen@mail.dmjx.dk
Jytte Lund Larsen, skribent, jyttell@hrtrivsel.com
Carrie Andersen (grafiker)
Forsiden
Foto fra Fritidsklubben Gellerups cykeltur til Ry.
Fotograf: Jytte Lund Larsen. Se flere fotos side 5.
Åbent Redaktionsmøde: Dette beboerblad er for
alle i Gellerupparken og Toveshøj, derfor inviterer
vi alle interesserede til at deltage i vores åbne
redaktionsmøder, hvor vi diskuterer ideer til det kommende blad
og til bydelsportalen gellerup.nu.’’
Næste åbne redaktionsmøde:
torsdag den 1. september kl. 17-18.30. Sted: Mediehus Gellerup,
Foreningernes Hus. Kontakt evt. Birger Agergaard på 6130 8699
Næste nummer: Send stof og billeder senest 15. september til
redaktør Birger Agergaard på birger@bydele.dk
Næste nummer udkommer 29. september.

INDHOLD
4
5
6
7
9
10
11
13
14
15

Pigernes sommer – og andre billeder
Cykelcamping, wild west og en isvogn
Toveshøj: Send en bus!
Unge 4 Unge taler unge til ro i bussen
SanseSpil i Sigrids Stue
Gellerup stemmer på valget
Bliv valgt til ungebyrådet
Rabateh – månedens forening
Portræt: Gellerup bryder fordomme
Opslagstavlen

2 - XXXX September 2011

Velkommen til vores nye XXXX
Af Birger Agergaard

Et nyt barn er født - og du har det i hånden nu.
Beboerbladet Skræppebladet har fået et lokalt
indstik, og vi håber, at du bliver glad for det.
Det kommer indtil videre hver anden gang
Skræppebladet udkommer, og her i efteråret bliver
det i september, oktober og december.
Bladet skal fortælle om livet i Gellerupparken og
Toveshøj. Afdeling 4 og 5 og Samvirket står bag
bladet, og det er frivillige skribenter herfra og fra
bydelsportalen www.gellerup.nu, der laver bladet.
Nogle artikler er de samme både på nettet og i
bladet, andre er forskellige.

Vi behøver din hjælp til at navngive bladet

Men hvad skal bladet hedde? Vi har sat XXXXer i overskriften, fordi vi behøver din hjælp
til at navngive bladet. Vi inviterer dig til en
navnekonkurrence, hvor du kan byde ind med et
godt forslag til lokalbladets navn. Vinderen får to
biografbilletter. Send dit forslag til birger@bydele.
dk senest 15. september.

Vær aktiv og få indﬂydelse!

Vi vil så gerne være flere til at skrive historier, tage
billeder, måske også tegne, lave konkurrencer og
så videre. Når du ytrer dig, får du indflydelse! Skriv
den gode historie om Gellerupparken og Toveshøj!
Bliv frivillig på bydelsportalen / Skræppebladet!
Du bestemmer selv, hvor meget tid du vil bruge på
det, bare du synes det er sjovt at være med. Du får
mulighed for gratis kurser i borgerjournalistik og
foto. Skriv til birger@bydele.dk eller ring på 6130
8699, hvis du vil være med eller bare høre mere.
Med det nye indstik kan afdelinger og ildsjæle
skrive meget mere om de helt lokale begivenheder
end nu, hvor afdelingernes historier indgår i det
store Skræppeblad. Du er meget velkommen til
at sende en god historie eller nogle billeder, som
andre kan have glæde af at læse og se.
Foto af en lille del af redaktionen, samlet til et
redaktionsmøde i august: (fra v.) Elsebeth Frederiksen,
Jytte Lund Larsen, Lene B. Jørgensen, Helle Hansen,
Birger Agergaard.

Thomas Buttenschøn indvier nyt musiksted i Gellerup
Af Birger Agergaard

Musikcafeen i Mejlgade vil gerne have
et musiksted i Gellerup, og da Gellerup
fandt ud af det, var det som at slå to fluer
med et smæk, for det ønske har bydelen
selv.
Resultat: Musikcafeens Real-projekt får
en satellit på Gellerupscenen på Gudrunsvej, og starten går fredag den 9. september med en forrygende koncert med
dansk-zambiske Thomas Buttenschøn.
Buttenschøn blev berømt med et slag og
har på fem år udgivet fire albums, fyldt
med varme sange. Buttenschøn kommer solo – og billetterne bliver billige.
I Gellerup er der begejstring over nyheden, som en gruppe beboere selv har
arbejdet med på i et stykke tid. En af den
er Susanne Schmidt Sørensen fra Gudrunsvej:
”Vi var nogle beboere, der selv havde
fået den ide at få gang noget musik, for
det er der behov for. Da vi hørte, at Mu-

sikcafeen havde samme ide, så var det jo
bare med at samarbejde.
Gellerupscenen lægger lokaler til, og
Susanne regner med, at der kan holdes
6-10 koncerter om året. De vil blive afviklet professionelt af Musikcafeen og med
hjælp fra Gellerupscenen, Samvirkets
kultur-komite og frivillige. Billetter sælges i forsalg på Gellerupscenen.

Hvilken slags musik skal der spilles?

”Det skal være verdensmusik, som ikke
bare tiltrækker folk fra vestbyen, men
fra hele Århus. Der er rigtig meget god
etnisk musik, som laves i Gellerup-området, og det skal vi også høre her, men
vi satser også på at få musik udefra, eksempelvis soulsangeren Pearl,” siger Susanne Schmidt Sørensen.

Gellerup gør et scoop og kan præsentere
dansk-zambiske Thomas Buttenschøn
i Gellerup fredag den 9. september på
Gellerupscenen.

Nyt journalistkursus – nu med demokrati
Af Birger Agergaard

Kan du skrive, så alle beboere i Gellerup
flyver op af sofaen og stemmer ved valgene? Kan du sætte en debat i gang, som
får os til at tænke over demokratiet og
får os til at sige ”Jo, det nytter at stemme
og fortælle sin mening?”
Vil du gerne have indflydelse og sige din
mening på beboermøder og ved folketingsvalg og kommunevalg?

Så skal du med på kursus i demokratijournalistik her i efteråret.
Sammen med Samvirket i Gellerup
og Skræppebladets lokalsektion vil bydelsportalen Gellerup.nu stå for et kursus, som alle beboere kan søge ind på.
Gellerup står sammen om kampagnen
”Gellerup Stemmer” - det kan du læse
mere om på side 10 i Skræppens lokalsektion.
Første gang bliver mandag den 5. september kl. 17-18.30 i Cafeen i Foreningernes Hus. Du skal senest fredag den
2. september søge om komme med på
kurset.

Skriv til underviser Birger Agergaard
på birger@bydele.dk og fortæl, hvorfor du gerne vil deltage.

Når vi mødes, aftaler vi, hvordan kurset
skal foregå. Det kan være fyraftens-kur-

ser eller lørdags-workshops - det er du
med til at bestemme.

Skriv interessant

Du lærer at skrive, så det er interessant
for andre at læse, og vi vil skrive artikler,
der vækker debat. Du kan også vælge at
bruge foto og video til at fortælle historier.
Du får adgang til Skræppebladet og Gellerup.nu – og desuden til JP Århus, som
bliver en samarbejdspartner i dette projekt. Vi skal skrive temaer om Gellerup,
politik og demokrati - og de bliver trykt i
JP Århus.
Hvis du er aktiv i en forening eller klub,
er det også en fordel at kunne kommunikere klart og opdatere foreningens side
med gode historier. Og endelig kan du
lære at bruge Facebook strategisk, så
dine venner lytter til dine holdninger.
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Pigernes sommer: musik, foto og bamser
tekst og fotos: Ulla Bording Jørgensen, Elsebeth Frederiksen, Anja Raithel, Birger Agergaard

Samvirket skal være med til at skabe flere pigeaktiviteter i Gellerup og Toveshøj.
I sommerferien har Samvirket stået bag
flere spændende pigeworkshops: to fotoworkshops og en musikworkshop for
teenagere.
Til slut skal nævnes vores navnkundige
bamseworkshop, hvor piger syede bamser på livet løs. Bamseworkshoppen afsluttedes med fernisering for deltagernes familier.

I efterårsferien er der planlagt en hesteworkshop på en rideskole, hvor pigerne vil lære at kommunikere med hestene
fra jorden og fra hesteryg. Samvirkets sekretariat modtager meget gerne forslag
og ønsker til flere slags pigeaktiviteter,
så vi kan tilgodese så mange piger som
muligt. Kontakt via samvirket.dk

dækkede fem vidt forskellige numre,
som de optrådte med foran forældre og
søskende

Isvognen er ved at være klar til tur.

Fotos giver blod på tanden

To hold piger har nu været fotografer i
Gellerup, og for mange af dem har det
blot givet dem endnu større lyst til at
fastholde øjeblikket med digitale fotos.
Underviseren, Rikke Skov, har sendt pigerne på fotomarathon et par gange,
hvor pigerne fik en time til at fange situationer med ”Gellerup i bevægelse”.
Ugerne sluttede med udstillinger på biblioteket.
Tvillingerne Amal og Dunia Hessein fra
Tilst var blandt deltagerne. På billederne
her viser de henholdsvis en råge i flisemønster og Rasmus Klumps fodspor.

Sabrin tager lige en kunstpause

Sjov sommerskole i Laden
Musikglade piger lærte at
spille i band

Seks gæve piger gav koncert på Tovshøjskolen som afslutning på en uges musik-workshop.
De musikglade piger har brugt en uge
af deres sommerferie på at spille i pigeband på Tovshøjskolen. Sammen med
lærere fra børnemusikgruppen Kucheza
havde pigerne skabt et repertoire, der
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12 børn var tilmeldt Tousgårdsladens billedskole. Kunstnerne Jørgen Andreasen
og Anja Raithel underviste børnene i at
arbejde med de forskellige materialer
Ugens store opgave var at bygge en isvogn af genbrugsmaterialer og skrot. De
var også vældigt kreative og havde lavet
kunstige is af plastikkrus, korkpropper
og papirkugler. De havde lavet store
skilte af træ med forskellige slogans og
prislister.

Se ﬂere billeder og
sommerferie-historier
på www.gellerup.nu

Cykelcamping, wild west og en isvogn
tekst og fotos: Jytte Lund Larsen, Birger Agergaard, Elsebeth Frederiksen

Unge fra Gellerup cykler til Ry

27 børn fra Fritidsklubben i Gellerup cyklede målbevidste og glade til Ry. En tur
på godt 30 kilometer, som kræver kondition og pauser. Målet var den kommunale teltplads ”Skimminghøj” i Ry, hvor
Gellerup Fritidsklub slog lejr.
Mohamed El Khabib, Ahmed Aziz, Mohamed Fahat er blandt lejrdeltagerne.
Chips, Haribo-poser og voks til håret er
vigtigt at have med i bagagen. ”Det er
vigtigt at style håret,” siger drengene.

Wild west i Gellerup

Det er legedag ved Klubberne i Gellerup.
Det er mest wild-west-tema, men der
er også kuglekast - og candyfloss, hvis
man er i det søde hjørne.
Klubberne får god hjælp af piger fra Fritidspatruljen, og flere hundrede børn
har deltaget i sommerens legedage. For

God afslutning på Gellerup Cup

Gellerup Cup var en stor csucces. Det
fortæller Afif Abdallah, som er formand
for ACFC:
”Børn er kommet fra alle vegne i Århus,
nogle af dem havde et hold i forvejen,
mens andre mødte op på dagen og fandt
sammen.” Holdene fik udleveret deres
præmier efter hver finale. Præmierne er
en lille pokal og en fodbold til hver. Andenpladsen fik en bold. De er alle betalt
af Klubberne i Gellerup.

Der er kun drenge med på denne tur, og
kun syv af de 27 har egne cykler med.
Men det sociale samvær er i top.

Mohammed på 13 skal prøve så mange
aktiviteter som muligt i sommerferien.

Livlig diskussion om en spiller
Jallal og Ahmad forbereder en skattejagt til om aftenen.

Vov-vov, bjæffer Wassim her.

Præmieuddeling til u15-vinderne.
Efter cykelturen er det dejligt at køle sig
i Knudsø.

Præcisionskast med tennisbolden - det
er ikke så let som det ser ud til.
børn, der ikke skal på sommerferie, har
Samvirkets, Klubbernes og andres tilbud
været guld værd.

Tilskuere nyder det gode vejr og god
bold.

Det voksne team bag cykelturen.
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Toveshøj mistede busserne
af Birger Agergaard

Danmarks største omlægning af
busser ramte også Gellerup og
Toveshøj. Toveshøj har helt mistet
sine to buslinjer, og beboerne skal
nu ned på Edwin Rahrs Vej for at
nå en bus, og hvis de vil købe ind
i City Vest, skal de endda skifte
bus på den korte strækning.
Linje 15 ramte i helt bogstavelig forstand
også Gellerup. Et nyt gadegennembrud fra ringvejen ind langs Globus1 og
til Gudrunsvej er et af resultaterne af
busomlægningen. Tilmed må personbiler køre på den nye vej. Så kommer der
endnu flere farlige udkørsler til Gudrunsvej tæt på svinget. Men det er jo en anden historie…
Værst er det, at Toveshøjs beboere stilles
ringere nu. 634 beboere fra den yderste
del af Toveshøj er nu afskåret fra busbetjening Afdelingsformand Anett Sällsäter Christiansen har endnu engang
skrevet til Midttrafik om denne urimelighed – denne gang med et konkret ændringsforslag til den køreplan, der lige er
trådt i kraft.

Linje 15 bør forlænges

Anett S. Christiansen skriver blandt andet til Midttrafik:
”Overvej at forlænge ruten med tre
stoppesteder og køre igennem Toveshøj. Det vil være oplagt at køre fra Gudrunsvej til Lenesvej og videre til Janesvej
og ved den gamle endestation vende
og køre ud igen til Edwin Rahrs Vej.
Der er mange voksne og børn, som hidtil
har benyttet buslinje 5, specielt om morgen, til Åby Skole. Som det er nu, skal
de fra Toveshøj zigzagge mellem en del
blokke og over en vej og videre over en
stor parkeringsplads og videre over en
trafikeret Edwin Rahrsvej og videre over
til stoppestedet Hejredalsvej for at tage
bus 4a til skolen.
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Mange beboere har også givet udtryk for,
at de har svært ved at komme ned til butikker i City Vest, og de bliver derved isoleret. Dertil kommer, at Tovshøjskolens
mange aktiviteter eftermiddag / aften
medfører et stort behov for en bus.”
Anett Christiansen kan godt forestille
sig, at City Vest nu mister kunder, fordi
Toveshøjs beboere kun med besvær kan
komme derned. Mange af dem vil nok
vælge at handle i Bazar Vest, siger hun
til Gellerup.nu.
Elsebeth Frederiksen fra Gudrunsvej er
også utilfreds. Hun har taget den nye
linje 15 og skriver denne kommentar på
Facebook:

”Midttrafik - I er dumpet”.

Hun skriver videre:
”Sjovt, at de siger, at der kommer flere
afgange i området med mange kunder.
Hvorfor kører 15eren så kun to gange i
timen nu? Den bus er da altid proppet.
Og så var den et kvarter forsinket nede
fra Park Alle i dag. Det er ”flot”, når den
kun går hver halve time.”

BONUS: Lyt til digteren Anett Sällsäter
Christiansens fortælling fra (den tidligere) Linje 15:
www.youtube.com - søg på
”BRABRAND 8220” og vælg Busrute
nr. 15

Fakta om busruter
i Gellerup og Toveshøj
• 4A kører ad Sigridsvej forbi City
Vest og ind ad Silkeborgvej indtil
centrum
• 6A kører på Ringvejen rundt
om Århus
• A-busserne kører i hverdagstimerne med blot 5-10 minutters
mellemrum. Aften og weekend
kører de hvert 15. minut.
• 15 kører ad Edwin Rahrs Vej og
Gudrunsvej forbi GLOBUS1 ind
til centrum
• 11 og 12 kører ad Silkeborg med
stop syd for City Vest
Businfo om køreplan og priser
8612 8622

www.midttrafik.dk
Nu er der en direkte vej fra ringvejen til Globus1 og videre til
Gudrunsvej. Her kører 15-eren,
hvorefter den kører op ad Gudrunsvej og til venstre ad Edwin
Rahrs Vej. Toveshøj foreslår nu,
at bussen kører et smut ind omkring Toveshøj.
Nyt stoppested ved Globus1

I bussen med Unge 4 Unge
tekst og foto: Elsebeth Frederiksen

Unge 4 Unge tager med busserne
og snakker med andre unge. Det
er et projekt, som er udbytterigt,
for både Unge 4 Unge og de unge
mennesker de snakker med.
Klokken er 16, og to lyshårede piger tager jakker på og går hen mod busstoppestedet ved City Vest. Pernille Lyrum Sørensen og Anne-Katrine Dideriksen er 23
og 26 år gamle og læser begge to arabisk
og islamstudier på Århus Universitet.
Det var også her, de mødte hinanden, og
hvor Pernille, som er aktivitetsleder på
projektet, fik Anne-Katrine ind i Unge 4
Unge-projektet.
I dag gælder det buskampagnen, som i
den seneste tid har fået en del opmærksomhed i medierne. ”Vi har ikke fundet
på noget nyt med dette projekt,” siger
Pernille Lyrum Sørensen og fortsætter:
”Det der er forskelligt fra før er, at vi har
fået et tættere samarbejde med Midttrafik, mere system i vores indsats og skriver referat, hver gang vi har været ude.”
I dag er de kun to med bussen, da de
andre, som skulle have været med, har
meldt afbud. Det er ramadan-måned, og
mange vælger samværet med familien.
Normalt går de i en gruppe på højst fem.

Stille i bussen

Der er meget få mennesker med rute 6A,
som lige er begyndt at køre fra Gellerup
ind til byen. I dag tager de hele vejen ind
til byen, men normalt tager de et par
stop og skifter bus. Men fordi der lige er
kommet nye busplaner, skal de lige finde
ud af, hvor de skal hen. De to kvinder
sætter sig ind bagerst i bussen og går
straks i gang med at samle nogle iturevne køreplaner, der er smidt på gulvet,
op. De får et ”tak for det” i højtaleren fra
buschaufføren.
Da der ikke er så mange at snakke med,
får de tid til at fortælle om projektet.
”Vores funktion i bybusserne er til dels
at være fluerne på væggen, men også at

Pernille Lyrum Sørensen (th.) og Anne-Katrine Dideriksen klar til tur.
snakke med de unge,” forklarer Pernille
Lyrum Sørensen. Hun fortæller, at det
falder naturligt at gå hen og snakke med
dem, som man kender i forvejen. ”Men
selvfølgelig snakker vi også med folk, vi
ikke kender.”
”Vi snakker med dem, og i stedet for at
lege pædagoger eller lærere prøver vi at
være deres venner,” siger Anne-Katrine
Dideriksen. De prøver at forklare hvorfor
man ikke ryger i bussen eller spiller højt
musik - i stedet for bare at råbe af dem.
De føler, at deres tilstedeværelse har en
positiv effekt på miljøet i bussen. Selvom de ikke nødvendigvis griber ind, hvis
der er optøjer, så kan de mønstre et beredskab, som kan rykke ud, hvis der er
store problemer i busserne. Der er ca.
40 unge tilknyttet projektet, og i løbet af
ca. en time kan de mobiliseres. Pernille
og Anne-Katrine tror, at bare deres tilstedeværelse har en dæmpende effekt på
gemytterne i bussen.
”Vi kender rigtigt mange unge i området, og måske kender vi broderen eller
fætteren til en, der laver ballade i bussen, og de holder muligvis op med nar-

restregerne, hvis de tror vi vil sige det til
familien,” siger Anne-Katrine.

Det handler om opmærksomhed

Pernille og Anne-Katrine tror, at en af
grundene til, at de unge larmer i bussen,
er at de keder sig. Derfor prøver de at få
en reaktion fra andre passagerer, som de
kan more sig lidt over. ”Vi giver os tid til
at snakke med dem, så de ikke keder sig
på turen,” siger Pernille, ”og det gør ofte
udslaget så.”
Efter ca. to timer rundt i diverse busser
vender vi næsen hjem mod Gellerup.
Mens de står og venter på den sidste
bus, kommer de hurtigt i snak med to
unge piger. De tager bussen tilbage til
udgangspunktet, og dagens frivillige arbejde er forbi.

Læs portræt af
Anne-Katrine Dideriksen
på side 14
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Smånyt
af Elin Kyhl Svendsen, Ulla B. Jørgensen og Birger Agergaard

Se Verdenshaverne

”Sansehaven” er blevet til intet mindre
end Verdenshaverne. Verdenshaverne
består nu af to haver, én i svinget på
Gudrunsvej og én ved Hasle Bakker. På
Gudrunsvej er vi ved at lave bede, bålpladser samt borde og bænke. Denne
have har vi døbt Gelleruphaven. Den
anden have hedder Toveshøjhaven og
ligger ved foden af Hasle Bakker med
udsigt til søer og natur. Her skal der bl.a.
være en café og en planteproduktion.
Det bliver også et sted, hvor alle, der vil
ud i bakkerne, kan deponere bagage og
få informationer. De to haver skal være
for voksne samt for voksne og børn, som
laver ting sammen.

Må jeg holde ferie og få kontanthjælp?

Community Center i Gellerup holder 8.
september kl. 16-17.30 borgermøde på
Gellerup Bibliotek. Det er for beboerne
i området. Mødet har titlen ”Hvad må
man, og hvad må man ikke i forhold til
offentlige ydelser”. Det er for alle beboere, der gerne vil vide noget om rettigheder og pligter.
Professionelle medarbejdere fra Aarhus
Kommune vil svare på spørgsmål som:
• Hvad bruges mine skattekroner til?
• Må jeg holde ferie, når jeg er på kontanthjælp?
• Må jeg arbejde, når jeg er førtidspensionist?
• Hvad skal jeg huske, når jeg skifter
adresse?
Arrangør: Community Center Gellerup.

området - både professionelle og frivillige.
Derfor mingler de, besøger hinanden og
finder ud af, hvad der foregår, og hvordan det hele hænger sammen. Traditionen startede i marts, og nu mingler de
igen. Samvirket i Gellerup og Toveshøj
samt Gellerupmodellen står bag arrangementet.
Så hvis du tirsdag den 20. september
støder på en blandet gruppe af frivillige
og ansatte, så er det fordi de er på vej
rundt til et nyt besøgssted. Sidst på dagen mødes de i Foreningernes Hus og
samler erfaringer og får en kop kaffe.
Er du frivillig eller ansat og gerne vil med
på dagen, så skriv senest 8. september
til helhan@aarhus.dk

Få støtte til nye aktiviteter
Besøg Det Türkise Telt i festugen

Gelleruphaven har i august fået stiklinger
fra jordbær (foto: Elin Kyhl Svendsen).
Vi - det er ad hoc-gruppen i Samvirket,
Ramallah-spejderne samt beboere, som
har deltaget i havernes udviklings- og arbejdsdage. Har du lyst til at høre mere
eller være med, så kan du møde os i Gelleruphaven nedenstående dage. Børn er
velkomne sammen med voksne.

Ægte tyrkisk stemning er at finde midt i
Århus Festuge. I Mathilde Fibigers Have
i Rosensgade rejses Det Türkise Telt, og
det er åbent hele festugen. Tyrkisk kaffe
(kahve), tyrkisk madlavning, ja hele den
tyrkiske musik er at finde.
Det interessante for Gellerup er, at ældre
tyrkere - heriblandt fra Gellerup - fortæller deres historie om at komme til Danmark (og Gellerup), om deres kultur og
så videre. Der er ikke mange tyrkiske beboere i Gellerup tilbage, så det er med at
få deres historie fortalt nu.
www.detturkisetelt.dk – 26. august til og
med 3. september.

Lær Gellerup at kende
Aktivitetsdage i Gelleruphaven

(hver gang fra kl. 14-17):
Lørdag den 17. september (Godhedsdagen)
Søndag den 9. oktober
Søndag den 30. oktober
Du kan også følge Verdenshaverne via
nyhedsbreve. Se www.samvirket.dk under ad hoc-grupper Verdenshaverne.
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I Gellerup og Toveshøj findes folkeskoler, daginstitutioner, klubber, lokalcenter,
socialcenter, politi og meget mere. Og
både som ny og gammel medarbejder
eller som frivillig aktiv i Gellerup og Toveshøj kan det være svært at danne sig
et overblik over de mange forskellige
samarbejdspartnere, som findes i lokal-

Hvis du har en ide til en god aktivitet
i Gellerup og Toveshøj, så er der gode
muligheder for at få støtte fra Samvirket
i Gellerup.
Samvirket for Gellerup og Toveshøj
administrerer Aarhus Kommunes boligsociale aktivitetsmidler. Foreninger,
klubber og aktive ildsjæle har derfor mulighed for at søge Samvirket om støtte
til:
• brede arrangementer for alle beboere
på tværs af etniske grupper
• børneaktiviteter, især pigeaktiviteter
Derudover har Samvirket mulighed for
at give opstartshjælp til nye initiativer,
samt til værksteder, der er åbne for alle
beboere i Gellerupparken og Toveshøj.
Find ansøgningsskemaer på www.samvirket.dk og læs mere.
Et af kravene er, at man efter arrangementet skal skrive en lille artikel om det,
og den kommer i Skræppebladet og gellerup.nu - samt på Samvirkets hjemmeside. Vi hjælper gerne med renskrivning.
Et eksempel på et bredt arrangement,
som har fået støtte fra Samvirket, er Gellerups dimissionsfest, hvor 70 nyuddannede unge mennesker blev hædret.

SanseSpil i ”Sigrids Stue”
tekst og foto: Jytte Lund Larsen

Kunstneren Sandra Johnston fra Nordirland bruger alle sanser i sin maleriske
udtryksform. Hun er optaget af, hvordan
mennesker i hendes omgivelser udtrykker tanke, handling og værdier. Det er
udgangspunktet, når hun laver workshops i ”Sigrids Stue” i Foreningernes
Hus.
Publikum kan blive en del af hendes motiv. Spontanitet, kreativitet og leg er hendes tilgang til kunst. I øjeblikket lader
Sandra Johnston omgivelser og beboere
i Gellerup tale til hende, når hun færdes
i området.

Sådan maler Sandra Johnston

Sandra Johnston maler, hvordan hun
tænker, føler og bevæger sig. Hun siger,
at tegning og art performance ligger tæt
op af hinanden.
De havblå øjne stråler, mens hun fortæller om en oplevet undervisningssituation, hvor en lærer hjælper en døvstum
elev til at udtrykke sig. ”Denne iagttagelse lærte mig, at det ikke er en selvfølge,
at jeg kan udtrykke mig,” siger Sandra
Johnston.

Sandra Johnston sanser sensommer.

Og hun fortæller videre, at hun ad denne
vej også undrer sig over andre kulturer,
hvilket er hendes inspirationskilde til at
møde borgerne i Gellerup.

værdier, der er i et traditionelt samfund.
Denne bevidsthed er også med til at bestemme, hvordan vores adfærd er i forhold til andre mennesker.

Ung kunstner

I begyndelsen af sit kunststudium førte
Sandra Johnston en dialog med det
tomme lærred. Resultatet blev et kunstværk, hun kunne sælge. I løbet af studiet
blev den rødhårede kunstner fra landet
optaget af konflikten mellem katolikker
og protestanter. Det ændrede hendes
udtryksform, hvor hun begyndte at male
det, hun så i omgivelserne.

Sandra Johnstons kunstneriske rejse
Sandra Johnston siger, at hun startede
med at producere malerier, og at konflikten i Irland var overvældende at være i.
Nu forsøger hun ’at lære at glemme’ og
gå ind i en healende proces. Det bruger
hun sin kreativitet til. ”Jeg bruger min
kunst til at bygge bro mellem kreativitet
og samarbejde med andre,” siger Sandra Johnston.

Man kan i hendes tidligere arbejder se,
at hun har haft stor opmærksomhed på
traumer og den kollektive bevidsthed,
som hænger sammen med de fælles

Der vil være både planlagte og spontane
workshops i ”Sigrids Stue”, hvor man er
velkommen til at besøge Sandra Johnston.

Sigrids Stue
Det er Århus Kunstbygning, som
i august har åbnet en satellit i
Gellerupparken. Sigrids Stue er
et levende udstillingsrum for den
allernyeste samtidskunst skabt
på og til stedet. Kunstnerne bor i
en lejlighed på Jettesvej 15 under
deres ophold.
Sigrids Stue har taget navn fra
Sigridsvej, som er postadressen
for satellitten.
Disse kunstnere er en del af Sigrids Stue:
- Sandra Johnston: 01.08 - 30.09
- Mario Ybarra.JR: 01.10 - 30. 11
- Amitis Motevalli: Forår 2012
- Gruppen Asyl Dialog Tanken:
Sommeren 2012
www.sigridsstue.dk
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Gellerup stemmer - selvfølgelig?
af Birger Agergaard

Hver gang 43 vælgere i Gellerup stemte
ved det seneste folketingsvalg for fire år
siden, så var der 57, der valgte at blive
hjemme. Den dramatisk lave stemmeprocent på 42,9 på valgstedet Globus1
var noget af en lussing til demokratiet,
og mange arbejder nu på at hæve stemmeprocenten igen.
De unge i Ny-Dansk Ungdomsråd har allerede været på banen i Gellerup og vil
fortsætte med det, og nu sætter Samvirket gang i en tilsvarende kampagne, der
skal få både unge og ældre til at stemme
til efterårets folketingsvalg. Det følger op
på Grundlovsdagen, hvor der også blev
sat en masse valg-halløj i gang.
Kampagnen hedder ”Gellerup Stemmer” .
Der kommer til at ske meget op til valget, som kan komme meget hurtigt:
Lav et godt slogan: Samvirket vil dele
”valgkort”ud til beboerne med opfordring til at stemme. På den ene side af

kortet skal trykkes et godt slogan i retning af ”Det nytter at stemme” eller noget bedre og sjovere. Send dit forslag til
Samvirkesekretær Helle Hansen på helhan@aarhus.dk hurtigst muligt (vi ved
jo ikke hvornår valget udskrives!) Der er
biografbilletter til de to bedste.
Gæt stemmeprocenten: På den anden
side af kortet kan man gætte på stemmeprocenten til folketingsvalget ved
afstemningsstedet i Globus1. Den, der
kommer tættest på, vinder en entre til
AROS Your Rainbow Panorama.
Der skal holdes tema-valgmøder for henholdsvis unge, kvinder og ældre.
Måske skal der oprettes en ”medborgerforening” til at stå for valg-aktiviteter.
Det kan være ret smart, fordi aktiv deltagelse i foreningen tæller med, når nydanskere søger om dansk statsborgerskab.
Bydelsportalen gellerup.nu vil også sætte
demokrati-skabende projekter i gang,
eksempelvis gennem workshops og ud-

dannelse, som beboerne kan melde sig
til for at kunne skrive og formidle deres
holdninger på portalen og andre medier.

HVIS DU IKKE STEMMER,
ER DER INGEN
DER HØRER DIG.
FOLKETINGSVALGET
KOMMER SNART,
HUSK AT STEMME.
rrencen
Deltag i konku IER på
om FEDE PRÆMgruppe
ook
vores Faceb

Hvis du ikke stemmer,
er der ingen der hører
dig. Det kan vist ikke
siges mere præcist.

KAMPAGNEN ER LAVET AF NY-DANSK UNGDOMSRÅD OG BAKKES OP AF 6 POLITISKE UNGDOMSORGANISATIONER:

SF UNGDOM | DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM | RADIKAL UNGDOM | LIBERAL ALLIANCES UNGDOM | VENSTRES UNGDOM | KONSERVATIV UNGDOM

Fritidspatruljen og Unge 4 Unge samarbejder
Af Birger Agergaard

Et nyt samarbejde mellem Fritidspatruljen og Unge 4 Unge fik et godt udbytte
forleden: De havde sammen arrangeret
en tur til Djurs Sommerland med ca. 120
børn og unge og deres forældre,
og det blev en kæmpesucces,
fortæller Gordon Roberts fra
Fritidspatruljen.
Unge 4 Unge og Fritidspatruljen er enige om, at det ikke bliver sidste gang de samarbejder.
Flere og spændende aktiviteter
for områdets børn er noget,
som de gerne vil udvikle.
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Tre dage hver uge

I dagens løb var der rige muligheder for
Fritidspatruljens unge at fortælle både

børn og forældre om deres gratis tilbud
om leg og aktiviteter udendørs for børn
mellem 4-12 år:
Hver mandag, tirsdag og torsdag
fra kl. 17 til 19
både i Toveshøj (ved asfaltbanen) og Gellerup (ved kaninlegepladsen).
Læs hele historien på
www.gellerup.nu

Unge bliver hørt i byrådet
Af Birger Agergaard

Shaimaa Chamali fra 9. a. på Tovshøjskolen har været ung politiker i år - og
hun kan anbefale det. Sammen med 30
andre skoleelever i Aarhus har hun siddet i unge-byrådet, og nu skal der vælges
nye unge politikere fra skolerne.
Frem til 14. oktober er der valg til det nye
ungebyråd, og områderne (her: Gellerup-Toveshøj) bestemmer selv, hvordan
valget foregår.
Shaima og hendes klassekammerat Shirin Abdul kom ind midtvejs i året, da de
blev opfordret af Unge 4 Unge, så de har
deltaget i fire af seks møder.

Det har været spændende!

”Det har været spændende! Man bliver
hørt, og vi har haft mange gode diskussioner,” siger Shaimaa.
”Jeg har været med til at diskutere, at
lærerne bør sendes på nogle kurser, så
de bliver bedre til at bruge smartboards.
Vi har også snakket en del om rygning,”
fortæller Shaimaa Chamali. Hendes
gruppe nåede frem til, at der bør være
totalt rygeforbud på skolerne.
Man er valgt for et år, men det er muligt
at stille op igen.

Mere end diskussion

Shaimaa Chamali: Der er brug for mere
information om faren ved at ryge.

Ungebyrådet nøjes ikke med at diskutere. Der kommer konkrete anbefalinger
til Aarhus Byråd, og de unge politikere
mødes med de voksne byrådspolitikere
en gang om året.
Århus Ungdommens Fællesråd (www.
auf.dk) hjælper ungebyrådet med alle
praktiske spørgsmål. De enkelte distrikter klarer selv opstilling og valg af nye
unge politikere.
I Gellerup-Toveshøj er der en kontaktperson, Sabrin Al-Zaidi fra Unge 4 Unge.
Hun fortæller, at det endnu ikke er afgjort, hvordan og hvornår valget sker.
Man stiller op, og eleverne på skolerne
stemmer om, hvem der skal ind.

Sabrin Al-Zaid - koordinerer valget i Gellerup og Toveshøj.
Hun opfordrer alle 13-17-årige til at interessere sig for ung politik og til at stille
op:
”Udover at være politisk engageret, møder man en masse andre børn og unge
fra Århus og kan dermed skabe sig nye
sociale netværker.”
www.ungebyråd.dk

”Lærerne bør sendes på kurser,
så de bliver bedre til at bruge
smartboards.” Shaimaa Chamali, ungebyrådet.

Flotte altaner og andre perler
Af Helle Hansen

Café Perlen har taget hul på en ny sæson, hvor cafeen holder åben hver torsdag fra kl. 13-16 i beboerhuset Yggdrasil
midt i Gellerupparken. I Aarhus Festuge
holdes der desuden ekstra åbent tirsdag
den 6. september fra kl. 13-16.
I perioden fra den 25. august til den 11.
september er der i Café Perlens åbningstid mulighed for at komme forbi og se
fotoudstillingen af deltagerne i Gellerupparkens Altankonkurrence og samtidig

afgive sin stemme på en vinderkandidat.
Vinderen af altankonkurrencen afsløres
på Godhedsdagen lørdag den 17. september 2011.
Perlens Systuen holder også åbent hver
torsdag fra kl. 14.30 -17.00 i det kreative
værksted i stueetagen. Her kan kvinder
komme og sy og reparere tøj, lave tasker,
puder og sjove andre ting. Det er muligt
at have børn med, da der også er aktiviteter, som de kan gå i gang med.
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Smånyt
af Birger Agergaard

Sommerfest og kulturfest

Tivoli, ansigtsmaling, indendørs fodbold, dans, teater og fest - det hele er der,
når Gellerup igen holder fest for at slutte
sommeren af på den festlige måde.
Sommerfesten holdes i år onsdag de 31.
august og torsdag den 1. september.
Kom i Nordisk Tivolipark ved Kirkens
P-plads og hyg dig med din familie og
venner.
Kom til EID-fest i Nordgårdhallen og i
Foreningernes Hus lørdag den 10. september kl. 14 til 18. Her vil være masser
af aktiviteter for børn og unge.

efter forestillingen er der kulturmøder
med forskellige optrædende fra Gellerup, bl.a dansegruppen Jafra, Untold
stories - historier fra Gellerup, Cirkus
Tværs, og det århusianske band Camino
Molino, fortæller fortællingen om ”Festens Gave” og spiller op til festdanse
fra hele verden, sammen med musikere
fra Gellerup og Danseteatret NordenFra
som laver traditionel dans fra Danmark.
Se programmet i kalenderen på www.
gellerup.nu

Mød Lars Olsen

Beboerforum får mandag den 26. september kl. 17-19 besøg af Lars Olsen,
som er en ofte anvendt foredragsholder inden for aktuelle samfundsforhold
– blandt andet hvad angår ulighed i uddannelse, eliter og magt i dagens Danmark og det moderne klassesamfund.
Han kombinerer, i én og samme person,
en unik erfaring fra to forskellige verdener, der sjældent mødes.

Danseteatret laver traditionel dans fra
Danmark.

Eidfest og fællesspisning

Søndag den 11. september fejrer Café
Perlen den muslimske Eid-fest hele dagen i Yggdrasil. Der er plads til 50 deltagere, og der er mulighed for at tilmelde
sig arrangementet efter først-til-mølleprincippet.
Sidste fredag i september (d. 30.9.) holder Café Perlens igen ordinære fællesspisning med lækre retter på menuen.
Det koster 30 kroner for voksne, mens
børn op til 7 år skal betale 10 kroner og
børn mellem 8-11 år 15 kroner. Tilmelding
til fællesspisning senest tirsdag den 27.
september på mobil: 2085 1904 - max.
50 personer,.
Læs mere på vww.cafe-perlen.dk

Festugen i Gellerup

Tre århusianske teatre laver festuge i
Gellerup fredag den 2. og lørdag d. 3.
september på festpladsen ved Gellerupbadet. Danseteatret NordenFra, Teater
Viva og Teatret Kimbri kommer med
et cirkustelt, to optrædende heste, fire
forestillinger for børn og voksne, musik,
parader, optrin og uforudsigelige møder.
Fredag spiller teatrene forestillinger for
skolerne i og omkring Gellerup, og fredag eftermiddag er der parade med musik og dans i Bazar Vest.
Lørdag kl. 11 og kl. 13 spiller Teatret Kimbri ”Pooka - Hesten fra Tir Na Nog”, og
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Godhedsdag 17. september

Lørdag den 17. september fra klokken
11.00 til ca. 16.30 vil en hel flok frivillige
komme til området. De kommer for at
give beboerne en hånd, hvis de har brug
for hjælp til en praktisk opgave. Tjek projektet ud på www.godhedsdag.dk
Beboerne har fået en seddel i deres postkasser. Her står blandt andet, at opgaverne eksempelvis kan være: male et værelse, pudse vinduer, rydde op, få hjælp
til computeren - eller måske havehjælp.
Man skal udfylde og aflevere sedlen
senest 15. september for at være med men hvis der er virkelig mange opgaver,
kan man ikke være sikker på at få dem
løst.
Godhedsdagen er et samarbejde mellem
kristne personer, som laver et samarbejde med Gellerupparken og Toveshøj.

Fyraftensmødet foregår i Cafe Perlen
i Beboerhuset Yggdrasil.
Tilmelding til Benedikte Erlykke,
benedikte@fs-bydele.dk tlf. 8734 0002
senest fredag 23. september.
Fyraftensmødet er planlagt af styregruppen bag Beboerforum, som er et netværk etableret af Det Boligsociale Fællessekretariat - www.bydele.dk <http://
www.bydele.dk> .
Fyraftensmødet er støttet af Bikubenfonden.

Samvirkets Kvartalsmøde

Tirsdag den 27. september 2011
Kl. 16.30-19.00 i Foreningernes Hus
Kvartalsmøderne er åbne for alle, der er
interesseret i at deltage aktivt i Samvirkets samarbejde.
Læs mere på
www.samvirket.dk

Månedens forening: Rabetah
Af Malek El-Batran, kontaktperson i Den Palæstinensiske Forening Rabetah

Den Palæstinensiske Forening Rabetah
og 14 andre foreninger har lokaler i Foreningernes Hus, og hvert lokale bliver
delt af mellem to og fem foreninger. Der
er cirka 25 foreninger, der bruger huset
jævnligt. Enhver forening med tilknytning til lokalområdet kan gratis låne lokaler i Foreningernes Hus.
Vores forening deler lokale med Den Tyrkiske Kvinde Forening, og vi har det godt
sammen. Hvis vi har brug for et større
lokale, kan vi booke det gratis.
I Foreningernes Hus holder vi vores møder, arrangementer, fester og mødes til
en snak over en kop kaffe, te eller cappuccino. Vi laver også mad.
Foreningernes Hus bliver drevet ud fra
empowerment tanken, og der er valgt
et Husråd til Foreningernes Hus, hvor
15 foreninger er repræsenteret. Rabetah
har en plads i Husrådet, og på den måde
har vi stor indflydelse på, hvad der sker
i huset.
Selv om vi i Foreningernes Hus kommer
fra forskellige lande, har vi det godt sammen. Vi deler vores snakke om hvad der
forgår i Gellerup, Danmark og hvad der
sker i verden, og alle fortæller, hvad der
sker i deres hjemland. Foreningernes
Hus er et godt sted, hvis man ønsker at
lære hinandens traditioner, mentalitet
og kulturer at kende. Det er ikke kun for
voksne, men også for unge.

”Foreningernes Hus er et godt
sted, hvis man ønsker at lære
hinandens traditioner, mentalitet og kulturer at kende.”

I Foreningernes Hus er der mange aktiviteter for kvinder, så som syning, madlavning og andre lignende aktiviteter. Man
kan nemt blive medlem af en forening,
og på den måde få mulighed for at deltage i livet i huset.

”Vi har stor indﬂydelse på, hvad der sker i huset,” siger Malek El-Batran fra Rabetah.

Dansk/Palæstinensisk madklub

I Rabetah har vi en Dansk/Palæstinensisk madklub, og den mødes en gang
hver anden uge. Madklubben er for alle,
der ønsker at deltage og smage den palæstinensiske og danske mad.
Stort set alle kan komme og hjælpe med
madlavning. Man behøver ikke at blive
medlem med det samme, men må godt
komme og prøve først. Vi er åbne for enhver form for mad man kan lide, og man
er velkommen til at komme med sine
egne forslag.
Hvis man ønsker at prøve madklubben
og eventuelt blive medlem af vores forening, kan man tilmelde sig på emailadressen: jabalya@yahoo.com, Der kan
dog højst være 35 mennesker til spisning.

Efter Ramadan-måneden vil den Palæstinensiske Forening Rabetah være åben
næsten hver dag, så hvis du har lyst til
en kop kaffe eller te og at få viden om
os og evt. om Palæstina og dets historie,
eller den aktuelle situation der, så er du
velkommen til at besøge os i Foreningernes Hus i den tidligere Nordgårdskolen,
Sigridsvej 46 i Gellerup.
Madklubben genstarter, når Ramadanen
slutter.
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Gellerup har brudt mine fordomme
Af Ghofran Karnib

Hvorfor valgte du at melde dig
ind?

Navn: Anne-Katrine Dideriksen
Alder: 26 år
Bopæl: Gellerup
Studerer du?

Ja, jeg læser arabisk og islamstudier på
Aarhus universitet. Det har jeg gjort siden februar 2009. Mit studie handler
meget om at undersøge de religiøse og
politiske spørgsmål i sociale og økonomiske kontekster.
Jeg får indsigt i nogle af verdens mest
presserende spørgsmål, forholdet mellem den islamiske verden og vesten,
mellem sekularisme og religiøsitet, mellem religion og politik. Selv forholdet
mellem mænd og kvinder, mellem ung
og gammel.

Hvilke fritidsinteresser har du?

Jeg har egentlig mange, men den bedste
fritidsinteresse jeg nogensinde har haft,
har nok været min indsats som frivillig
i bl.a. Gellerup. Det er skønt at hjælpe
andre uden at forvente at få noget igen.
Jeg kan godt lide at hjælpe socialt belastede unge med at komme ud eller bare
lidt væk fra det miljø de er havnet i, og
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det gør vi bl.a,. når vi arrangerer ture og
forskellige aktiviteter i Unge 4 Unge.
Men jeg elsker også at være fysisk aktiv,
og jeg løber næsten hver dag. Man kan
i hvert fald altid finde mig, når der er et
løb, som f.eks. Feminas eller Alt for Damernes kvindeløb.

”Jeg ville aldrig have følt mig
tryg, hvis jeg ikke havde meldt
mig ind i Unge 4 Unge.”

Hvor længe har du været medlem
af Unge 4 Unge?

Jeg har været medlem siden marts 2010
og har været med til at arrangere en del
aktiviteter med de andre frivillige. Der
har selvfølgelig været perioder, hvor lektier og eksamener har taget en del af min
tid, men lige så snart jeg har haft mulighed for det, har jeg deltaget i de forskellige møder og arrangementer.

Jeg flyttede til Gellerup for at lære arabisk i forbindelse med mit studie. Det
var jo oplagt, da størstedelen af beboerne i Gellerup er arabisk talende. En
måned efter jeg var flyttet ind, mødte jeg
en nuværende kollega fra Unge 4 Unge,
som præsenterede projektet for mig, og
jeg fandt det oplagt at melde mig ind.
Dels for at lære de unge at kende, som
jeg frygtede, for min egen sikkerhed og
dels for at få indsigt i et af Danmarks
mest belastede områder.
Jeg ville aldrig have følt mig tryg, hvis jeg
ikke havde meldt mig ind i Unge 4 Unge.
I dag kender jeg de fleste herude og føler
mig som en del af Gellerup, som også
er en del af Danmark, mit Danmark, vores alle sammens Danmark. Jeg tror vi
har brug for hinanden. Danskere som
arabere, kristne som muslimer, det er
vigtigt at der er plads til forskelligheder i
vores samfund og at vi arbejder i samme
retning i stedet for imod hinanden. Efter
min mening giver etnisk mix dynamik og
tolerance.

Har du fået noget ud af at være
en del af Unge4Unge?
Det har jeg helt bestemt, da Unge4Unge
har åbnet mange døre op og gjort, at jeg
som dansker i dag føler mig tryggere i
det samfund, jeg lever i. Jeg har fået
brudt en masse fordomme og omvendt
følelsen af angsten til følelsen af positiv
energi.
Jeg er blevet en mere tolerant person og
rummeligt menneske. Jeg har gennem
Unge4Unge fået en masse venskaber,
som jeg er sikker på vil vare altid.

Læs hele portrættet på
www.gellerup.nu eller
www.unge4unge.dk
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Nyttige sider
Brabrand Bolig
forening: www.b
bbo.dk
Bydelsportalen:
www.gellerup.nu

På Facebook: sø

g Gellerup.nu

Gellerupparken:
www.glpk.dk
Samvirket i Gel
lerup og Tovesh
øj: www.samvirk
Foreningernes
et.dk
Hus: www.foreni
ngernes-hus.dk
Cafe Perlen: vw
w.cafe-perlen.dk
Unge 4 Unge: w

ww.unge4unge
.dk
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Husk Beboermødern

arken:
Afdeling 4 Gellerupp
gernes Hus.
ber kl. 19.00 i Forenin
em
pt
se
Tirsdag den 20.
Afdeling 5 Toveshøj:
gårdsladen.
ember kl. 19.00 i Tous
Tirsdag den 13. sept

Gelleru
Gellerupbadet
Den våde oase midt i Gellerup har åbent:
Mandag kl. 6.00-12.00
Tirsdag kl. 15.00-18.00
Onsdag kl. 6.00-12.00
Torsdag kl. 15.00-21.00
Fredag kl. 6.00-12.00
Lørdag kl. 10.00-15.00
Søndag kl. 10.00-15.00
Desuden:
Onsdag kl. 15.00-18.00 og
lørdag kl. 15.00-18.00 kvindesvømning
Fredag kl. 9.30-12.00 babysvømning
(varmtvandsbassin lukket for andre)
Fredag kl.15.00-18.00 billig svømning

Seniorsvømning, plask & Leg, AquaPunktredskaber mv:
www.gellerupbadet.dk
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Kalender august / september 2011
Onsdag den 31. august og
torsdag den 1. september (hele dagen): Gellerupparkens Sommerfest på kirkens P-plads
Torsdag d. 1. september. kl. 17-20:
Sommer-grillfest, Klubberne i Gellerup
Torsdag d. 1. september kl. 17-18.30
Åbent redaktionsmøde Lokal-Skræppebladet, Foreningernes Hus
Mandag d. 5. september kl. 17:
Journalistkursus starter, cafeen, Foreningernes Hus
Tirsdag d. 6. september kl. 13-16:
Festugeåbent i Cafe Perlen
Tirsdag d. 6. september kl. 18:
AGFs kvinde- og pigesvømning starter, Gellerupbadet
Torsdag d. 8. september kl. 16-17.30: Borgermøde om offentlige ydelser, Gellerup Bibliotek
Fredag den 9. september (klokkeslæt uafklaret) koncert med Thomas Buttenschøn, Gellerupscenen
Lørdag d. 10. september kl. 14-18:
Eidfest i Gellerup, Nordgårdhallen og Foreningernes Hus
Søndag d. 11. september (hele dagen), Eidfest og fællesspisning i Cafe Perlen
Mandag d. 12. september kl. 9-16:
Arbejdsdag i Tousgårdsladen
Tirsdag d. 13. september kl. 19.00:
Afdelingsmøde i Toveshøj, Tousgårdsladen
Torsdag d. 15. september:
Deadline på stof til Lokal-Skræppebladet
Lørdag d. 17. september. kl. 11-17:
Godhedsdag i Gellerupparken og Toveshøj, flere steder
Lørdag d. 17. september kl. 14-17:
Aktivitetsdag i Gelleruphaven, Svinget på Gudrunsvej
Tirsdag d. 20. september kl. 8.30-15.30: Introdag i Gellerup, start og slut i Foreningernes Hus
Tirsdag d. 20. september. kl. 19.00:
Afdelingsmøde i Gellerupparken, Foreningernes Hus
Mandag d. 26. september kl. 17-19:
Beboerforum, Café Perlen
Tirsdag d. 27. september kl. 16.30-19: Samvirkets Kvartalsmøde, Foreningernes Hus
Onsdag d. 28. september kl. 12-14:
Bazar Vest/Jobcenter, møde om start af virksomhed

