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De gør en forskel

Af Anett Sällsäter Christian

sen

Vi er gået ind i 2012 og
tager hul på nye udfordri
nger,
specielt i områdets aktive
foreningsliv. Sidste år opsto
d
der mange nye forening
er - med stærke engage
red
e
kvinder og mænd, som øn
sker at gøre en forskel.
Det er en stor opgave – me
n endnu større at gøre den
Næste nummer: Stof til marts-nummeret: Send stof og billeder senest
syn
lig, at være en rollemodel
torsdag den 9. februar til redaktør Birger Agergaard på birger@bydele.dk
for dem, som intet kender
til foreningsliv og at være
Næste nummer udkommer ca. 23. februar 2012.
frivillig.
I år har Samvirket i Geller
up og Toveshøj valgt at sæ
tte
fokus på netop foreningsliv
et i området. Foreningern
es
Hus er ved at blive godt fun
deret, og mange forening
er
er flyttet ind og deler lokale
r.
Netop dette udvider ma
nge medlemmers horiso
nt at
skulle samarbejde med and
re end dem, man kender
og
at være sammen og løfte
i flok - det forpligter.
Så derfor er et Foreningern
es Hus og kulturhuse så uh
ørt
vigtige mødesteder for alle
de kulturelle arrangement
er,
der får et samlingssted, og
beboerne får en stemme
og
et ansigt udadtil og omven
dt inspirerer boligområde
t til
et tværkulturet samarbejd
e.
Men noget som er lige
så betydningsfuldt og
en
motivationsfaktor, er Ild
sjælepriserne fra Samvirk
et
i Gellerup og Toveshøj.
De er skulderklap, som
giv
er
anerkendelse til de, der som
har ydet en indsats.
4
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Derfor er din ressource
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står
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sammen og støtter op om
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g
og
sæ
ttes i gang, kan vi få et stø
5
Folkeinformation – Gellerups livline
rre kendskab til hinanden.
6
Rødderne fik Fristedet ned fra luften
7
Toveshøj: hvilken blok skal ændres?
8
Ny kunstner i Sigrids Stue
9
ACFC kom med bolde og demokrati
10
Afsked med Anja Raithel
10
Mænd lærte kokkerier af Jytte Nielsen

indhold

Gellerup-støtte til syrisk oprør
Tekst: Birger Agergaard / Foto: Hanifa Awneh

Hanifa Awneh fra Gellerup har medlemmer er gået under jorden i SyriI flygtningelejren laver regimets støtmødt de syriske flygtninge, der en.
ter ofte hærværk, og Hanifas bekendte
bor i en kummerlig lejr i Tyr- er også blevet truet af folk fra regimet.
kiet få kilometer fra den syriske grænse. Hun deltog sam- Fortæl om det derhjemme
”Jeg er frustreret over, at jeg
men med sin far Ali Awneh i en ikke kan gøre mere,” siger
konvoj, som havde til formål at Hanifa, som netop er vendt
yde moralsk støtte til de syriske hjem til Gellerup. Men henindsats er dog ikke slut.
oprørere, og det lykkedes. Men des
”Oprørerne ønsker, at vi skal
meget mere end moralsk støtte fortælle så meget som mukunne de knap 400 deltagere ligt om sagen herhjemme,
det betyder meget for dem.
ikke give.
I en flygtningelejr udenfor Antakya besøgte de blandt andet bekendte, som
kommer fra samme landsby, Banias,
som hendes forældre flygtede fra for
mange år siden. 40 i hendes bekendtes
familie måtte flygte fra Syrien i juni, og
nogle af flygtningene deltager stadig i
revolutionen, mens andre aktive familie-

Hanifa Awneh besøgte bekendte, der kommer fra samme landsby som hendes egne
forældre. Nogle af familiemedlemmerne er
gået under jorden i Syrien.

Jeg vil få fat i unge med syrisk baggrund og gøre dem
opmærksom på, hvad der
sker. Vi skal også holde en
velgørenhedsfest i København 18. februar, hvor vi
skal forsøge at rejse penge
til kampen,” fortæller Hanifa Awneh.

Lektieklubber vil præmiere de bedste
Tekst og foto: Birger Agergaard

To somaliske lektieklubber i Gellerup prøver nu
med nye metoder at gøre
børnene så dygtige, at de
kan flyve ind i ungdomsuddannelser og få arbejde.

Mohamed
Mohamed Jama Soyan og Ahmed
s børns skolegang.
Yusuf (th.) arbejder for at forbedre dere

Dharoor Forening og Godob
Forening arbejder sammen om
at forbedre deres børns skolegang – det er noget af det bedste, der kan gøres for at skabe
bedre integration, siger Ahmed

Mohamed Yusuf og Mohamed Jama Soyan til gellerup.nu.
Nyt er det, at lektiehjælpen i Foreningernes Hus vil præmiere de bedste elever i
hvert af fagene dansk, matematik og somalisk. I de to første fag er det karakterne i de store klasser, der afgør præmietagerne, men de voksne er stadig ved at
afklare, hvordan det skal foregå. Men
formålet er at motivere alle børnene til
at få bedre karakterer.
Læs hele historien på www.gellerup.nu
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Ny inspektor på Gellerup
Tekst og foto: Helle Hansen

24-årige Helle Sørensen er ny
museumsinspektør på Gellerup
Museum.
Hun er nærmest vokset op som en museumsgenstand. Gennem hele hendes
barndom spenderede hun nemlig alle
sine ferier tilbage i 1600-1900-tallet, fordi hun var aktør i Frilandsmuseet Hjerl
Hedes levendegørelse af de forskellige
tidsperioder.

”Men jeg havde selvfølgelig hørt en
masse historier om, hvad det er for et
værre sted. Men allerede efter mit første
besøg i Gellerup, hvor jeg havde først
arbejdsdag, er mange af mine
bange forventninger blevet afkræftet,” smiler Helle Sørensen.

Den unge kvinde læser historie på Aarhus Universitet, og det var her hun kort
før jul så opslaget om at blive studentermedhjælper på museet på 6. sal i Gellerupparken.

”Jeg skal være med til at lave nye
udstillinger og måske udbygge
nogle af de ting, der allerede er
på museet Og så vil jeg rigtig
gerne være med få flere frivillige
på museet. Jeg vil også gerne
ud og interviewe og snakke med
beboere, som for eksempel har
boet her i mange år og vil fortælle
om tiden, der var en gang.

”Jeg havde ikke tidligere været i Gellerup
udover et par besøg i Bazar Vest,” fortæller den vestjyske pige fra Sahl.

Gellerup Museum holder åbent
med gratis entre tirsdag kl. 15-17
1. søndag i måneden kl. 14-16

Se mere på www.gellerupmuseum.dk

Gellerup TV er i luften
Tekst: Elsebeth Frederiksen

Nu har Gellerup sin egen tv-kanal, som henvender sig til alle
borgere i Gellerup.
Gellerup TV er en kanal, hvor programmerne ofte bliver produceret af de unge
mennesker hos Filmprojekt Gellerup,
som holder til i kælderen i Tovshøjskolen. Kanalen er et samarbejde mellem
IndvandrerTV, FilmProjekt Gellerup og
Gellerup.nu portalen.
Rasmus K. Steffensen, som er medarbejder på filmprojekt Gellerup, oplyser at
der allerede er sendt en del programmer
på kanalen, men nogle af dem har været genudsendelser, da de ikke altid har
materiale nok. Det seneste program har
været en udsendelse om Rap Akademiet
og et interview med rapperen Cha D.
4 - Gellerup.nu Februar 2012

Målgruppen for Gellerup TV er alle borgere i området, og man laver programmer om det, der sker i området.

Hvem kan tage kanalen?

Det er ikke alle i Gellerup, der i dag kan
se kanalen, da den sender på Kanal Østjylland, som sendes via Stofas basispakke. Ifølge Stofa er det en forudsætning
for at se kanalen, at husstanden har et tv
med indbygget digitalmodtager (DVB-C)
eller Zaptorboks uden kort.
Hvis man ønsker at se Kanal Østjylland,
skal man altså sikre sig, at husstanden
har et tv med indbygget digitalmodtager (DVB-C) eller besøge Stofas butik
på Søren Frichsvej 34C i Aabyhøj og her
købe eller leje en Zaptorboks uden kort.

Det ville være spændende at vide, hvor
mange Gellerupborgere der kan tage
kanalen, men da man ikke skal have et
zaptorkort til at se kanalen, har Stofa
heller ikke mulighed for at optælle seere.
Man kan dog vælge også at købe et zaptorkort og så 50% rabat på det. Det får
man som medlem af Antenneforeningen
Århus. På den måde kan man se digitale
programmer og få andre fordele. Dem
kan man se på følgende link: http://
www.antenneforeningenaarhus.dk/Default.aspx?ID=340
Sendetider på Kanal Østjylland:
Torsdag
kl.
23.00
Fredag
kl.
16.30
Fredag
kl.
23.00
Lørdag kl. 23.00 - 23.30
www.fpgellerup.dk

23.30
17.00
23.30

Niche lavede læder og re-design
Tekst: Fatina Maarouf og Ayah Abu Husien / Foto: Birger Agergaard

I juleferien havde Kvindeforeningen Niche lavet aktiviteter
til unge piger i Foreningernes
Hus med støtte fra Samvirket.
Projektet varede i tre dage, hvor pigerne
de første to dage skulle arbejde med enten læder eller re-design. Der var også
folkedans og et pragfuldt diasshow med
billeder af pigerne, mens de arbejder.
Kun fantasien satte grænser, for hvad
pigerne kunne finde på. En af pigerne
havde en gammel grå T-shirt som hun
ikke brugte mere, så hun hentede nogle
gamle slips og fik dem syet på, så det
gav mere liv i den gamle, grå og livløse
T-shit. Dette er dog kun et enkelt eksempel på, hvad pigerne har lavt.

Om Niche

Kvindeforeningen Niche arbejder med
de unge kvinder fra 12 og opefter. Formand er Wissal El-Arid (formand). Foreningen er arabisk orienteret, men der er
plads til alle nationaliteter.

Lige nu er der kurdiske, palæstinensiske, iranske og danske kvinder med, og
de håber, at andre nationaliteter har lyst
til at deltage. Der er ca. 35 medlemmer
af Niche i dag.

Amal El-Ahmad (tv.), Amira Amin og Wissal El-Arid sidder i bestyrelsen for Kvindeforeningen Niche.

Læs hele historien på www.gellerup.nu

Folkeinformation er Gellerups livline
Tekst: Sine Neuchs Thomsen

I hjørnet af Gellerup bibliotek
holder Folkeinformation til.
Kun opdelt af et par skillevægge sidder medarbejderne side
om side og snakker med beboere, der for eksempel har brug
for hjælp til at forstå breve eller
meddelelser fra kommunen.
”Nogle beboere føler sig bagud på internettet, når det handler om nemID og
borger.dk. Kommunikation nu til dags
foregår mest over computer, og derfor
synes de, det er svært,” fortæller Abdirashid Sheikh Mohamoud, eller bare

Sheikh, som han hedder blandt kollegerne i Folkeinformation.
Sproget er en væsentlig årsag til, at beboerne oplever vanskeligheder med at
forstå regler om skat om moms, men
det er nu ikke problemet for alle , forklarer Walid Mahmoud, der arbejder side
om side med Sheikh: ”Mange kender
sproget, men ikke reglerne,” siger han.

Travlhed vidner om succes

Beboerne kan få råd og vejledning ganske anonymt og uforpligtende i Folkeinformation, og det er der så mange, der
benytter sig af, at man ofte må vente i
kø.
”Beboerne har tillid til os medarbejdere,
derfor kommer de ofte her før de går på

et andet offentligt kontor,” forklarer Walid Mahmoud.

Abdi tager breve med

Abdi er bruger af Folkeinformation – han
ønsker kun sit fornavn nævnt her.
”Hvis jeg har problemer, går jeg altid til
Folkeinformation, fordi der kan de hjælpe mig på mit eget sprog. Jeg kan tage
alle breve, som jeg har svært ved at forstå, med, og så får jeg hjælp.
Hvis jeg ikke havde Folkeinformation
at gå til, ville jeg være nødt til at kigge i
ordbogen og slå hvert ord op. Jeg kunne
selvfølgelig henvende mig på borgerservice, men der kan jeg ikke få hjælp på
mit eget sprog.”
Gellerup.nu Februar 2012 - 5
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Rundt i Gellerupparke
Varmemestre i Gellerupparken og Toveshøj rokerer
Tekst og foto: Helle Hansen

Den 1. december blev der byttet
rundt på rollerne som varmemestre i de to største afdelinger
i Brabrand Boligforening.
Youssef Abdul Kadar blev ny varmemester på Toveshøj efter næsten otte
år som varmemester i de lave blokke i
Gellerupparken. Den nye varmemester
i Gellerupparken hedder Kurt Sørensen,
og han har sammen med varmester Ahmad Mansoura, der tidligere var varmemester i afdelingens høje blokke, valgt at
lave en ny ordning i Gellerupparken.

Det betyder, at Gellerupparkens beboere i dag har
to varmemester, fordi Ahmed og Kurt har valgt at
dele ansvaret for hele afdelingen mellem sig i stedet for, at
opgaven som tidligere var delt
op i de lave blokke på Jettes-,
Dorte-, Lottes- og Bentesvej
og de høje blokke på Gudrunsvej.
Ahmad Mansoura og Kurt Sørensen klarer Gellerups blokke,
mens Youssef Abdul (th) overtager Toveshøj.

Fristedet er landet
Tekst og foto: Helle Hansen

Fristedet vil give Gellerups unge
nye tilbud, og nu har foreningen også fået et sted at være.
Forleden rykkede en kæmpekran ind
ved pladsen foran Gellerup Badet. Kort
tid efter dukkede to lastvogne fra Johs.
Sørensen & Sønner Århus A/S op med
hver deres store pavillon på fire gange
otte meter på ladet. Det så ud til at være
piece of cake for kranen at løfte først den
ene halvdel og dernæst
den anden pavillon højt
op i luften og på plads
på græsplænen nord
for
svømmehallen.
Det er foreningen Fristedet, der fremover
skal have til huse i pavillonen, som foreningen
lejer af Gellerupparken.
Foreningens formål er
at samle unge men6 - Gellerup.nu Februar 2012

nesker og få dem væk fra de kriminelle
miljøer. Foreningen har siden, den blev
stiftet sidste forår, arbejdet for at få et fysisk mødested, og det er et led i foreningens formålat give de unge et ansvar for
stedet.
Fristedet skal være et tilbud til alle unge
og målet er lave ugentlige sportsaktiviteter som fodbold, svømning og
boksning. Derudover har foreningen
et ønske om at tilbyde medlemmerne oplysning

om uddannelsesmuligheder og gerne også at kunne tilbyde lektiehjælp.
Pavillonen er købt brugt, og det er de
unge selv, som i løbet af foråret skal
være med til at sætte den i stand.
Vupti – så nemt går det med at løfte Fristedet – og give medlemmerne albuerum.

Rundt i Toveshøj
Hvilken blok skal blive til ældreboliger?
Tekst: Anett Christiansen, formand for afdelingsbestyrelsen

Beboerne på Toveshøj er i fe- aftale er der peget på en blok på Tovesbruar inviteret til et ekstraordi- høj, der skal laves om til ældreboliger.
nært beboermøde om Helheds- Forslag: Blok A17
planen. På mødet kan beboer- I afdelingsbestyrelsen vil vi gerne komne være med til at pege på den me med en indstilling
til omdannelse af en anblok, som i Helhedsplanen skal den blok i afdelingen. I
omdannes til ældreboliger.
stedet for blok A21 JaMødet holdes i Beboerhuset Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B, tirsdag
d. 7. februar kl. 19.00. Udover en status
på, hvad der sker med planen lige nu,
hvor der er kommet midler fra Landsbyggefonden, vil afdelingsbestyrelsen
gerne høre beboernes mening om, hvilken af blokkene på Toveshøj, som kan
omdannes til ældreboliger.
Der er i den politiske aftale mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune udpeget de blokke i Gellerupparken, der skal rives ned for at give plads
til Bygaden samt omdannelse af blokke
til ungdomscampus i Gellerup. I samme

på Toveshøj

Den politiske aftale foresl
år, at den markerede
blok øverst i billedet ændre
s til ældreboliger, men
afdelingsbestyrelsen peger
på den nederste, fordi
den ligger mere tilgængel
igt for ældre beboere.

nesvej 29 - 41 foreslår vi
blok A17 Edwin Rahrsvej
18 - 26. Vi begrunder det
med, at blok A17 ligger
tættere på Edwin Rahrsvej, og at den derfor er
langt mere tilgængelig
og mere egnet for ældre
beboere.
Vi vil på mødet gerne høre jeres forslag og
håber at se mange af jer
til mødet d. 7. februar

Ny bog fra Anett på vej: Lad heksene flyve
Tekst: Beyra Dabla

En fiktiv krimiroman med titlen
Lad Heksene Flyve er på vej fra
Anett Sällsäter Christiansen fra
Toveshøj. Hun har tidligere lagt
navn til bøgerne Brabrand 8220
og Inden Næste Solopgang.
Maj er en kvinde i fyrrene fra en nostalgisk by Söder, som er den ældste bydel
i Stockholm. Her findes en gammel antikvitetsbutik opkøbt af hendes veninde,
som spinder sig ind i mystiske omstændigheder. Tre kvinder spøger i butikken,
og ved nærmere research synes den
tidligere indehaver ikke at eksistere.

En gammel graver, der hævder at have
været venner med denne indehaver, er
et brik i dette forunderlige puslespil.
Er man en tålmodig læser, vikles man
ind i et virvar af fortællinger på omtrent 500 sider om hekseri, mysticisme,
tidsrejse og ikke mindst middelalderens historie, hvor kvinder som solgte
gammelt brød kom til at forgifte folk.
Konsekvens? Dødsdom i flammer!
Læs hele historien på www.gellerup.nu
Anett Sällsäter Christiansen læste i efteråret op fra sin 8220-bog. Nu er en ny på vej.
Gellerup.nu Februar 2012 - 7

Mange nydanskere vil gerne starte selv
Tekst og foto: Birger Agergaard

”Danmark er verdens letteste land
at starte egen virksomhed i. Det
er ikke det, som er svært, men
det svære er at finde kunderne.”

Iværksætterkonsulent Mogens Thomsen
sidder hver onsdag i Bazar Vest og venter
på sine egne kunder, så for ham er det
heller ikke så let, selv om han ved, hvad
der skal til.
Men bazaren er stedet, hvor mange nydanskere
med
drømmen
om
egen virksomhed
kommer
forbi.
Der er masser af
butiksejere i bazaren, selv om den
heller ikke går alt
for godt, for der
er blevet længere
mellem kunderne.

”Så må man ”råbe” efter kunderne, gøre
opmærksom på sine produkter, vise dem
pænt frem og sådan,” siger Mogens
Thomsen. Men han indrømmer, at det
ikke altid er let, og man skal have et ”drive” i sig for at starte egen virksomhed.
Mogens Thomsen fornemmer, at mange
nydanskere har lysten til at starte egen
virksomhed, måske hver sjette, men der
skal mere til end lysten. Her kan han som
konsulent hjælpe med råd og afklaring.
Læs hele historien på www.gellerup.nu
www.startvaekst-aarhus.dk

Mogens Thomsen har blandt andet rådgivet Abubakar Elimi, der driver en butik i Bazar Vest med tøj
og skønhedsprodukter.

Ny energi i Sigrids Stue
Tekst: Jytte Lund Larsen / Foto: Birger Agergaard

Den krølhårede 23-årige engelske
kunstner Daniel van der Noon
gnistrer om kap med vinterens
solstråler i Sigrids Stue i Foreningernes Hus. Han hedder Daniel
van der Noon og fortsætter Sandra Johnstons og Mario Ybarras
kunstneriske projekt i Gellerup,
hvilket er sat i gang efter initiativ fra Aarhus Kunstmuseum.
Sandra Johnston lavede art performance med lyd, mens Mario Ybarra
satte gang i ”The Drawing Club”, Tegneklubben. Den nye kunstner kom allerede før jul til området, hvor han traf
Mario Ybarra. Fysisk kan man i Sigrids
Stue se de kreative ideer, som nu skal
tage form efter Daniel van der Noon.

8 - Gellerup.nu Februar 2012

Børns uskyldige naivitet driver kunstneren
Daniel van der Noon er optaget af det
spontane og det naive. Han siger, at det
er som tyggegummi-bobler, der er fyldt
med intens energi. Hans mål for opholdet er at fremme ’det skøre, det umiddelbare og det naive’ i en social-kulturel
kontekst.
Han fortsætter med tegneworkshops i
Sigrids Stue hver onsdag eftermiddag –
og vil også være at finde i andre sammenhænge.
Daniel van der Noon synes, at kunst
er så vigtig, at han satser på det som
sin levevej, fordi han selv kan tillade
sig at være naiv i kunsten. Han har studeret litteratur og filosofi, men han
kan ikke på nuværende tidspunkt se
sig selv i et arbejde med faste tider.
www.sigridsstue.dk
Kontakt: danielvandernoon@gmail.com

Daniel van der Noon – krølhåret energi

ACFC var i Libanon med bolde og de
mokrati
Tekst: Signe Skou / Foto: Afif Abdallah

on.

Her er dem, det hele drejer sig om - børnene i Liban

Kufferterne, de fyldte op
med fodboldting inden afrejsen, er tomme, mens
bagagen med oplevelser
og erfaringer, de har fået
med hjem, er helt fyldte.

lige så høj grad fokuseres på de unge,
da de jo også er foreningens fremtid.”
Derudover er det også vigtigt for Afif, at der
fokuseres på glæden og oplevelsen ved
at spille fodbold, og dermed få mange af
de unge væk fra gaden og ind i klubberne.

”Vi ville gerne give foreningerne i Libanon nogle værktøjer til at få foreningsarbejdet til at fungere
bedst muligt, og i hvert
fald hjælpe dem i gang
med at udvikle,” siger Afif Abdallah, der
er formand for AFCF.

Fodboldklubben ACFC var før
jul i Libanon, hvor de viste,
hvordan foreningslivet her i
Danmark fungerer.

Han forklarer, at der i Libanon bliver satset på eliten, altså førsteholdet, i fodboldklubberne, og
dermed bliver de unge under 15 år
glemt. Det er netop denne tendens
danskerne vil ændre: ”Der skal i

Danskerne fra ACFC
lærte at sætte pris på
egne
faciliteter, når de sam
menlignede med disse.

Arabiske børn bliver klar til skolen
Tekst: Birger Agergaard / Foto: Ole Jessen

Hvert tiende barn af arabisk oprindelse i Gellerup er
med i et projekt, som handler om at gøre dem helt parate til at gå i skole. Det vil
sige – det er snarere de voksne, der er de aktive deltagere.
”Vi ser ikke meget til børnene, det er
mødrene, som vi skal have til at gøre noget,” siger en af de fire bag projekt Skoleklar, socialrådgiver Anne Kjærsgaard fra
Socialforvaltningen ovenpå biblioteket i
Gellerup. I arabiske familier er det oftest
mødrene, der tager sig af de mindre børn.
Det treårige projekt skal sikre, at børnene
er lige så skoleklare som deres jævnald-

rende. Det nuværende forløb på 30 uger
frem til juni har kun plads til 10 familier,
og det er kun omkring 10 procent af de
arabiske børn i Gellerup. Men næste projekt til efteråret dobler op til
20 familier. Stort set alle børnene går i daginstitutioner.

Læs hele historien på www.gellerup.nu

Familierne er med i 30 uger.
Hver anden uge får hver familie et besøg af de to arabisktalende instruktører, Nidal Abed-Ali og Hanan Amin.
Moderen får viden om, hvordan hun kan ”lege” indlæring
ind i børnene, eksempelvis
ved hjælp af eventyr og leg på
gulvet.
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Farvel til husmand Anja
Tekst: Helle Hansen

Efter to et halvt år som husmand i
Tousgårdsladen tog Anja Raithel i
ugen op til jul afsked med brugerne i beboerhuset. Den populære
husmand har nemlig fået et og nyt
spændende arbejde som leder af
Aarhus Billedkunstcenter, som åbner på Godsbanegården til marts.
En af grundene til, at Anja Raithel søgte
væk fra Tousgårdsladen, var at stillingen som husmand i Laden i forbindelse
med sidste års sparerunde fra oktober blev beskåret til en deltidsstilling.

Glædelig nyhed

Men umiddelbart inden juleferien modtog beboerhuset den glædelige nyhed,

at Bikubenfonden de næste to år gerne
vil være med til at sikre, at der kan ansættes en deltidsmedarbejder, som skal
være med til at igangsætte en bred vifte af gratis fritidstilbud i beboerhuset.
På Aarhus Billedkunstcenter skal Anja
Raithel arbejde for at formidle kunst og
synliggøre kunstneres vilkår og potentialer. Det kan blandt andet ske ved lave
samarbejder mellem kunstnere, kuratorer og institutioner og skabe rammer
for større projekter, der også inkluderer
lokale miljøer.
Så det er nok ikke sidste gang, at vi møder Anja i vestbyen.
Anja Raithel – hende ser vi nok igen i Vestbyen (foto: Tousgårdsladen)

Diplomer til mændene i Tousgårdsla
den
Tekst: Birger Agergaard / Foto: Carsten Nielsen

Lige før jul fik otte mænd di- 10 kroner pr. gang
plom i Tousgårdsladen for deres Mere ondt gør det dog ikke, end at han
og gutterne fortsætter på næste kursus
evner som hverdagskokke, og til februar. Men de insisterer på at give
de har tænkt sig at gå på ”fort- en ”latterlig lille” deltagerbetaling på 10
sætterholdet”, som starter her i kroner pr. gang. Den blev indført i efteråret efter et helt gratis forårskursus,
februar.
Og det er Jytte Nielsens skyld. Hun har i
Tousgårdsladen undervist de otte ældre
herrer i lettere madlavning.
For et år siden lavede Poul Erik Nielsen
fra Skjoldhøjparken ikke mad, det gjorde
hustruen. Men hun døde først på året,
og i det tidlige forår besluttede han sig
for at melde sig til et madlavningskursus
i Laden - tilfældigvis sammen med syv
andre mænd, som han kendte i forvejen
fra en billardklub i Åbyhøj. De fleste er
enkemænd.
”Jytte er bare god til at lære fra sig. Vi
har lært at lave frikadeller, bøffer, skinke,
sovs og det hele. Men hun holder os
også i ørerne,” bemærker Poul Erik.
10 - Gellerup.nu Februar 2012

fordi kommunen giver tilskud. Jytte underviser på frivillig basis.
Seks af de otte, der fik diplomer af Jytte
Nielsen (fra venstre): Allan Pedersen. Poul
Erik Nielsen, Benny Møller, Niels Barrit,
Herman Kempel Carlsen og Kaj Rasmussen. De to, der kunne kunne være til stede,
er Elo Bagtrup og Leif Jensen.
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Gellerupbadet

Søndag d.19. februar kl. 13-15
slår vi katten af
tønden i Foreningernes Hus (No
rdgårdskolen).
Vi skal: Slå katten af tønderne
og kåre kattekonger og kattedronninger. Kattek
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Madklub for børn
7. februar starter en
ny og gratis madklub
for
børn fra 10-12 år. De
n holdes hver tirsdag
fra
16-19. Tilmeld dig fra
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rdsladen.
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dig til beboersekretær Vibek
tesvej 35A, tlf. 86251017 - senest den 1. marts.
De ledige haver lejes ud efter først til mølle-princippet
den 28.
Grønærten har i øvrigt generalforsamling tirsdag
asil.
februar kl. 19.00 i Yggdr

Mød din brobygger

Har du spørgsmål og kom
mentarer til Helhedsplan
en, så kan
du fra tirsdag den 21. feb
ruar møde Pia Katballe
Sørensen
hver tirsdag kl. 11-14 i Ge
llerup Bibliotek. Hun er an
sat
i Gellerupsekretariatet (Aarhu
s Kommune) med det ene
formål
at være brobygger mellem
jer der bor i Gellerup/Toves
høj og
kommunen.
Pia kan også kontaktes på
tlf. 89402816 eller pks@aa
rhus.dk

ar 2012
Kalender febru
Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu
Onsdag d. 1. feb.
Torsdag d. 2. feb.
Tirsdag d. 7. feb.
Tirsdag d. 7. feb.
Onsdag d. 8. feb.
Søndag d. 12. feb.
Onsdag d. 15. feb.
Torsdag d. 16. feb.
Søndag d. 19. feb.
Mandag d. 20. feb.
Onsdag d. 22. feb.
Torsdag d. 23. feb.
Fredag d. 24. feb.
Fredag d. 24. feb.
Søndag d. 26. feb.
Tirsdag d. 28. feb.
Onsdag d. 29. feb.

kl. 16		
kl. 16.30
kl. 19 		
kl. 19.30
kl. 16 		
kl. 15		
kl. 16		
kl. 13 		
kl. 13		
kl. 14		
kl. 16		
kl. 19		
kl. 17		
kl. 18.30
kl. 14		
kl. 19		
kl. 16		

Foreningernes Hus, Tegneworkshop i Sigrids Stue
Foreningernes Hus, Åbent redaktionsmøde i gellerup.nu
Tousgårdsladen, Toveshøj holder ekstra beboermøde
Gellerup Kirke Cafekoncert med Himmelblå
Foreningernes Hus, Tegneworkshop i Sigrids Stue
Beboerhuset Yggdrasil, Bingo Banko i Cafe Perlen
Foreningernes Hus, Tegneworkshop i Sigrids Stue
Klubberne i Gellerup, Gellerup Cup i fodbold
Foreningernes Hus, Fastelavn i Gellerup
Foreningernes Hus, møde med Liv Holm Andersen
Foreningernes Hus, Tegneworkshop i Sigrids Stue
Elsebeth Egholm på Gellerup Bibliotek
Beboerhuset Yggdrasil, Perlevennernes fællesspisning
Beboerhuset Yggdrasil, Perlevennernes generalforsamling
Tousgårdsladen, debatdag om hash
Beboerhuset Yggdrasil, Grønærtens generalforsamling.
Foreningernes Hus, Tegneworkshop i Sigrids Stue

