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Hvad de unge kan lære de
voksne
Af Tore Plougheld

Jesper Krogh (layout)
Henning Winther, boligsocial leder, ansvarshavende redaktør

Normalt siger man, at
det ikke er meget, voksne
mennesker kan lære af de
yngre generationer. At de
gamle ved bedst, og at tin
gene bør være, som de alti
d
har været. Men nogle gan
ge er det heldigvis ikke hel
e
sandheden.

Forsiden: Forsiden bringer nogle markante udsagn fra
beboerne i Gellerup. Dem fik vi, da vi ringede på deres
døre for at blive klogere på beboernes ønsker for nu og
for fremtiden – som optakt til stormødet på lørdag i
Globus1. Læs næste side! (foto: Birger Agergaard)
Næste nummer: Stof til februar-nummeret: Send
stof og billeder senest fredag den 15. januar til
beboerredaktør Birger Agergaard på biag@bbbo.dk
Næste nummer udkommer ca. 29. januar.
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facebook.com/gellerup.nu

indhold
4
5
6
7
8
9
10
11

De unge vil uddanne sig
Når praktikpladsen mangler
Beboerguider er populære
Disse unge har delt dit beboerblad ud
Lektiehjælp med modersmål er godt
Gellerup C på vej
Få hjerte-motion
Gellerupbadet – en perle

Faktisk er det sådan, at
vi mennesker er sådan
indrettet, at vi kan lære hel
e livet – hvis vi gider. ”Man
bliver aldrig for gammel
til at prøve noget nyt,” som
min 85-årige morfar konsta
terede, da han fik sin første
computer – i øvrigt en gav
e fra hans børn og børnebø
rn.
Hvad har alt det med Ge
llerup og Toveshøj at gør
e?
Jo: En flok glade beboer
e og bydelsreportere (de
allerfleste voksne) har
netop været på besøg
i
Vollsmose i Odense. Et
område, der på mange
måder kan sammenlignes
med Gellerup på godt og
ondt. Og i Vollsmose er
det i høj grad de unge, der
sætter dagsordenen og den
måde, områdets historier
bliver fortalt på. Især ved
brug af det sociale mobilmedie SnapChat, som de
bruger til at dele historier
med hinanden. Journalist
iske historier, som fortæller
noget relevant og intere
ssant til alle, der ikke føl
er
sig for gamle til at være me
d og prøve nye medier af.
Det lærte vi noget af, og
det tog vi med os hjem.
Måske bliver fremtide
ns beboer-journalistik
i
Gellerup også formidlet
gennem SnapChat og and
re
nye medier som Tumblr
og Instagram – hvem ved
?

Foreløbig kan vi alle sam
men prøve at lytte mere,
når
de unge fortæller deres
historie og høre, hvad det
er, de faktisk vil fortælle
os – uanset hvordan de
gør
det. Forhåbentlig kan vi alle
sammen blive klogere på
hinanden på den måde.

”Det bedste er sammenholdet

herude”

Af Tore Plougheld

Op til stormødet lørdag 28. november har beboere, blokambassadører og ansatte i Brabrand Boligforening været ude at ringe på
dørene. Mere end 100 beboere er
blevet spurgt om, hvad de synes
om at bo i Gellerup og Toveshøj
og hvad det bedste og det værste
er ved at bo her. Og ikke mindst,
hvad vi sammen kan gøre for at
gøre området til et endnu bedre
sted.
Tryghed og fællesskab går igen

Svarene peger i mange retninger. Alligevel er der bestemte ting, der går igen.
De mest almindelige, positive ting, beboerne selv fortæller om, er sammenholdet med andre beboere og naboer.
Mange siger, at de i stigende grad føler
sig trygge ved at bo her, fordi kriminaliteten og hærværket falder. Andre fordele
ved Gellerup er den korte afstand til butikker og busser. Her er nogle af svarene:
- Det er flot at gå tur i området
- Der er mere ro i området nu
- Det bedste er sammenholdet med folk
herude

Unge giver bekymring

På den negative kommer især unge
drenge og mænd, der har en hensynsløs
adfærd. Det gælder alt fra larm fra biler
og scootere både dag og nat, overfald og
salg af stoffer. Og så er der en udbredt
opfattelse af, at de unge ikke har nok at
lave – de skal have flere muligheder og
ikke gå og keder sig
- De unge har været en udfordring. De
mangler noget at lave
- Det værste ved at bo her er unge drenge på knallerter
- Der er støj om natten med unge, der råber. Jeg vil gerne have noget gjort ved det
Andre almindelige klager går på, at der ligger affald mange steder, gener fra byggeriet og vejarbejdet i området, og at medierne ofte har et negativt fokus på Gellerup.

Håb for fremtiden

Rigtig mange beboere har deres egne
forslag til, hvordan Gellerup og Toveshøj
kan blive et bedre sted at bo og være: Fra
musikklubber og bedre samarbejde mellem beboere, Brabrand Boligforening og
Politiet til større legepladser og bedre
overblik over fritidsaktiviteter i området.
Her er et par af dem:

- Vi skal have flere steder med parker og
bænke, hvor man kan mødes og snakke
- Det er vigtigt at lære hinanden at kende
på tværs af kulturer – for det giver tryghed
- Vi skal skabe steder, så også folk udenfor området får en grund til at komme
her i Gellerupparken
Alt i alt er hovedparten af de mange
beboere, som har deltaget i spørgeundersøgelsen, optimister når det
gælder fremtiden. Og flere af dem håber, at der kommer flere danskere tilbage til området. Her samlet i et sidste citat fra den store undersøgelse:
- Det vil være rigtig godt med flere danskere herude – integration går begge veje

”Det er vigtigt at lære hinanden at kende på tværs af
kulturer - for det giver tryghed.”

Stormøde om Gellerups fremtid
- Afholdes i Globus1 lørdag 28. november kl. 9.30 – 17
- Er for alle beboere og folk, der arbejder og kommer i Gellerup og Toveshøj
- Handler om at indsamle idéer til, hvad vi kan gøre for at forbedre området
- Der er børnepasning, morgenkaffe og servering af mad undervejs
- Invitation er delt ud til samtlige beboere før mødet
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Voxpop: Unge i Gellerup vil gerne uddanne sig
Af Emma Marie Hjorth Kaalby og Pauline Hoffmann Schrøder

Der var uddannelsesmesse i oktober. Derfor tog vi ud og spurgte
nogle unge mennesker i Gellerup om deres forhold til uddannelse.

Abdul, 18 år, bor i Gellerup
Hvilken uddannelse har du
nu?
Jeg går i 1.g på HF på Lan
gkær Gymnasium.

Ali, 17 år, bor i Gellerup
Hvilken uddannelse har du nu?
Jeg går på Århus Tech.

Adam, 22 år, bor på kollegium i Gellerup

Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med?
Jeg kunne godt tænke mig at være
Falck-redder. Jeg kan godt lide at redde
mennesker.

Hvilken uddannelse har du nu?
Jeg færdiggjorde min HF for 2 år siden.
Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med?
Jeg er i gang med at tage min administrationsbachelor på VIA University College.

Hvad fik dig til at vælge det?
Min svoger foreslog det, og jeg synes
det var en god idé.

Hvad fik dig til at vælge det?
Jeg har en kammerat, der gik der, så jeg startede
selv i september.

Hvad kunne du godt tæn
ke dig at arbejde
med?
Jeg vil gerne studere virk
somhedsøkonomi. Før ville jeg gerne være
slagter ligesom
min far.
Hvad fik dig til at vælge det
?
Jeg gik i 10. klasse. Der hav
de jeg faget erhvervsøkonomi, og der fan
dt jeg ud af, at
jeg godt kan lide at arbejd
e med tal.

Eda, 16 år, bor i Gellerup

Fadumo, 16 år, bor i Gellerup

Hvilken uddannelse har du nu?
Jeg går i 10. klasse på Center 10.

Hvilken uddannelse har du nu?
Jeg går i 10. klasse på Center 10.
Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med?
olog.
Jeg kunne godt tænke mig at arbejde som psyk
Hvad fik dig til at vælge det?
Det interesserer mig bare.

Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med?
Jeg kunne godt tænke mig enten at arbejde på kontor eller som pædagog.
Hvad fik dig til at vælge det?
Jeg har et fritidsjob i en børnehave i Globus1, så jeg kan godt lide at arbejde med
børn.

Sidste nyt fra Gellerup C
Af Helle Hansen

Projekt Gellerup C handler
om at skabe nye aktiviteter
ud fra beboernes egne idéer
og kræfter.
Hen over efteråret har en række beboere og lokale foreninger udviklet
idéer til, hvad Gellerup C kan indeholde – og det var flere af disse aktører, der i efterårsferien lavede aktiviteter i cirkusteltet foran Yggdrasil.
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Vinterforberedelser
De nye byrumsaktiviteter kommer til at
spire frem på Instant City-pladsen omkring informationscentret InstantOne
fra foråret 2016. Selve Gellerup C-projektet kommer til at bestå af tre forskellige aktiviteter, som bliver udvalgt inden
årsskiftet.
Lav forslag til logo
Gellerup C har brug for et logo, derfor
blev der i efterårsferien igangsat en kon-

kurrence. Der er allerede er indkommet
mange gode forslag, men du kan stadig
nå det. Du kan aflevere dit forslag i InstantOne – eller du kan sende det på
mail til ahna@aarhus.dk. Sidste frist er
10. januar.
Vinderen afsløres ved Samvirkets Årsmøde tirsdag den 26. januar 2016 i Foreningernes Hus.

g
20-årig uden læreplads: Jeg SKAL i gan
Af Birger Agergaard

20-årige Naseem Chebli fra Gudrunsvej har prøvet alt for at få en
læreplads som industritekniker
– det som tidligere hed maskinarbejder. Indtil videre forgæves,
men han vil ikke give op.
Han måtte skifte uddannelse, fordi rigtig
mange på Aarhus Tech ikke kan få lærepladser, men måtte gå i skolepraktik – en
praktikform, ”hvor man har svært ved at
lære noget inden for faget”, som han siger.
”Jeg læser på VUC nu for at blive bedre
til fag som matematik og dansk. Jeg fortryder virkelig, at jeg ikke hang bedre i
i folkeskolen, for hvis man får en dårlig
afgangsprøve i 9. klasse, så mister man
nogle uddannelsesmuligheder,” siger
Naseem.

Navnet er et problem

Naseem henvendte sig til redaktionen
på gellerup.nu efter at have læst artiklen
”Unge vil gerne uddanne sig”. Artiklen
tegner ikke hele billedet af de unges situation:
”Jeg bakker fuldstændig op om artiklens
indhold om, at de unge satser på uddannelse. Men vi er ret mange, som er startet på uddannelser, men som må opgive
at få lærepladser, blandt andet på grund
af vores ’navne’.

Og det er helt forkert,” siger Naseem og
beretter om sine egne og flere nydanske
kammeraters oplevelser på Aarhus Tech
med at skaffe lærepladser.
”Det er ikke fordi jeg tror, at arbejdsgiverne bevidst undgår nydanskere, men
jeg kan bare se, at med vore navne er det
sværere at få praktikpladser, end det er
for andre. Vi var for eksempel fire, der
var til samtale om to praktikpladser på
DSB, to nydanskere og to etniske danskere. Og det var ikke nydanskerne, der
fik lærepladserne.”

Man skal have et netværk

”Jeg har en ven, som uddannede sig til
smed, og han fortalte, at hans navn gav
ham problemer, så han ikke kunne komme videre i sin uddannelse. Til gengæld
havde han selv en ven, der via familien
havde en god kontakt, og det gav ham
en mulighed for at komme videre.”
”Så man skal have et netværk. Uden det
er det svært,” siger Naseem Chebli.
”Jeg koncentrerer mig om VUC nu, og
enten finder jeg en uddannelse, som
opfylder mine kvalifikationer og interesser, eller også færdiggør jeg min uddannelse, hvis jeg støder ind i en læreplads.
Det ville være en fornøjelse at blive betragtet som en helt almindelig dansker
med uddannelse og job.

”Der er desværre mange folk, der tror,
at det er fordi vi ikke VIL uddanne os.

Jeg kender ikke ordet ’’give op’’, for et eller andet skal jeg igang med.”

Det forkerte navn

”Jeg søgte en af to lærepladser på Randers Tandhjulsfabrik, men fik at vide, at
de nu var besat. En uge senere beklagede fabrikken sig til Aarhus Tech om, at de
ikke kunne finde lærlinge!”
”Det med forkerte navne og frasortering
på arbejdsmarkedet er et kendt fænomen og dokumenteret i mange undersøgelser,” fortæller uddannelsesvejleder
i Get2Ed, Ahmad El-Ahmad. Dog er der
en del, der får praktikplads alligevel.
Han opfordrer alligevel de unge til at

Naseem Chebli er ikke den eneste, der oplever, at et ”forkert
navn” giver problemer på arbejdsmarkedet.
Gellerup.nu har talt med Muhammed, der også oplevede dette:

”Der er desværre mange folk, der tror, at vi
ikke VIL uddanne os. Og det er helt forkert,”
siger Naseem Chebli. (Foto: Privat)

”Jeg kender ikke ordet ’’give
op’’, for et eller andet skal
jeg igang med.” Naseem
Chebli

bevare håbet og vælge skolepraktikken,
selv om det i første omgang mislykkes
med lærepladsen.
”Skolepraktik kan være en vej både til at
gennemføre uddannelsen eller til at få
en praktik i en virksomhed. Erfaringen
viser også, at mange elever ikke er motiverede nok til at være i en skolepraktik.
Her er dilemmaet, at selv om eleverne
har en stærk vilje til at færdiggøre uddannelsen, fravælger de at gøre det gennem skolepraktik.”
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Beboerguider – det personlige møde
Af Tore Plougheld

Beboere og besøgende kommer
på rundvisning i Gellerup og Toveshøj af uddannede lokalguider – men hvem er de?
På Gellerup Museum på Gudrunsvej
”bor” beboerguiderne. Det er beboere fra Gellerup og Toveshøj, som viser
området frem og fortæller om, hvad
der sker i området – med bygninger,
boliger og boldbaner mellem hinanden. Og som dermed er med til at åbne
Gellerup op for omverdenen og give
udefrakommende et kig ind i et boligområde, som ellers let kan opfattes
som en lukket eller fremmed verden.
Første del af besøget består af en rundvisning på museet og en introduktion til Gellerupparkens historie og
det landskab, man kan se fra museets
altan på 6. sal. Herefter går turen ud i
området til fods sammen med guiden.
Det vigtigste er, at formidlingen sker på
et personligt plan og ikke fra et ekspertperspektiv og ”ned” til de besøgende.
Det forklarer Anne Katrine Rasmussen,
der er koordinator for beboerguiderne:
”Hele idéen er, at de besøgende møder
beboerne ansigt til ansigt og hører deres historier. På den måde bliver det en
meget personlig formidling og et ægte
møde mellem mennesker. Og det er forhåbentlig noget, som de besøgende vil
huske bedre bagefter, end hvis de bare
blev vist rundt af en udefrakommende,
professionel guide uden samme tilknytning til området,” forklarer Anne Katrine, der den seneste tid har oplevet en
stigende interesse for de guidede ture.
Alle er velkomne
Både unge og voksne, skoleklasser og
politikere fra Folketinget er blandt de,
der indtil nu har fået en personlig rundvisning. Og netop fordi guiderne er
beboere med et personligt forhold til
det, de viser frem, er der aldrig to ture
der bliver ens, ifølge koordinatoren:
”Det spændende er, at guiderne har deres egen historie og erfaringer, som de
6 - Gellerup.nu December 2015

Tale- og
Beboerguide Yusuf Abdi Isse tager en selfie med et hold fra
up
Geller
i
indblik
Høreinstituttet, der skal have et

kan bruge, når de viser rundt. Det giver
en unik mulighed for formidling,” slutter

Anne Katrine Rasmussen, hvis korps af
beboerguider er aktive hele året rundt.

• En guide tjener 122kr. i timen
et og efteråret
• Der er guidede ture hele året, men flest om forår
• En guidet tur foregår på dansk
der sker i Gellerup med Hel• Som guide skal man holde sig opdateret på, hvad
hedsplanen
møde med Gellerup
• For nogle mennesker er en guidet tur deres første
HVORDAN BLIVER MAN GUIDE
man lærer om Gellerups histo• Man skal gennemgå et uddannelsesforløb, hvor
rie og hvordan man er guide
• Man skal kunne lide at tale til en stor forsamling
det er at bo i Gellerup
• Man skal have lyst til at fortælle om, hvordan
• Man skal være ansvarlig
Er du interesseret i at blive guide, så kontakt:
Guidekoordinator Anne Katrine Graah Rasmussen
Det Boligsociale Sekretariat, Gudrunsvej 10A
Mail: anra@bbbo.dk, Mobil: 2046 6937

UNGE RePORTERe

Gellerups helt eget omdelerkorps
Af Abdallah Ajjawi & Esam Keith Adel, Unge Reportere

Det beboerblad, du sidder med
lige nu, er delt ud af unge fritidsjobbere i Gellerup. Du har
måske set dem gå rundt med
materialer og spekuleret over,
hvem de er?
Sedler med information, Gellerup.nu og
Skræppebladet, er hvad der den seneste
uge har fyldt omdelerkorpsets tasker,
når de er på arbejde.
Fem unge er ansat i den fysiske helhedsplan med en jobbeskrivelse, der lyder på
at omdele blad, sedler og andet, der er
relevant for Gellerups beboere. Ansvarlig for omdelerkorpsprojektet er Senay
Arikan, der derudover er en del af Get2Job i Det Boligsociale Sekretariat, og
Vibeke Dam Hansen fra den fysiske helhedsplan.

Det gik stærkt for Omran

En af de unge fritidsjobbere er Omran
Ali på 15 år, der har fået de lave blokke i
Gellerupparken som rute. Han fortæller:

”Jeg blev meget glad, da jeg hørte
om jobbet, og skyndte mig at sende
en ansøgning. Det gik måske lidt
for stærkt, da den var sjusket og
dårligt formuleret. Jeg fik det svar,
at jeg skulle sende en ny ansøgning,
med lidt mere fyld.”
Omran kom derefter til jobsamtalen
hos Senay, hvor han fik godkendt
sin ansættelse.
”Jeg er meget glad for det fede job,
især fordi det er i Gellerup, da det
er mit område. Jeg har allerede lært
meget, især med den sjove episode
med jobansøgningen.”

Her er de fem, der deler materialer
rundt i Gellerup: Housein Zeater, Omran Ali (med rød jakke), Mohammed
Raage Xasan, Khalid Abdi og Sabriin
Mohamed. (Foto: Birger Agergaard)

Der er brug for omdelerne
Af Abdallah Ajjawi & Esam Keith Adel, Unge Reportere

De fem unge omdelere er ansat de unge omdelere. Vi har spurgt hende,
som et forsøg af den fysiske hel- hvad jobbet betyder for de unge.
hedsplan, fordi der er behov for Fritidsjobs udvikler de unge
dem.
”Tidlige erhvervserfaringer har en posiBoligforeningens driftsafdeling, afdelingsbestyrelserne på Toveshøj og i Gellerupparken, Skræppebladet, magasinet
gellerup.nu, Den boligsociale og Den
fysiske Helhedsplan har brug for at få
deres forskellige materialer delt ud til
beboernes postkasser og på opslagstavlerne i opgangene.
Det fortæller Senay Arikan fra Get2Job,
der sørger for at fordele opgaverne til

tiv effekt på unges arbejdsmarkedsforståelse. Brabrand Boligforening vil gerne
bidrage til at give de unge erhvervserfaring, viden og kompetencer, som udvikler dem personligt og gavner dem senere i livet,” siger hun.
Fritidsarbejdet styrker de unges CV og
erhvervsmæssige kompetencer, oplyser
hun videre.
”Mange unge har søgt om stillingen.
På 14 dage var der hele 20 ansøgninger
sendt ind. Dette er en fremtidsinveste-

ring i de unge, da det hjælper de unge
med at tage skridtet fra et omdelerkorps
til de ordinære jobs senere i livet,” siger
Senay Arikan.
Ønsker din institution materialer delt ud
i Gellerupparken og Toveshøj, så kontakt:
Senay Arikan,
tlf. 2366 6973, mail sear@bbbo.dk
Vibeke Dam Hansen,
tlf. 8625 1017 / Mobil: 6161 6668,
mail viha@bbbo.dk

Gellerup.nu December 2015 - 7

flere sprog
Mødre giver lektiehjælp på
Af Ulla Bording Jørgensen

Foreningen Aarhus Afro er nogle
af de frivillige, der tilbyder lektiehjælp til Gellerup og Toveshøjs
skolebørn. Det foregår på Tovshøjskolen hver tirsdag. Og alle
børn er velkomne. Maryan Hayir
fra Aarhus Afro fortæller:
”Vi er en gruppe mødre, som sammen
hjælper børnene til at blive dygtige i skolen. De voksne, der er gode til dansk,
hjælper de store børn med deres lektier.
Og de voksne, der er bedst til somalisk,
lærer de mindre børn at skrive på somalisk. Vi er 100 procent sikre på, at børnene bliver dygtigere i skolen, når de lærer deres modersmål. Vi forklarer udtryk
for dem både med somaliske og danske
ord, så de husker det bedre.”
Maryan studerer selv på VUC til daglig,
og får selv hjælp til sine lektier af danske
kvinder, fortæller hun:

jælpen. Fotos: Aarhus Afro

De store hjælper de små, så alle får noget ud af det i lektieh

”Jeg har stor glæde af at få hjælp til mine
lektier af danske pensionister i Kvindehuset, hvor jeg kommer hver uge. Og
den tid, som de har givet mig, vil jeg
give videre til at hjælpe andre. Derfor
giver det meget mening for mig at hjælpe børnene i vores lektieklub, og det er
også vigtigt for mig at lære børnene at
hjælpe andre på samme måde. Og selv
om jeg er syg og har smerter hver dag,
vil jeg hellere ud at hjælpe end at sidde
hjemme.”

Toveshøj og Gellerupområdet har udviklet sig meget siden 90’erne, hvor der
kun var få foreninger og ikke mange
tilbud til børn og unge. Nu foregår der
utroligt mange aktiviteter her, og vi er
meget glade for at bo her,” siger Maryan.

”Det er vigtigt for mig, at
børnene også lærer at hjælpe andre.” Maryan Hayir

Støt op om din lokale skole

En god, gammeldags tavle er som skabt
til at lære at skrive og læse bogstaver.

8 - Gellerup.nu December 2015

”Jeg er i skolebestyrelsen på Tovshøjskolen. Og i vores familie har vi bevidst
valgt, at vores børn skal gå på den lokale skole. Vi har valgt at bo her, og jeg
synes, at man skal være aktivt med til
at støtte op om det sted, hvor man bor.
Jeg ved, at Tovshøjskolen har forbedret
karakterniveauet meget i de sidste år,
og lærerne her er eksperter i at undervise tosprogede børn.

Hun oplyser, at Aarhus Afro Lektiehjælpen er for alle, også de af børnenes venner, der ikke taler somalisk.
Vil du vide mere om lektiehjælpen, så
kontakt Maryan Hayir på tlf. 60 70 76 59.

Nyt fra Gelleruppar
ken

Møde om Blok 7’s ”baghave ”
Af Helle Hansen

Det går fremad med byparkspro- inviteret til et møde, hvor de skal
jektet, og det betyder konkret, at være med til at planlægge, hvorbeboerne i blok B7, Gudrunsvej dan den nye baghave skal se ud.
68-76, som har fået næsten hele
Haven skal anlægges, når det nye forderes baghave gravet op, bliver længede stykke af Tinesvej er blevet lavet
Gellerupparken i julemåneden

Perlevennerne har julemiddag
med besøg af julemanden og dans
om juletræ søndag den 6. december kl. 17.30.
Julemiddagen med and og risalamande 50 kroner for voksne, under 12 år 30 kr, under 8 år 15 kr.
Tilmelding senest 4. december til
27 83 27 82

Gellerupparken pynter juletræ

færdig til foråret. Mødet holdes torsdag
den 3. december kl. 17.30-19.30 i Livsværkstederne over Føtex.

Søndag den 29. november kl. 14.30-17
Børn og voksne er velkommen til at julehygge og juleklippe. Lav din egen dekoration for 5 kroner.
Der er æbleskiver, kakao, kaffe, te og gløgg
og julegodter - og vi slutter med risengrød.

Gellerupparkens julebingo

Søndag den 6. december er der
julebingo for børn og deres forældre i beboerhuset Yggdrasil,
Dortesvej 35A.
Fra kl. 14.30 - 17.00 er der julehygge. Bankospillet går i gang kl.
15.00, og der er mange sjove gaver.
Bankospillet holdes i samarbejde
med Perlevennerne.

Nyt fra Toveshøj

Travt med renovering og bypark
Af Anett Sällsäter Christiansen

Der sker en masse på Toveshøj omkring den fysiske helhedsplan. Bestyrelsen har i
flere måneder været til møder
omkring bypark og deltaget i
en workshop om renovering.
Der er rigtig mange parter involveret i projekterne, Brabrand Boligforening, arkitektfirmaer, kommunen,
Landsbyggefonden og det kommunale tilsyn, men de vigtige er os i beboerdemokratiet.
Om nogle måneder, når alle detaljer
er på plads, vil beboerne blive indkaldt til et ekstraordinært beboermøde, hvor vi får en grundig orientering
omkring bypark og renovering på
Toveshøj.

Frivillige Søges
Juletræsfest

Kan du lide cykler? Kan du lide at hjælpe?

Søndag d. 6. december kl. 13 – 16 i Laden

Vi pynter juletræet

Toveshøjs cykelværksted på Janesvej 43
kld. søger frivillige til at hjælpe beboerne
i området til at lære om og vedligeholde
deres cykler.

Vi laver juledekorationer

Hvis det lyder som noget for dig, eller hvis du bare har spørgsmål, kontakt
Emil Thaysen på emil.tp42@gmail.com
eller Finn Herskind på tlf. 2086 1344.

(kun børn 3 – 13 år)
Billetter til slikposer 10 kr.

Julemanden kommer!

Op til 13 år

Tider for cykelværkstedet er fleksible.

Sælges i Laden
Mandag & tirsdag d.

Kaffe, the og æbleskiver 10 kr.
Saftevand er gratis
Arrangementet er åbent for alle

23. – 24. nov.
kl. 16 –17
Husk sundhedskort

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen, Toveshøj
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Gellerupbadet er en perle
Læserbrev fra Allan Fisker, Gudrunsvej 74.5.mf.

Gellerupbadet er Gellerups
perle, et kosteligt sted for mennesker i alle aldre og nationaliteter! Her mødes vi fredeligt,
nyder aktiviteterne, taler sammen og bliver venner. Når der
reklameres i beboerblade for
badet, burde der også være en
advarsel: ”Fare for vanedannelse”. Jeg kan slet ikke undvære
stedet!

Da det var lukket i sommer for renovering, var jeg både på Tilst skolebad og
svømmebadet i Spanien.
Spaniens spabad er dog vidunderligt,
et sådant ville være dejligt her. Hvis det
skulle laves, er der jo kun plads ud mod
Bentesvej som er den eneste side, der
kan bygges til.
Gellerupbadets vidunderlige sauna med
den skønneste tænkelige udsigt er en arkitektonisk perle. Børn, unge og forældre
leger og har kvalitetstid, der er uvurderlig for deres børn. Langt flere forældre
burde gøre det fremfor at give bunker

af slik i stedet for samvær og omsorg.
Nogle børn får også et længere og bedre
liv, fordi de bliver fortrolige med vand og
lærer at svømme tidligt i deres liv.
Det værste ved Gellerupbadet er ikke
badet eller dets dejlige personale. Det
værste er tilkørselsforholdene og parkeringspladserne. Det er jo ikke nødvendigt at fodgængere, cyklister og biler
skal gennem et mudder og plørebad for
at komme frem. Der har de fine herrer
vist ikke gået med deres dyre sko eller
været med deres nyvaskede bil!

Få hjertemotion i Globus1
Af Sussie Østerby, Folkesundhed Aarhus Vest

Hjerteforeningens Hjerteudvalg dette samarbejde med Hjerteforeningen,” siger Sussie Østerby, koordinator
i Aarhus Vest tilbyder i 2016 et i Folkesundhed Aarhus Vest, Globus 1.
32 ugers kursus for hjertepatienter, som vil leve et aktivt liv Praktisk info
Kurset starter i uge 4 og løber i 32 uger.
med hjertesygdom.
Kurset kommer til at foregå i Globus1.
Kurset har til formål at udvikle og vedligeholde de hjertesunde livsstilsændringer, som borgere med hjertesygdom har
påbegyndt på sygehuset og i kommunen.

Interesserede kan høre mere og tilmelde
sig til Folkesundhed Aarhus tlf. 8713 2631
eller til Hjerteforeningens frivilligkonsulent Tove Hansen tlf. 2175 5668.

Det koster 20 kr. pr. gang.

Deltag på Hjertemotion

Er du hjertepatient og bosat i Aarhus
Vest, kan du deltage i et 32 ugers Hjertemotionsforløb i Globus1.
Kurset består af 1,5 times hjertemotion
om ugen i 32 uger med en fysioterapeut
og frivillige fra Hjerteudvalget. Dertil er
der hjertecafé fire gange i løbet af de 32
uger. De faglige oplæg i hjertecafeen vil
tage udgangspunkt i deltagerens ønsker.
Der er mulighed for sprogstøtte.
”På et øjeblik kan livet forandre sig, hvis
hjertet bliver ramt af sygdom, og ofte er
hjertepatienter alene med deres tanker
og angst. Derfor er vi meget glade for
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Er du hjertepatient i Aarhus Vest, kan du blandt andet deltag
e i motion.
(foto: Hjerteforeningen)

Samvirkets årsfest
Samvirket holder årsmøde, som er en
festlig afrunding
af et aktivt år. Mødet foregår i For
eningernes Hus
tirsdag den 26. januar kl. 16.30-20.
Program:
• Året der gik i Samvirket
• Valg af ny styregruppe
• Overrækkelse af Samvirkets Pris 201
6
• Fællesspisning
Har du en kandidat til Årets Pris, så
skriv til netværkskoordinator Wissal El-Arid på wiel@b
bbo.dk
senest 7. januar. Prisen gives til en per
son, som
gør en særlig indsats for lokalområdet
.

Madklub
Den internationale madklub inviterer igen til en aften
med god mad i kælderen under Foreningernes Hus.
Det er tirsdag den 8. december kl. 18.30-20.
Menuen er kofte med tahin, kobeh med bulgur, og
salat.
Prisen er 50 kr. for
voksne, 25 kr. for børn.
Tilmelding til
madk lubb@ gmail .com
senest dagen før.

Kun seks dage med raketter

Tur til Væksthus og haver
Tag med Verdenshaverne til Væksthuset og Den Gamle
By søndag den 13. december. Vi mødes i Væksthuset i
Botanisk Have kl. 11, hvor vi går tur gennem de flotte
drivhuse. Herefter nyder vi vores medbragte mad
og drikke i Væksthuset, før vi går til Den Gamle By.
Turen er for voksne og for voksne sammen med egne
børn/børnebørn.
Den Gamle By har syv historiske haver, og så er der
oven i købet julestemning alle vegne.
Pris: 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Betales til
Elin, når du kommer til Væksthuset. Samtidig får du
din billet til Den Gamle By.
Man tager selv til Væksthuset.
Tilmelding til Elin på post@verdenshaverne.dk eller
sms på 2294 8896. Skriv navn, antal voksne samt
antal børn (0-17 år).

InstantOne
Det røde informationscenter ved siden af
Gellerupbadet, InstantOne, tages nu i brug. Den 6.
december er der indretnings- og indflytningsdag, og
fra 7. december vil InstantOne være åben for alle,
der vil vide noget om Gellerup og helhedsplanen.
Helhedsplan Gellerup regner med at holde reception
senere – muligvis i februar, når det går mod lysere
tider.

t
Godt nyt til beboere i blandt andet Gellerup, der har være
plaget af kanonslag i perioder omkring nytår.
i
Fyrværkeriloven siger, at der kun må fyres nytårsskyts af
i
perioden fra 27. december til og med 1. januar. Og aldrig
nærheden af dyr.
Kanonslag er selvfølgelig ulovlige hele året.

Jul på museet
Gellerup Museums Venner inviterer beboerne til julehygge med
julegløgg og æbleskiver i Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th.
Det sker søndag den 13. december kl. 15-16.30.

Besøg i Vollsmose
i Toveshøj og
Frivillige bydelsreportere
vember på beGellerup var lørdag 14. no
e. Et stort omsøg i Vollsmose i Odens
9.000 beboråde med ni afdelinger og
vores eget.
ere, som minder meget om
s historie og
Her lærte de om Vollsmose
eder til bebohvordan de formidler nyh
e. Blandt andet
erne – og resten af Odens
e medier som
gennem helt nye, digital
tig meget af de
SnapChat, som bruges rig
d)
unge. (Foto: Tore Ploughel
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Kalender dece

December 2015		
Lørdag d. 28. november
Lørdag d. 28. november
Søndag d. 29. november
Onsdag d. 2. december
Torsdag d. 3. december
Torsdag d. 3. december
Søndag d. 6. december
Søndag d. 6. december
Søndag d. 6. december
Søndag d. 6. december
Tirsdag d. 8. december
Onsdag d. 9. december
Torsdag d. 10. december
Fredag d. 11 december
Søndag d. 13. december
Torsdag d. 17. december

kl. 9.30-17
kl. 13-17		
kl. 14.30-17
kl. 9.30-10
kl. 10.30-11.30
kl. 17.30-19.30
kl. 13-16		
kl. 14.30-17
kl. 16-17.30
kl. 17.30-20
kl. 18.30-20
kl. 9.30-10
kl. 17-21.30
kl. 17-21		
kl. 15-16.30
kl. 10.30-11.30

Stormøde om fremtidens Gellerup, Globus1
Jalla#12, Tovshøjskolen
Gellerupparkens beboere pynter juletræ i Yggdrasil
Højtlæsning for børn, Gellerup Bibliotek
IT-cafe med NemID mv., Gellerup Bibliotek
Møde for Blok 7-beboere om park/haveplan, Livsværkstederne
Juletræsfest for Toveshøj i Tousgårdsladen
Julehygge og bingo i Gellerupparken, Yggdrasil
Julekoncert med Gellerup Kirkes kor, Gellerup Kirke
Perlevennernes julemiddag og julemand, Cafe Perlen
International Madklub, Foreningernes Hus, kælderen
Højtlæsning for børn, Gellerup Bibliotek
Julefrokost, Gellerup Kirke
Fotoudstillingen ”Hej eller Farvel”, Infocentret InstantOne
Gløgg for alle med Gellerup Museums Venner, Gudrunsvej 16
IT-cafe med NemID mv., Gellerup Bibliotek

Januar 2016
Torsdag d. 14. januar
Tirsdag d. 26. januar

kl. 17-19.30
kl. 16.30-20

Værestedsaften, Gellerup Kirke
Samvirkets årsmøde, Foreningernes Hus

									

								

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

