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Assimila-hvad for noget?

Af Birger Agergaard

Forsiden: Det danske flag blev vist mange gange på
Vestbredden, da Ramallah-spejderne besøgte deres
venner i Ramallah for at blive endnu bedre til at spille
på sækkepiber og trommer. Læs side 5 (foto: Walid
Mahmoud)
Næste nummer: Stof til september-nummeret:
Send stof og billeder senest fredag den 12. august til
beboerredaktør Birger Agergaard på biag@bbbo.dk.
Næste nummer udkommer ca. 25. august..
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Guld-Omar og Fritids-Jannie
Ramallah-spejderne viste flaget
Hvad sker der i Helhedsplanen?
Nødhjælp til Laden
Tidlig Sankt Hans i Gellerup
Ikke dansker – ikke muslim, hvad er jeg så?
Farvel Banko
Aktiv sommer

”Kulturen fødes ikke i Da
nmark … kun! Man siger
jo,
at Mellemøsten er kultur
ens vugge.” Citat: Brigit
te
Christensen, kunstnerisk
leder af kulturbysatsningen
Eutopia 2017 i Gellerup
. Hun har mange års
international erfaring og ved
, hvad hun snakker om.
Hun går efter det multietni
ske, det internationale, det
bredt kulturelle, som kan
samle os alle. Eksempelvis
et
flot internationalt orkester,
som hun ønsker at danne
til efteråret. Det kan man
læse mere om på portalen
www.gellerup.nu
På det modsatte fortov
står kulturminister Berte
l
Haarder, integrationsminis
ter Inger Støjberg og fler
e.
De siger, at indvandrere
skal lære dansk kultur og
danske værdier, og det er
eneste vej til integration.
De siger ikke assimilation
, men det er det, de mener
.
Altså, at dansk kultur og
danske værdier er bedre end
de kulturer, som flygtning
e og indvandrere komme
r
fra, og derfor skal de overta
ge disse værdier for at væ
re
assimilerede – undskyld int
egrerede.
En Gellerup-beboer, Mahad
Hersi, peger i dette blad
på et farligt problem ved
assimilation: ”Børn får at
vide i skolen, at de ikke har
lov til at bede. Men de ska
l
have et fag som kristendo
m. De får at vide, at de ikk
e
er danskere, og at de ikke
må være muslimer. Det gør
dem identitetsløse.”
Men hvornår bliver man dan
sker? Når man kan huske
fra en bog, hvornår Carl Nie
lsen døde? Eller når man
er født i Danmark af efterk
ommere efter indvandrere?
Nej, heller ikke, hvis ma
n følger Dansk Statistik.
De
hedder bare ”børn af eft
erkommere”, og hvis der
es
forældre ikke har dansk
pas, kan deres børn ifølge
statistikerne ikke kaldes dan
ske.
Det kan Mahad Hersi – og
mange af os andre – ikke
helt forstå. Man kan alts
å ikke engang føde sig
til
assimilation.

113 timers arbejde kan redde dig
Af Birger Agergaard

Forsøg at få et arbejde – ellers kan
en meget alvorlig situation opstå
for mange kontanthjælpsmodtagere allerede om tre måneder, når
jobreformen træder i kraft 1. oktober.
Er du kontanthjælpsmodtager og samtidig får boligstøtte eller særlig støtte? Er
I to samlevende kontanthjælpsmodtagere? Så er du i risiko for at miste boligstøtte eller anden særlig støtte, eller den
ene af jer vil kunne miste hele kontanthjælpen.
Rygtet er ved at brede sig i Gellerup, og
modtagere af kontanthjælp kontakter
deres sagsbehandlere for at høre, om

det kan passe, og om der er noget at
gøre ved det?
Til det første: Ja, det er desværre rigtigt,
at du kan miste mange penge på reformen.
Til det andet: Ja, der er en udvej, men
stort set kun, hvis det lykkes for dig at
finde et arbejde. Hvis du ikke kan finde
fast arbejde, kan 225 timers almindeligt
lønarbejde hvert år også redde dig. Men
allerede inden 1. oktober i år skal du
have arbejdet mindst 113 timer for ikke
at gå i fælden.
Og det kan blive svært. Jobkonsulenterne Sara Kappel Coslovi og Tara Macgill
Hansen siger til Gellerup.nu, at arbejdsgiverne ikke står i kø for at finde kortvarige jobs til kontanthjælpsmodtagere.

Flere indbrud?

På Samvirkets seneste møde i maj blev
sagens alvorlige karakter nævnt, da lokalcentrets brugerformand Dan Kristensen forudså, at lokalområdet kan opleve
flere indbrud – ganske enkelt fordi en del
vil få problemer med at betale deres husleje. Nogle vil måske tage de meget dyre
kontantlån – andre vælger den endnu
dårligere løsning med kriminalitet.
”Det er rigtigt. Dette er, hvad vi kan forvente,” sagde boligsocial leder Henning
Winther på mødet.
Læs flere artikler på gellerup.nu om sagen – søg på ordet ’jobreform’.

Ren chokolade
Af Lars Christensen

”Vi gjorde rent på trapperne i sidste uge. Og fandt på, at børn skal
have en gave for at holde opgangene rene,” siger Dega Jimaali.

Men jeg håber, der er flere der har lyst til
at være med,” beretter Hidaayo.
Chokoladegaverne deles ud under ramadanen, men ordningen fortsætter også
derefter.

Find ’Blokambassadørerne i Gellerup &
Toveshøj’ på Facebook.

”Fordi de gør rent, får de chokolade,”
supplerer Hidaayo Mohamed.
Nogle opgange i Gellerup og Toveshøj er
møgbeskidte, andre er pæne. Men beboere klager over de beskidte opgange. Og
blokambassadørerne har heller ikke selv
lyst til at lade børn vokse op i snavsede
omgivelser. Nu har to af blokambassadørerne fået en god ide for at få snavset
væk fra de værste opgange.

Aftaler med syv børn

Hidaayo Mohamed og Dega Jimaali har
aftaler med syv børn indtil videre. De
skal tage et billede før og et billede efter, at de har gjort rent.. og så vanker der
chokolade.
”De skal lære de andre børn, at her skal
være rent,” siger Hidaayo.
Det er ikke kun børn der sviner. De voksne er mindst ligeså gode til det:
”Der er stor forskel. Nogle er ligeglade.

Blokambassadørerne har fundet en måde at få børnene til at hjælpe med at gøre
Gellerup og Toveshøj pænere. De belønner dem med chokolade.
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Gulddrengen fra Toveshøj
Af Lars Christensen

Nogle træner flere timer om
dagen i deres sportsgren for
at blive gode. Men i Klubben i
Toveshøj har Omar på 16 år en
helt anden tilgang til sin yndlingssport pool:
”Jeg spiller bare for sjov. Jeg begyndte
at spille i klubben som 15-årig, men jeg
havde også spillet pool før det.”
Omar Ammar vandt i april Danmarks
største poolstævne for ungdomsspillere.
Konkurrencen hedder Poolcup i 8-ball og
blev holdt i Herlev ved København.
Ved samme lejlighed stillede Omar op til
holdkonkurrencen sammen med Ahmed
Mourad og Rawad Mourad. Det fik de en
sølvmedalje ud af.

Sejt – men har ikke tid

Omar lægger de 16 baller på plads på det
blå filtbord. Han har ikke spillet længe:
”Det er længe siden, jeg har spillet og
jeg træner måske en halv time hver uge
– nogle gange lidt mere,” fortæller den
unge mand. I juli bliver han 17 år og efter

Omar Ammar fra Toveshøj er danmarksmester i 8-ball-pool.

sommerferien skiftes Tovshøjskolen ud
med Tranbjergskolen, hvor han vil gå i
10. klasse. Efter det vil Omar gerne tage
en HF-uddannelse.
Det er sejt at være god til pool, mener
Omar. Alligevel har han ikke lyst til at
spille i en pool-klub. Og han skal heller
ikke være professionel:
”Jeg tror ikke jeg har tid, jeg skal passe
min skole, ” fortæller Omar.

Pokalen ses i baggrunden.

Der sker noget med Omar Ammar, når
han kridter køen og går i gang med at
støde kuglerne. Han tænker fremad og
har en særlig forståelse for at få kuglerne
i de rigtige huller. Snart er bordet tømt
for baller og Omar går ud i gården igen..
for at spille fodbold på den lune sommeraften, sammen med vennerne.

22 år og frivilligkoordinator
Af Lars Christensen

Jannie Abildtrup er 22 år gammel
og lærerstuderende. Hun koordinerer også foreningsmentorerne i
Gellerup og Toveshøj.
Foreningsmentorerne hjælper børn og
unge fra 6-15 år med at blive medlem i
en forening, hvis de har brug for det.
”Vi får henvendelser fra skolerne. Der
har været 3-4 henvendelser i juni,” fortæller Jannie.
Men børn, unge og forældre kan også
selv henvende sig til foreningsmentorerne.
De ti mentorer i området hjælper med de
første skridt. At tage telefonen og aftale
tid og sted kan være en udfordring, for
de der ikke kender noget til foreningsli4 - Gellerup.nu juli-august 2016

vet. Derfor tager mentorerne gerne med
til de første møder med den forening,
den unge gerne vil være med i.

Vil du i kontakt med mentorerne? Gå til
foreningsmentor.dk

Man hjælper hinanden

Foreningsmentorerne er et
samarbejde mellem kommunen, det boligsociale samt
Frivillignet. Og det er vigtigt
at alle børn og unge får mulighed for at deltage, mener Jannie Abildtrup:
”Mange af de spilleregler der
er i foreningerne går jo igen i
samfundet. Man møder til tiden og hjælper hinanden, når
man er på hold sammen. Og
i det hele taget forpligter man
sig til at være en del af noget.”

Jannie Abildtrup: Bare hop ud i det!

Fuldtonet spejderorkester
Af Birger Agergaard

Gellerups Ramallah-spejdere
var i juni en uge i Ramallah på
Vestbredden og besøgte i løbet
af ugen også en række seværdigheder og feriesteder i Israel
og Palæstina.
For det kan være hårdt at øve trommer
og sækkepiber en hel dag – derfor sørgede lederne Walid Mahmoud og Mustafa
Faour for afveksling fra musikken ved at
køre dem rundt i en lejet bus.
Ramallahs egne spejdere har eksisteret
siden 1930-erne og har lige så lang erfaring i musik med trommer og sækkepibe. De har en aftale med Gellerups spejdere om udveksling og besøg for at lære
af hinanden, og Gellerups spejdere har
nu fået lært at få endnu mere ud af de to
instrumenter. De betjenes af fire drenge
på sækkepibe og fem på trommer.
Det viste de allerede dagen efter, at de
kom hjem fra Ramallah, idet de ledte et
optog grundlovsdag for at invitere beboerne til grundlovsfest.

Nu kan de 12 numre

Spejderne havde allerede i oktober lært
sækkepibe-musikken, da Ramallahs
spejdere besøgte Aarhus. Denne gang
er de blevet dygtigere og fået et større
repertoire, fortæller Walid Mahmoud.
Før kunne de spille fem numre, nu kan
de yderligere fem numre plus to skotske
”klassikere”.
Gellerups Fathi Amouni ledede den musikalske træning. Den foregik ved, at de
unge fandt sammen to og to og trænede
sammen. De unge kendte ofte hinanden i forvejen fra tidligere besøg i enten
Aarhus eller Ramallah, så de havde også
meget sjov med hinanden.

Viste det danske flag

Og så kørte de ellers rundt med bussen
og ”viste flaget”. Det med flaget var helt
bogstaveligt, og mange fra Vestbredden
faldt i snak med dem på grund af det
danske flag og spurgte dem: ”Når I nu
er danskere, hvorfor kan I så arabisk?”

Ramallah fik i april i år en gave fra den sydafrikanske stat: en stor statue af Nelson
Mandela og et symbol på kampen for ”frihed og lighed”. (foto: Walid Mahmoud)

”Vi forklarede, at de kan begge sprog,
fordi deres forældre kommer fra Palæstina, Syrien og andre lande i Mellemøsten,” siger Walid.
Klassiske spejderaktiviteter med at
bygge telte til en spejderlejr fordrev de
torsdagen med. Og så var det tæt på
hjemrejsen.

Walid og spejderne håber at få musikalsk
forstærkning fra Ramallah næste år, når
der er kulturby-aktiviteter i Aarhus. Og
senere venter en invitation fra borgmesteren i Ramallah, som rigtig gerne vil
have Gellerup-spejderne på besøg igen.
Enten i 2017 eller 2018.

Det var let for drengene
at falde i snak med Vestbreddens beboere, når
de så det danske flag og
hørte det arabiske sprog.
(foto: Walid Mahmoud)
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Det sker i Helhedsplanen
Af Lars Christensen

Bus: I 2017 udarbejder Midttrafik en ny trafikplan.
Det betyder, at Toveshøj får sin buslinje tilbage i
2017.
Letbanen: På længere sigt – dvs. om måske ti år –
kommer letbanen til at køre fra City Vest til Bazar
Vest og videre ud af Edwin Rahrsvej ind mod byen.

Nedrivning: De to tomme blokke (A9 og A10) ved
beboerhuset Yggdrasil er helt væk i henholdsvis
august og november. Herefter rives de tre
første blokke af Hejredalskollegiet ned. De er
helt forsvundet i december måned. Resten af
Hejredalskollegiet tømmes for beboere.

Instant City: Hen over sommeren og efteråret vil
du se flere containere skyde op langs Bygaden
– de markerer, at de midlertidige funktioner
giver liv i byen. Noget af det første bliver en
værkstedscontainer, som er både en virksomhed
for en lokal tømrer og et værksted, som beboerne
vil kunne benytte. Teselskabet har også en lille
container til te-dyrkning.
Gellerup C: Cirkus Tværs, ACFC og Sigrids stue
har sammen startet Gellerup C, finansieret
af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
samt Aarhus Kommune De tre foreninger vil
sætte containere op tæt på E & P-Huset og
tilbyde henholdsvis trapez-tårn, ”miniklubhus” og
en lille kunstskole.
Dagtilbud Gellerup er næsten færdigbygget, og
børnene rykker ind i august. Det nye byggeri har
fem huse med fire dagtilbudsafdelinger og et
sundhedshus, bundet sammen at et fælles væksthus.

Iværksættere: Opgangen er ved at blive fyldt op
af iværksættere med gode ideer. Opgangen ligger
på en hel etage over Gellerup Bibliotek. Kontakt:
https://www.facebook.com/opgangen
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Køkken: Den 1. juli genåbner Laden som køkkenkollektiv.
Det er Smag på Aarhus, Smag à la Gellerup og
Verdenshaverne, der står bag projektet.
Det er meningen at køkkenkollektivet skal trække
aarhusianerne ud til Toveshøj og arrangere begivenheder
for de lokale beboere.
Vejtrængsel: Først i august er Edwin Rahrsvej
bygget helt færdig. Slut med trængslerne her!

Nybyggeri: Aarhus Kommunes bygger
administrationsbygning, hvor der foruden Teknik
og Miljø også bliver plads til familieafdelingen og til
Lokalpolitiet. Lokalplanen er netop blevet godkendt, og
byggeriet er ved at gå i gang. Det forventes klar til brug
sidst i 2018. Se www.meetaarhus.dk

Bygaden: Strækningen Bygaden-Tinesvej er færdig i
august. Bygaden åbnes med vejfest den 15. august, hvor
den også navngives.

Tværforbindelse: Sydlig Tværforbindelse kobles
sammen med Bygaden. Sydlig Tværforbindelse
vil gå helt ud til Åby Ringvej, men det kræver
først genhusning af beboere i blok 4, der skal
gennembrydes af tværforbindelsen.

Vandfald: På hjørnet af Tinesvejs forlængelse
og Gudrunsvej bygges efter sommerferien
”Fossen” – et vandfald med stier. Det skal være
et nyt vartegn for området og er første skridt i
realiseringen af den kommende bypark. Er efter
planen færdigt sidst på året.
Skarpere: Det bløde sving på Gudrunsvej skal gøres
skarpere. Det sker i efteråret for at få hastigheden
ned og sikkerheden op. Først skal de andre nye veje
i området dog være bygget færdige.
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Rundt i Gellerup

Tidlig afgang for hekse i Gellerup
Tekst og foto Helle Hansen

Børnene i Gellerup og Toveshøj
sendte allerede lørdag den 18.
juni heksen af sted til Bloksbjerg for at være sikker på, at
hun når frem.
Midsommerfesten startede med snobrødsbagning, hvor der konstant var
fyldt med børn rundt om bålstedet i bålhytten.
Stadsarkitekt Stephen David Willacy
holdt båltalen, hvori han blandt andet
fortalte om, hvordan nogle urter omkring Sankthans bliver magiske. Derefter var det tid til at tænde bålet, lidt en
udfordring, men efter fem-ti minutter
og hjælp fra en flammekaster, en flaske
sprit og hundrede børns jublende tilråb
”brænd den heks” - lykkedes det fire-fem
granvoksne mænd at få fut i bålet. Flammerne slikkede lystigt op ad heksen, Børnene jublende da heksen hylende fløj til Bloksbjerg.
som til sidste futtede af med høje heksehyl til børnenes store begejstring.
Gellerup fortsætter kampen mod duerne
Og så var det tid til Midsommervisen,
Beboere i Gellerupparken, som opdager dueæg eller dueunger på altanern
som først blev sunget med et vers på
e, kan
kontakte driftskontoret, som vil komme og hente æg og unger. Ring 89
31 71 31
den gamle melodi og så resten på Shubi-dua-maner.

Rundt på Toveshø
j

Nødhjælp til Ladens folkekøkken
Af afdelingsbestyrelsen, Toveshøj

Tousgårdsladen overgår nu til
at blive styret af afdeling 5, idet
foreningen Tousgårdens Venner
har opløst sig selv og ikke længere skal drive Laden. Skiftet
sker 1. juli.
Op til skiftet kan bestyrelsen i afdeling
5 konstatere, at den må starte på næsten bar bund, idet der ikke længere er
bestik, andre køkkenting, røremaskine,
plasticstole og en del andet i huset.
8 - Gellerup.nu juli-august 2016

Heldigvis er gode ideer og råd ikke dyre.
Allan Fisker, kendt som områdets klunser igennem mange år, kom os til undsætning og reddede Folkekøkkenet. Han
er nu kommet med bestik, glas, kander,
skåle, kasseroller, stegepander mm. Alt i
bedste genbrugsstil og noget endog meget gammelt og retro, men det fungerer
nu meget godt.
Toveshøjs afdelingbestyrelse havde ikke
regnet med, at vi så hurtigt skulle overtage Beboerhuset Laden, i og med, at
foreningen Tousgårdsladens Venner på

en ekstra generalforsmaling i maj valgte
at opløse sig selv pr. 30 juni.
Afdelingsbestyrelsen vil selv købe noget
inventar, men vi er nu blevet lidt grebet
af ideen med Allans Fiskers genbrug, så
hvis I står med lidt ekstra køkkengrej, en
ekstra sofa, bord, stole med mere, modtages det gerne efter 1. juli.
Se Allan Fiskers hjemmeside
www.allanfisker.dk

Må jeg lige bede..?
Af Lars Christensen

Mahad Hersi tror fuldt og fast på, at der ville være færre konfrontationer og mindre angst for ”de andre”, hvis forholdet til andres
religioner bliver normaliseret – altså gjort til noget helt normalt og almindeligt.

En gang i mellem er der en på
gaden, der råber: Hey journalist! Jeg har noget, jeg gerne vil
sige om…
Sådan en person er Mahad Hersi – en
helt almindelig beboer i Gellerup.
Når Mahad Hersi begynder på jurastudiet i september, vil der være et bederum på Aarhus Universitet, hvor han kan
bede sine bønner. Men debatten går nu
blandt andet på, om der overhovedet må
bedes til guder på skoler i Danmark.
Mahads børn er danske – og muslimer.
De har også en somalisk baggrund. Mahad støtter op om både Grundloven og
det danske flag. Men den kommende jurastuderendes retfærdighedssans kommer på prøve, når han taler om noget så
enkelt som at bede en bøn:
”Børn får at vide i skolen, at de ikke har
lov til at bede. Men de skal have et fag
som kristendom. De får at vide, at de
ikke er danskere, og de ikke må være
muslimer. Det gør dem identitetsløse.”
Mahad Hersi mener at politikerne skaber et ”dem og os” ved altid at hakke
på muslimerne. Og det skaber alvorlige

problemer. Han er meget ked af, at muslimerne ikke fik en fælles stormoske i
Aarhus Vest:
”Jeg generaliserer nu, men alle politikere
tænker på næste valg. Jeg ville gå mindre
op i religion, hvis der var større accept,”
fortæller Mahad.

Assimilation hindrer integration

Mahad mener, at muslimer og kristne,
eller udlændinge og danskere, sagtens
kan leve fredeligt sammen. Men han
mener, at alting kommer til at handle om
assimilation:
”Når der laves den ene eller anden kanon, og så videre, så handler det altid reelt om assimilation (altså at indvandrere
skal overtage dansk kultur, red.). Og jeg
tror, at det netop er med til at forhindre
en ordentlig integration, fordi muslimer
altid er i forsvarsposition.”

Vores kultur skal med

Generationer af muslimer har gået i
dansk folkeskole uden at skulle bede i
skoletiden. Men Mahad ønsker, at for
eksempel hans egne børn får mulighed
for at bede i skoletiden:

”Vores kultur er at følge bedetiderne, og
kulturværdierne skal være med, ellers
kan vi jo ikke få lov at gøre som vi har
lyst til.”
Mahad Hersi tror fuldt og fast på, at der
ville være færre konfrontationer og mindre angst for ”de andre”, hvis forholdet
til andres religioner bliver normaliseret
– altså gjort til noget helt normalt og almindeligt.
”Almindelige danskere er jo ikke bange
for mig. Men det er hele diskursen der
er forkert, og det skaber angst,” fortæller
Mahad.
Et andet problem er for eksempel, at
Danmarks Statistik stadig bruger begreber som ”Efterkommere fra ikke vestlige
lande”. Mahad ville ønske at Danmark
kunne være mere som Sverige:
”Der er ingen grund til at fortælle, at det
er 2. generationsindvandrere, der har
gjort et eller andet. Hvis de er født i Danmark, er de danskere, så kald dem det.
En kriminel er en kriminel, uanset om
han har somalisk eller dansk baggrund.”
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Farvel Laden – goddag Skovgårdsparken
Af Sean Ryan Bjerremand

Efter 39 år er Tousgaardens
Venner nu helt færdige i Laden
– men Onsdags-Banko genopstår.
Der deles en seddel rundt, som folk
kan skrive deres navne på. Hvis nu
man starter igen… Op til OnsdagsBanko har jeg hørt, at man overvejer
at starte i Skovgårdsparken, og efter en time falder bomben. Fra slutningen af oktober foregår OnsdagsBanko i Skovgårdsparkens lokaler.

Stuvende fuldt

Det virker lidt, som om de godt 50
deltagende godt ved, at det her er sidste gang – og at ingen ved, hvornår
det starter igen. Udenfor sidder folk
og ryger en smøg, og indenfor har
nogle af damerne lavet smørrebrød.
Folk har været kede af, at de ikke længere
kan komme i Laden. De fleste er faktisk
kommet fra andre steder end Gellerup /
Toveshøj, og nogle i samtlige 27 år, der
har været bankospil. En ældre dame
har med bedrøvelse i ansigtet fortalt
om, hvor ked af det hun er. En mand i
60-årsalderen har været der siden 1991.
Han er nu ved godt humør og fortæller
om kammeratskabet og sammenholdet,
der er opstået, og han virker ikke bitter.

Deltagerne til denne onsdags banko ved godt, at det er sidste gang

Nå, men tilbage til det, artiklen her
handler om. Den sidste dag i Laden.
Ved 17-tiden er der stuvende fuldt. Tre
stykker smørrebrød for 30 kroner – det
siger man ikke nej til. Det er tydeligt,
at folk føler sig hjemme her. En mand
på 45-50-årsalderen kommer hen og
fortæller mig om hvordan dagligdagen
foregår på det plejehjem, han bor på.
En ældre dame kommer hen og driller
mig, som om hun vil sige ”jeg var en
ung kvinde for mange år siden.”

i Laden.

Banko!

Oppe foran er der præmier – kaffe, dyr
spiritus, chokolade er hvad jeg lægger
mærke til, og klokken 17 går det i gang.
Folk ser ud til at vide, at det er nu, for der
er ingen ”nu går vi i gang”, man går blot
i gang med tallene.
Folk sidder på deres pladser. Da der bliver råbt ”banko”, mærker man, at selv
bankospillere kan være dårlige tabere.
Lidt surmuleri og raslen med brikkerne.
Folk kan ikke lide ikke at vinde.
I pausen mellem spillene bliver der gjort
reklame for nogle cupcakes med forskellige bær på. Det virker som om, folk har
gjort sig umage med anretningerne.

God vind fremover

Efter 39 år er det slut med Tousgaardens
Venner, men ikke med Onsdags-Banko.
Herfra vil vi sige pænt farvel og ønske
held og lykke med det rekonstruerede
Onsdags-Banko, når det genopstår til
efteråret.

Denne gang var ca. 50 spillere samlet i Tousgårdsladen
– til efteråret foregår det i Skovgårdsparken.
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Pak sommerens gaver ud
Af Birger Agergaard

Kunne du tænke dig at spille
hockey i sommerferien? Lave bolcher? Lære Jafra-dans? Hygge,
svømme eller cykle?
Der er masser af tilbud her i sommer
fra Ung i Aarhus Gellerup, ACFC, Fritidspatruljen og en række foreninger.
De udgiver hvert år udgiver et 12 siders
hæfte med ’gaver’ til hver eneste dag i
sommerferien.
Nogle tilbud er åbne, hvor du bare dukker op, mens andre kræver tilmelding.
Det står alt sammen i hæftet, hvad du
skal gøre. De fleste aktiviteter foregår på
eller starter fra Legepladsen midt i Gellerup.

Der er et par nyheder i år:

• Lær at spille hockey – hver onsdag eftermiddag på legepladsen på Dortesvej
(KLIG).
• Hver fredag eftermiddag er der en times hygge på legepladsen, hvor du selv
afgør, hvad der skal ske.
• Lav bolcher, sæbe og/eller få lavet ansigsmaling – det er med Den aktive Kvindeforening tre mandage i sommerferien
• Hennamaling – det tilbyder Gobaad
Kulturforening og Somaliske Børn/Bedsteforældre tirsdagene i juli.
• Mellemfolkeligt Samvirke er godt nok
med hvert år med en ugelang aktivitet,
men temaerne skifter: denne gang er det
Jordens folk i øjenhøjde.

Ansigtsmaling er en populær aktivitet blandt mange børn. Den
aktive Kvindeforening lægger maling til, hvis du har ansigtet!

Unge laver webTV
Børne- og ungdoms TV (BURT) er 20. juni startet med et
web-TV-forsøg, der skal vare et år.
På adressen www.ungdomstv.dk kan man se
kulturprogrammer, korte nyheder og andre korte
indslag om aktualitet, musik, sport, fritid & hobby, miljø,
uddannelser, osv.
Burt vil producere mindst 45 minutter om ugen, og bag
dem står en ungdomsredaktion på fem unge. De er
ansvarlige for emnerne til webTV.
Foruden hjemmesiden vil de blive vist i Gellerup på
infoskærme, takket samarbejde med Filmprojekt
Gellerup. Desuden vil man bruge sociale medier til
formidling af webTV.
De lover nye skarpe mini-programmer, som er produceret
direkte til nettet, men i broadcast kvalitet.

Der er masser af gengangere

• Masser af fodbold 1: Gellerup Cup fire
onsdage på kunstgræsbanen. Meld dig i
klubben og køb holdkort.
• Masser af fodbold 2: DBU Fodboldskole den første uge i august henvender
sig til børn 8-15 år. Tilmeldingsfrist 1. juli.
• Svømning for henholdsvis piger og
drenge.
• Leg med Fritidspatruljen.
• To cykelture til Ry med overnatning i
telt.
• Hvis du er klubmedlem, kan du flere
gange i løbet af sommeren komme med
til Djurs Sommerland, strandture og cykelture.

Har du prøvet at have en hockeystav i hånden? Nu er chancen der.

Sommerfest i Gellerup
En række foreninger går torsdag den 7. juli kl. 13-17
sammen for at holde en sommerfest i Foreningernes
Hus.
Her vil der være mange børneaktiviteter med
hoppeborg, aktiviteter fra Allgargaar Charity Society
og børneunderholdning af tryllekunstner Charlie.
Der vil være ballondyr til børn og en lille gave til de
50 første børn.
Der er gratis kaffe/te og kage til voksne. Der sælges
også slush ice, popcorn og candyfloss.
Desuden vil der være mulighed for at købe lækker
somalisk og arabisk mad, sodavand og kage – til
priser hvor alle kan være med.

selsdag og grundlovens
Gellerup Kirkes 40 års fød
men søndag den 5. juni på
fødselsdag blev fejret sam
hundrede kom til den velen dejlig solskinsdag. Flere
, hørte på mange taler og
egnede festplads ved kirken
ing, som lokalområdet kan
så den bedste underholdn
aard)
opdrive. (foto: Birger Agerg

ugust 2016
Kalender juli-a
Juli-august 2016 - mest for børn (KLIG = Klubben og Legepladsen i Gellerup)
Bemærk: en del aktiviteter kræver tilmelding – tjek dette i folderen eller i din klub
Svømning for drenge:
Hver mandag 27. juni – 6. august 			
Fritidspatruljen: 		
Hver tirsdag og onsdag 28. juni – 4. august
Gellerup Cup: 		
Hver onsdag 29. juni – 27. juli 			
Hockey: 			
Hver onsdag 29. juni – 5. august 			
Svømning for piger:
Hver torsdag 30. juni – 4. august 			
Hyggedag: 		
Hver fredag 1. juli – 5. august 			
Bolcher og ansigtsmaling: Mandag 11. juli 					
Hennamaling: 		
Hver tirsdag 12. – 26. juli 				
Jafradans workshop:
Hver fredag 15. – 29. juli 				
Lav bolcher: 		
Mandagene 20. juli og 27. juli 			
Cykeltur 1: 		
Torsdag 21. juli 					
Sommerskole: 		
Mandag 25. – fredag 29. juli 			
Sæbe og ansigtsmaling: Mandag 25. juli 					
Fodboldskole: 		
Fra tirsdag 28. juli til fredag 31. juli 		
Cykeltur 2: 		
Torsdag 28. juli 					
Bolcher og ansigtsmaling: Mandag 1. august 				
Juli-august 2016 - for alle
Torsdag 7. juli 		
Torsdag 11. august
Torsdag d. 18. august
Tirsdag 18. august

kl. 13-17 		
kl. 12.30-14
kl. 17-19.30
kl. 17-20		

kl. 11-13, afgang fra KLIG
kl. 14-16, KLIG
kl. 12-22, Arenaen
kl. 14-16, KLIG
kl. 11-13, afgang fra KLIG
kl. 16-17, KLIG
kl. 14-16.30, KLIG
kl. 14-17, KLIG
kl. 14-16, KLIG
kl. 15-17, KLIG
kl. 12 – fredag 22. juli, fra KLIG
kl. 9-15, Globus1
kl. 14-16.30, KLIG
kl. 9-13, ACFC
kl. 12 – fredag 29. juli, fra KLIG
kl. 14-16.30, KLIG

Sommerfest, Foreningernes Hus
Babysalmesang, Gellerup Kirke
Værestedsaften, Gellerup Kirke
Grillfest Klubberne i Gellerup

								 Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

