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Godt miljø for iværksættere
Af Birger Agergaard
Helhedsplanen havde i sin
spæde start en drøm om,
at der ned langs Bygade
n skulle åbne butikker og
værksteder med kunsthånd
værk, gode restauranter
og i det hele taget et livligt
erhvervsmiljø.
Drømmen holder vand, me
n det er nu ikke sikkert,
at billedet med en ma
sse små butikker langs
’Blixen’ holder stik. Realit
eten bliver nok, at de
samler sig i tætte miljøer
– det være sig Instant City,
Gazellefarmen, Smag a la
Gellerup, Opgangen og
senere en hel etage i det kom
munale teknik-rådhus.
Et opsving har grebet fat i
Aarhus, ledigheden falder,
og der bygges som aldrig
før. I Gellerup forandrer
helhedsplanen Gellerup for
altid, og beboerne synes
godt om det nye, selv om
byggerod aldrig er sjovt.
De lever med det, fordi
fremtiden byder på nye
kulturtilbud, beboerhuse,
renoverede boliger og
rekreative områder.
Også iværksætterne tror på
Gellerup. Bazar Vest har
været med til at vise vejen
for små butiksdrivende,
og med helhedsplanen kom
mer arbejdspladser og
nye muligheder.
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I den nuværende boligs
ociale helhedsplan fylder
jobindsatser gradvis me
re, fordi beboerne ønske
r
at komme i arbejde, og
kontanthjælpsreformen
har presset mange beboer
e. I den næste plan, som
starter til nytår, vil beskæ
ftigelse og iværksætteri
fylde endnu mere.
Iværksætterne i Gellerup
vil få rådgivning til at
udvikle sig, fordi det ogs
å gavner beskæftigelsen,
når det går godt for dem
. Derfor er iværksætteri og
ordinære jobs to sider af sam
me sag.
Læs i dette nummer om Ga
zellefarmen og Opgangen
,
der begge giver plads til nye
erhvervsdrivende – og til
perspektivet om øget bes
kæftigelse.

Eutopia Stage involverer
Af Mariam Mohammad

Det er nok gået de færrestes næser forbi, at Aarhus i år er europæisk kulturhovedstad, og det er
ikke kun nede i midtbyen, at man
kan nyde godt af de mange kulturarrangementer, da Gellerup også
har fået plads på det århusianske
kulturkort.
Stedet er Eutopia Stage og dertil hele
festivalområdet ved Gudrunsvej 78. Om
Eutopia Stage siger den kunstneriske leder Brigitte Christensen:
”Eutopia er startet, fordi der er kulturhovedstad her i Aarhus i 2017. Da Aarhus
blev udnævnt, var det en del af planen,
at der også skulle laves noget kultur i
omegnen og ikke kun i centrum, hvilket
er én af grundene til at Eutopia netop
kom til at ligge her i Gellerup.”
”Det blev Gellerup, fordi det er så stort,

og fordi her bor så mange mennesker. Vi
involverer borgerne så meget som muligt, så vi på den måde får de lokale til
at deltage. Derudover kommer der også
folk udefra, hvilket er godt, da folk så
holder op med at sige, at de er bange for
at komme til området.”

Følg med på eutopia2017.dk og på Facebook- og Instagramsiderne EUTOPIA
2017.

EUTOPIA
Beach

Fra mund til mund

Dog har der været visse udfordringer
forbundet med at nå ud til beboerne her
i Gellerup, da der sker så meget.
”Vi har sat foldere op i alle opgange, men
jeg ved jo selv, at når man går ned og
læser ”nu lukker den vej, og nu er skraldespanden lukket,” så glemmer man
lige at læse, at der også er et eller andet spændende, der sker. Personligt tror
jeg, at den bedste spreder af et budskab
stadig er mennesket, fra mund til mund.
Der er selvfølgelig Facebook, Instagram
og de andre medier, men jeg tror stadig,
at det bedste er gode oplevelser.”

Information
og billetsalg

Festival: 10 premierer og meget mere
Af Birger Agergaard

Eutopia International Festival Teater i private hjemGRATIS PARKERING
Gellerup
Vest
Cityinvolveforegår 26.-30. juli på Eutopia Også private hjem i ved
res. Flere familier åbner deres hjem for
Stage, i telte og udendørs. Gel- Shakespeares ”Hamlet”, som opføres
BUS LIGE TIL DØREN
helt nyt format.
lerup vil i de fem dage danne i en miniudgave i et 4A
– 11 – 12 – 35 – 43 – 113
Rollen
som
Hamlet
spilles
af Thure
rammen for en festivalplads
Lindhardt og Chadi Abdul-Karim. Efter
med telte, scener og små oaser, hver forestilling byder værtsfamilien på
hvor alle kan opleve, sanse og et hjemmelavet måltid.
”Hamlet Short” er gratis, men kræver
mødes.
Festivalen byder på intet mindre end
10 danmarkspremierer på forestillinger, musikalske værker og optrædener fra mere end 15 lande.
I dagtimerne er der mulighed for at være
med, når en række kendte kunstnere og
debattører mødes i samtaler om deres
kunst og livet i vores nye multikulturelle
verden.

billetreservation – skriv en mail til eutopia@aarhus.dk
Se alle arrangementer på bagsiden og i
kalenderen på www.gellerup.nu.

Festivalen foregår i hele det indtegnede område.
Skuespillerne Thure Lindhardt og Chadi Abdul-Karim spiller Shakespeare
i private hjem i Gellerup.
Gellerup.nu juni-august 2017 - 3

Brugbar Grafik

Brugbar Grafik visualiserer budskaber,
så det bliver lettere at forstå. Det bliver
brugbart!
Jeg kommer ud til virksomheder og laver
alt det, som de har brug for online/offline – digitalt eller tryksager.
Jeg er mig selv, men jeg skal have etableret samarbejde med andre med andre
kompetencer, fx web-udvikler og kommunikationsfolk.
Birgitte Andersen
Kontakt: brugbargrafik.dk / info@brugbargrafik.dk

SoPhoto 

Jeg er fotojournalist og visuel historiefortæller.
SoPhoto arbejder med Fotojournalistik, fotografering on location og
i studie
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Anna Mette Exner Arkitektur

Tegnestuen har speciale i kulturarv og arbejder med arkitekturens betydning for menneskers trivsel.

I min virksomhed arbejder jeg alene. Men sparrer gerne med andre
fotografer og fagfolk. Det er også
derfor jeg har valgt at være i et fælleskontor og ikke have kontor hjemme.
Soffi Chanchira Larsen
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Anna Mettes sociale engagement og forkærlighed til Gellerup gjorde,
at hun i 2016 blev en del af Opgangen. Anna Mette er dybt engageret
i lokalmiljøet, hvor hun bl.a. har skrevet indlæg via Gellerup Fællesråd
til Kommuneplan 2017 og arbejder for Gellerup Kirke.
Anna Mette har en ansat arkitekt og en arkitektstuderende på sin tegnestue, og hun samarbejder med virksomheder og organisationer.
Kontakt:
www.exnerarkitektur.dk / mail am@exnerarkitektur.dk / telefon 4021 1301
Exner Arkitekter: Anna Mette Exner, Siri Meilstrup og Ida Nørgaard.
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GetFit Brabrand

I GetFit Brabrand er vi tre coaches, der
hjælper mennesker til en balanceret og
aktiv livsstil via Herbalife produkter.
Som Herbalife-medlem og personlige
coaches gør vi alt hvad vi kan for at
opnå lige så fantastiske resultater for
vores klienter.
Udover personlig coaching tilbyder
GetFit Braband et træningsfællesskab
i forbindelse med Fitchallenge.
Muna abdirizak (tv.) og Farhiya Yusuf.
Kontakt: Facebook: @getfitbrabrand
Tlf. 5042 3842 (Muna), 6166 0469 (Farhiya)
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		Kontakt:
		info@sophoto.dk
		
mobil: 2878 3874

VÆKSTLAGET I OPGANGEN
Af Birger Agergaard
Det spirer og gror. Mindre virksomheder
dukker op og er med til at sikre Gellerup et
ry som et godt sted at producere, skabe netværk og få arbejdskraft.
På disse to sider dykker vi ned i Iværksætterfællesskabet Opgangen, Gudrunsvej 78, på
3. etage over Gellerup Bibliotek.

Tolkecentralen

Tolkecentralen drives af Faisal Mohamed og Hasan Yasin.
Tolkecentralen arbejder med retstolkning, social tolkning og
sundhedstolkning. 400 tolke er knyttet til firmaet freelance, og
de taler i alt 70 sprog.
I Opgangen har Tolkecentralen fået nye kunder og nye tolke
igennem netværket.
Kontakt:
www.tolkecentralen.com
Telefon: 8238 9018
mail tc@tolkecentralen.com
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Vitae Helix

Jeg har arbejdet med fysiologisk massage siden 2000 og har sideløbende
udviklet min egen meget effektive
healingsform, som jeg bruger enten
sammen med massagen eller som
enkeltbehandling. Jeg har sideløbende
afprøvet teknikken på dyr med godt resultat. Jeg kører derfor ud og giver dyrebehandlinger, især hestehealinger.
Pr. 1. april har jeg indrettet atelier og værksted i resten af lejligheden, da det var på tide at lade billedkunstneren i mig genopstå.
Lone Sørensen.
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Kontakt:
Mobil: 6022 2318
Facebook: @vitaehelix

Mediehus Gellerup

Mediehus Gellerup er en forening bestående af Filmprojekt Gellerup,
IndvandrerTV, Skræppebladet og gellerup.nu. Vi vil fremme medieaktiviteter og arbejde sammen om projekter.
Ved at samarbejde håber vi at gøre det mere overskueligt for beboerne at hente informationer – og vi vil medvirke til at styrke lokalområdets image.
Kontakt:
Facebook: @mediehusgellerup
mail: biag@bbbo.dk
Tlf. 6131 6434
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Mediehus Gellerup er bla.a. Rasmus Kronborg, Poul Kragelund, Elsebeth
Frederiksen og Rui Monteiro.

Her har en lang række virksomheder etableret sig inden for kommunikation, musik, IT,
integration, arkitektur, helse og andet. Ni af
dem har benyttet sig af muligheden for at
blive præsenteret her.
Besøg Opgangen på Facebook:@Opgangen, hvor du også kan finde ud af, hvordan
du lejer dig ind.
Studiefotos til dette opslag er taget af Soffi
Chanchira Larsen.

TEMA:

IVÆRKSÆTTERI

CVortex

CVortex har det formål at forbedre integration af borgere med

anden etnisk baggrund. Vi samarbejder pt. med fire kommuner og
håber at vokse.
Integration: Som integrationsmentorer støtter vi nyankommne borgere med at begå sig i det danske
samfund.
Uddannelse: Vores uddannelsesmentorer er bindeled mellem den
unge, uddannelsessystemet, forældre og relevante aktører.
Beskæftigelse: Som beskæftigelsesmentorer styrker vi den enkelte borgers personlige og faglige kompetencer.
Serge Kata
Kontakt:
Info@CVortex.com / www.CVortex.com
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Opgangen Osteopati

Jeg er en Fransk Osteopat, som flyttede
til Aarhus sidste år med min kæreste.
Osteopati er en internationalt anerkendt manuel behandlingsform, der
er baseret på traditionelle sundhedsvidenskabelige fag som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi
og patologi.
Osteopater giver behandling af forskellige væv som, led, muskler, indvolde
og muskelhinder.
Maud Clement
Mediehus Gellerup
Kontakt:
www.opgangenosteopati.dk
Facebook: @opgangenosteopati
Tlf. 9370 7485
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TEMA:

IVÆRKSÆTTERI
Gazellefarmen – for folk der vil i gang
Af Birger Agergaard

Efter sommerferien får du et Adgang til rådgivning
godt sted at gå hen, hvad en- ”De skal kunne noget selv, men de har
brug for værksteder og produktionsfaciten du er iværksætter eller en liteter. Det kan de få her,” siger Rasmus
arbejdsløs med behov for et al- Nørfeldt.
Man betaler ikke traditionel husleje,
mindeligt job.
Stedet er Gazellefarmen, som er det nye
grønne iværksætterhus, der er ved at
blive bygget på hjørnet af Karen Blixens
Boulevard og Inger Christensens Gade.
En gazelle er en hurtigløber på den afrikanske savanne – men det er også udtryk for en virksomhed, der vokser hurtigt. De små virksomheder, der skal ind
i Gazellefarmen, skal også have ”ild i
øjnene”, som projektleder Rasmus Nørfeldt formulerer det:

men betaler for adgang til faciliteter og
til rådgivning, tre måneder ad gangen.
Man kan heller ikke få sit eget kontor
eller værksted – der skal samarbejdes
med andre. Det sikrer, at virksomheden
udvikler sig og kommer videre på et tidspunkt.

Sidst i august bliver farmen indviet. Flere
konkrete mindre firmaer står på spring
for at komme ind – de øvrige skal nok
komme derefter.

”Man skal have ild i øjnene.”
Rasmus Nørfeldt
Og hvilke typer iværksættere er målgruppen for stedet? Det er firmaer, der har
behov for faciliteter inden for træ, tekstil
og digital fabrikation. Der er også plads
til butikker i Gazellefarmen – de er beregnet til udvikling af butikskoncepter.
Er man interesseret i at være ”gazelle”
på farmen, skal man gå via hjemmesiden gazellefarmen.instantcity.dk eller
Facebooksiden Gazellefarmen.

Fælles indgang for jobsøgende
Af Birger Agergaard

Gazellefarmen er tænkt bredere
end iværksætteri. Hvis du er arbejdsløs og gerne vil have hjælp
til at søge job, så vil farmen også
være en central indgang for dig.
Fremskudt jobvejleder i Det boligsociale
Sekretariat, Ghassan Hassoun, kalder
det en ”fælles indgang” for jobsøgende,
både unge og voksne, hvor der vil være
en slags jobcafe.
”Gazellefarmen er både for de ressourcestærke og for de mere udsatte. De
sidste kan vi hjælpe med afklarings/opkvalificeringsforløb, og virksomhederne i
Gazellefarmen kan trække relevante jobsøgende ind,” siger Ghassan.
”Med dette tiltag vil vi styrke innovation
og iværksætterkultur, samt øge beskæftigelse og selvforsørgelse i området. Vi
skaber alternative læringsforløb (øvebaner), og udvikler iværksætter-kompetencer hos udsatte unge fra området.
6 - Gellerup.nu juni-august 2017

Det kan også være, at du har en iværksætteridé, som ikke lige passer ind i
Gazellefarmens eget koncept. Men kom
ind alligevel – Gazellefarmens projektleder Rasmus Nørfeldt og fremskudt
jobvejleder Ghassan Hassoun kan også
rådgive iværksættere, så du kan komme

videre inden for fødevarer, design og al
anden virksomhed.

Rasmus Nørfeldt (tv.) og Ghassan Hassoun er to af de personer, du kan møde i
Gazellefarmen, når den åbner til august.

Politi: Forældre er med til at løse bande-uro
Af Birger Agergaard

En lille gruppe af drenge i GelDialogen fortsætter
lerup er involveret i bandeuro- Et ordentligt menneske
På den lange bane kan forældre spille en Politiet har siden uroens start anholdt
en i Vestbyen. Nogle af dem er vigtig rolle i at undgå, at deres unge sø- over 100 personer, og otte bandemedknyttet til den kriminelle bande ger mod kriminelle miljøer:
lemmer er blevet fængslet. Men ind”Gør
det
populært
at
være
et
ordentligt
satsen handler ikke kun om at slå hårdt
Black Army, men de har ikke nomenneske, men fortæl også om konse- ned:
gen BA-uniform på.
kvenserne ved ikke at være det. Lær de ”Vores tilgang til arbejdet her i Vestbyen
”Nogle af dem er ved at blive bandemedlemmer, og så skal de vide, at straffen
for lovovertrædelser bliver fordoblet, de
skal udstå hele straffen, og bagefter vil
de blive visiteret, det samme vil dem,
de går sammen med, og deres familier,”
oplyser Jens Espensen, leder af lokalpolitiet i Aarhus Vest.
Samtidig undersøger Aarhus Kommune
de involveredes økonomi – helt ned i detaljen.

unges omgangskreds at kende – er der
en positiv gruppedynamik hos dem?”

er at have en ordentlig dialog med drengene, og det ændrer den nuværende

Videoovervågning er guld værd

Men beboerne hjælper også godt til.
Jens Espensen er rigtig glad for den klare
markering, som beboerne og boligforeningen har demonstreret flere gange.
”Det er en stor hjælp. Det er også guld
værd i vores efterforskning, at der er videoovervågning i Toveshøj, Bazar Vest
og Bispehaven,” siger han.
”Vi modtager også gerne anonyme henvendelser. Hvis man kommer ned til politiet i City Vest med informationer, kan
man få sikkerhed for, at man kan være
anonym,” fortsætter Jens Espensen.

Beboerne i Gellerup har manifesteret, at de ikke ønsker bandekriminalitet i området –
eksempelvis ved en demonstration 6. juni. (Foto: Lars Christensen)

Forældrene er tilfredse med Tovshøjskolen
Af Helle Mønster, skoleleder

Alle forældre i Aarhus er blevet
spurgt om hvad de mener om
deres børns skole.
På Tovshøjskolen har 52 procent af forældrene svaret på spørgeskemaet. En
meget flot svarprocent, som er næsten
20 procentpoint højere end ved sidste
forældretilfredshedsundersøgelse.

Tilfredsheden med skolen er steget på
mange punkter. Og det er naturligvis
dejligt, at forældrene er tilfredse. Men
vi er især glade for, at rigtigt mange forældre giver udtryk for, at de vil anbefale
Tovshøjskolen til andre forældre.
Det eneste sted, hvor forældrene er utilfredse, er med skolens udearealer.
Skolen er gået i gang med at få lavet en
plan for, hvordan udearealerne skal blive

bedre. Det er vigtigt for skolen, at forældrene kan se, at det nytter at svare på
forældretilfredsundersøgelsen, så derfor
vil vi gøre noget ved udearealerne.
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De aktive i afdelingerne
Rigtig mange i Gellerup er engageret i frivilligt arbejde – de kæmper for sager uden at få løn, men for at skabe resultater.
Gellerup.nu fortsætter her serien om de aktive i afdelingsbestyrelserne.

Abdulmalik – man skal gøre sit bedste
Af Mariam Mohammad

Motiverne for at blive frivillig varierer fra person til person. Nogle gør det for at få indflydelse,
mens andre ønsker at hjælpe
deres medborgere.
Men for Abdulmalik Farah ligger der
noget tredje bag. Han har nemlig ifølge
sig selv ”lært” at være frivillig, da det for
ham nærmest er en selvfølge at engagere sig i det der sker i lokalområdet.
Engagementet er noget han har lært fra
barnsben. Abdulmalik begyndte allerede
som 10-årig med at være frivillig, og han
har i dag været aktiv i foreningslivet i rigtig mange år.
Grunden til at Abdulmalik har valgt at
sidde i Toveshøjs afdelingsbestyrelse er,
at han mener, at forandring ikke kommer

af sig selv. Ifølge ham er man nødt til at
være aktiv og gøre sit bedste, hvis man
har lyst til at se forbedring.
Abdulmaliks vigtigste mærkesag er, at
der bør komme nye sociale reformer, der
kan føre beboerne i Gellerup og Toveshøj frem til at blive de bedste beboere
og Gellerup til det bedste boligbyggeri.

Man mærker, at Abdulmalik brænder for
at gøre en forskel, og at han også har
store ambitioner for Gellerup. Hvis han
selv kunne bestemme, hvordan Gellerup
skulle se ud i fremtiden, så skulle området være Aarhus’ kulturcenter og åbne
marked.

Abdulmalik Farah, 43 år, Toveshøj.
Taxavognmand.
Toveshøj afdelingsbestyrelse i
snart seks år.
Desuden aktiv i SKMF og Salsabiil
lokalforening.
Abdulmalik Farah
- Gellerup som kulturcenter!

Maryan vil være forbillede
Af Farah Mahmoud

Til dagligt er Maryan Hayir studerende, og selvom hun er mor
til tre, har hun stadig overskud
til at sidde i Toveshøjs afdelingsbestyrelse.
”Jeg har valgt at blive at frivillig, fordi jeg
bor i området, og jeg vil jeg gerne have
det skal være et godt sted at bo. Jeg vil
også gerne være et forbillede for mine
børn, så de ved, at de er en del af samfundet. Jeg ønsker at vise dem, hvad der
er godt og dårligt og lære dem, at viden
er magt,” fortæller hun.
Maryan er medlem af mange foreninger,
men hun er mest aktiv og formand i Århus Afro. Da Maryan bliver spurgt om
8 - Gellerup.nu juni-august 2017

hendes visioner for
Toveshøj i fremtiden,
svarer hun:
”Jeg kan godt lide
Toveshøj, for det er
et godt sted at være.
Men jeg ville ønske
der ikke skete noget
kriminalitet her, for
det er sted som har
så meget at byde
på.’’

Maryan Hayir bor på Janesvej med sin familie. Hun er
mor til tre og er i gang med en HF og hun er uddannet
som kontorelev. Det er hendes andet år som bestyrelsesmedlem. Hun er også medlem i mange foreninger men
er mest aktiv i Århus Afro.
Maryan Hayir – Toveshøj har så meget at byde på.

rup
Elsebeth – det er beboernes Gelle
Af Mariam Mohammad

Når man snakker om Gellerupparken, er der mange forskellige
meninger. Ifølge nogle er Gellerup
bare et sted der skal lukkes, mens
nogle mener Gellerup er et smukt
og unikt sted. Blandt de sidstnævnte er Elsebeth Frederiksen.
Hun har siddet i Gellerupparkens afdelingsbestyrelse siden 2013. Det hele
startede for nogle år tilbage, hvor Elsebeth havde boet i Gellerup i noget tid.
Hun var frivillig på Skræppebladet og
blev trukket ind i flere og flere foreninger
og syntes, at det var meget spændende,
hvorefter hun begyndte at komme til beboermøderne. Elsebeth valgte at stille
op til afdelingsbestyrelsen i 2013 og blev
valgt ind. Hun sidder nu i afdelingsbestyrelsen for tredje gang.
Når man spørger Elsebeth om, hvorfor
hun har valgt at være frivillig, smiler hun:
”Det er en måde at give. Det med at gøre

noget godt for sit område og for andre,
det giver også mig noget.”
En af Elsebeths vigtigste mærkesager er
at gøre Gellerup et endnu bedre sted.
Personligt synes hun, at Gellerup er et
meget fedt sted at bo, og for hende er
det også vigtigt at få verden udenfor til
at se det.

Hun mener, at det er beboerne fra Gellerup, der gør at stedet er så fedt at bo
i. Modsat mange politikere synes hun
ikke, at man skal flytte ud af området,
bare fordi man har en lidt mørkere hudfarve. Ifølge hende skal alle, der har lyst
til at være i Gellerup, have lov til at være
her.

Elsebeth Frederiksen, 41 år, Gellerup.
Uddannet cand. mag i østeuropastudier.
Redaktionssekretær på Skræppebladet
og beboerguide.
Udover afdelingsbestyrelse er hun aktiv i
bestyrelsen for Verdenshavernes venner
og bestyrelsen for Mediehus Gellerup.
Elsebeth Frederiksen
– alle skal have lov at være i Gellerup.
(foto: Elin Winther)

Farhiyo giver viden videre
Af Farah Mahmoud

Farhiyo Abukar Mohamed ville
gøre en forskel, og hun kan lide
at hjælpe mennesker. Drfoer
stillede hun op og blev hun en
del af Toveshøjs afdelingsbestyrelse i 2008.
”Jeg har altid elsket at hjælpe andre og
give min viden videre, uanset hvad det
er. Jeg har altid ment, at alle mennesker
er skabt lige og at alle skal have de samme rettigheder og muligheder,” fortæller
hun.
Farhiya mener, at Brabrand er et dejligt
sted at bo, men der er også nogen, som
ødelægger det for alle andre. Grunden til
hun mener Brabrand er et dejligt sted at
bo er på grund af fællesskabet, og mener

det bidrager til et rigt kulturliv og det er
noget vi alle kan være stolte af.

Farhiyo Abukar Mohamed bor på Lenesvej sammen med sin familie. Hun er
mor til fem børn. Farhiya er uddannet
som social- og sundhedshjælper og pædagogmedhjælper. Siden 2008 har hun
siddet i afdelingsbestyrelsen. Hun er aktiv i Familienetværk, Bydelsmødrene og
Tovshøjskolens bestyrelse.
Farhiyo Mohamed – alle er skabt lige.
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Rundt på Toveshøj

Laden bliver til nyt beboerhus
Af Christian Andersen

Toveshøj
afdelingsbestyrelse
besluttede på mødet i maj ikke
at bygge et nyt beboerhus, men
at beholde og udvide Tousgårdsladen.

”Rapporten siger, at den arkitektoniske
værdi ikke er så stor, netop på grund af
alle ombygningerne gennem tiden, men
den kulturhistoriske betydning for området kan ikke nedvurderes. Laden er en

del af områdets sjæl og historie. Derfor
skal den bevares, og jeg er glad for, at
Rambøll og Plusarkitekter er kommet til
den konklusion,” siger Anett.

Afgørelsen kommer efter en rapport fra
Rambøll og Pluskontoret erklærede, at
Laden er i god stand som bygning.
Planerne omfatter en totalrenovering af
hele indersiden af bygningen, sådan at
kun træskelettet, der i dag er meget markant i den store sal, reetableres i hele
bygningen, og kun yderdelene vil stå tilbage.

Vigtig for området

Anett Christiansen, formand for afdelingsbestyrelsen på Toveshøj, siger til
gellerup.nu at det er vigtigt for området
at bevare Laden og dens udseende: ”Nu
har den ligget her så længe, så det er rigtigst, at den bliver liggende.”

Tousgårdsladen har i mange år været et samlingssted for beboerne, eksempelvis til
Folkekøkken hver fredag (billedet). Nu renoveres og udvides den til et velfungerende
beboerhus.

Rundt i Gelleruppar
ken
Gellerupbadet mistede svømmere
Af Birger Agergaard

Gellerupbadet er lukket frem til
11. august, fordi 25-meter bassinet er ved at blive renoveret.

netop lørdag eftermiddag et af de populæreste tidspunkter for svømning. Nu
er der gennemsnitligt kun 12 gæster i
timen.

Men det er ikke derfor, at overskriften
handler om færre svømmere. Den handler om, at der nu kun er få gæster i den
offentlige åbningstid lørdag eftermiddag.
Indtil 1. februar var der kvindesvømning
om lørdagen. Men byrådsflertallet valgte
at lukke for kønsopdelt svømning – og
nu udebliver mange af kvinderne.
Sport og Fritid har oplyst, at besøgstallet er faldet til en tredjedel. Tidligere var

”Gigantisk selvmål”
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’”Det viser tydeligt, at de mange kvinder,
der tidligere benyttede sig af tilbuddet,
nu ikke kommer længere. Jeg har meget
svært ved at se, hvordan vi på nogen
måde hjælper kvinderne eller integrationen med dette tiltag. Jeg er bange for,
at byrådsflertallet har lavet et gigantisk
selvmål,” siger Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice.

Talskvinde for Kvindesvømningens Venner, Elsebeth Frederiksen, siger, at de
nye tal burde få politikerne til at ændre
mening, ”...men det gør de nok ikke,” tilføjer hun. De bør dog indrømme, at de
tog fejl.
Den offentlige kvindesvømning og ikke
foreningssvømning havde den kvalitet,
at den foregik på tværs af kulturer, hvor
det var let at falde i snak med nye mennesker, siger hun.

Dialogmøde om
arbejde og fritid
Hvordan kan vi sammen sikre, at flere
får et arbejde
og en større glæde af kultur- og friti
dslivet?
Det vil Aarhus Kommune gerne hør
e din mening
om og inviterer derfor alle til dia
logmøde i
Globus1 mandag den 14. august kl.
17-19.
Der er oplæg fra rådmændene Rabih
Azad-Ahmad,
Kultur og Borgerservice, og Thoma
s Medom,
Sociale Forhold og Beskæftigelse. Der
efter er der
temadebat med deltagerne.
Tilmelding er ikke nødvendig.
.

Tisning forbudt
Rundt i Gellerupparken og Toveshøj er der sat
tisning forbudt-skilte op. Blokambassadørerne i
Gellerupparken og Toveshøj har lagt breve i alle
postkasser, hvor de voksne i opgangen bliver bedt om
at tale med børnene om, hvor man ikke skal tisse.
Blokambassadørerne har været rundt i nogle
børnehaver med små historier om tisseklovnen,
som børnene må få
med hjem. Se gerne
den sjove video om
på
tisseklovnen
Youtube (søg på ordet
tisseklovn).

Kan dit barn få fritidspas?
Sport & Fritid kan i 2017 give et fritidspas til hvert
af dine børn mellem 3 og 17 år, hvis din familie er
økonomisk trængt.
Med fritidspasset kan dine
børn få betalt kontingent i
en forening.
Fritidspasset er et gavekort på 1.000 kr. pr. barn
til at betale kontingent i
en forening, hvor dit barn
gerne vil være medlem.
Læs mere her: www.aarhus.dk/fritidspas

Dimissionsfest
Gellerup fejrer studenter og andre dimittender
onsdag den 28. juni i Foreningernes Hus kl. 1821.
Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand
Rabih Azad-Ahmad holder tale og overrækker
diplomer. Desuden vil en forælder holde en tale
på vegne af forældrene. Velkomsttalen bliver
holdt af en ung.

Alternativet til Gellerup
Alternativet (Å) rykker folketin
gsmedlemmer
og medarbejder til Gellerup for
at afholde
sommergruppemøde i august. Derudo
ver vil partiets
folketingsmedlemmer invitere beboer
ne i Gellerup
til at komme og påvirke Alternativets pol
itik på alt fra
iværksætteri, bandekriminalitet til fam
iliepolitik.
Læs mere på www.gellerup.nu

Sol og Sommer
Børnene
på
Tovshøjskolen,
Lykkeskolen
og Sødalsskolen har fået udl
everet årets
sommerferieprogram, ’Sol & Somme
r 2017” på 12
sider.
Programmet er spækket med tilbud
til en god
sommer.
Der er aktiviteter hver dag, og fler
e gange tager
klubberne på udflugter, eksem
pelvis Djurs
Sommerland, strandture og den ber
ømte cykeltur
med overnatning i Ry.
Fritidspatruljen er på banen hver tirs
dag og onsdag
– som udgangspunkt ved legepladsen
ved Klubberne
i Gellerup. Men på grund af bypark-arb
ejdet samme
sted kan det godt være, at nogle af
aktiviteterne
kommer til at foregå andre steder.
Se alle aktiviteter på www.gellerup.nu
/kalender

Grundlovsdag

t sin værdi som
og biblioteket har igen vis
Fredspladsen mellem kirken
sarrangementer
i var der hele tre grundlov
en hyggelig festplads. 5. jun
blandt andre MaFredspladsen med taler af
– den sidste blev holdt på
Cha-D + impulsive
gebyrådet) og musik med
riam Al-Jaal (Børn- og Un
delse med Eutopia
ladsen flere gange i forbin
venner. I juli bruges Fredsp
to: Birger Agergaard)
International Festival. (Fo

ugust 2017
Kalender juni-a
23. juni 16.30-21 Sankt Hans på plænen ved Tousgårdsladen
28. juni 18-21
Dimissionsfest, Foreningernes Hus

Juli 2017

7. juli
16-21
		
8. juli
14-23
		
9. juli 13-23
		
22. juli 14-18

Fodboldturnering
(Somalisk Kulturfestival), Dortesvej 47
Billed- og bogudstilling
(Somalisk Kulturfestival), Foreningernes Hus
Afslutningsfest
(Somalisk Kulturfestival), Foreningernes Hus
Koncert med syrisk musik, Fredspladsen

August 2017

14. aug. 17-19
Dialogmøde om arbejde og fritid, Globus1
16. aug. 16.30-17.30 Jazz på Dansk, Fredspladsen
22. aug. 17-20
Afsluttende sommergrill, Klubberne i Gellerup

Sommerferieaktiviteter: se program for de enkelte dage
på www.gellerup.nu/kalender

Eutopia International Festival:

26. juli 9-21
Åbningsforestilling, Eutopia Stage
26. juli 21.30-22 Artister fra Gellerup, Aftenteltet
27. juli 15-16
Kosmos – udendørs forestilling,
		Eutopia festivalplads
27. juli 17-18
Gadeperformance Andante, Eutopia festivalplads
27. juli 19-21
Johann Sebastian Cirkus, Eutopia Stage
27. juli 21-23
Cirkus Tværs Variete, Aftenteltet
28. juli 14-17
Backstage Kulturmøde, Festivalpladsen
28. juli 17-18
Naufragos (udendørs klovneforestilling), 		
		festivalpladsen
28. juli 19-21
Zaafaran m. Dansegruppen MaHa,
		Eutopia Stage
28. juli 21-23
Collage 2.0 (poesi, musik, smil), aftenteltet
28. juli 22.30-23.30 Meditationsværket Stimmung,
		Gellerup Kirke
29. juli 14-17
Backstage Kulturmøde, Festivalpladsen
29. juli 17-18
Scratch and Stretch (akrobatik og cirkus), 		
		Festivalpladsen
29. juli 19-21
Interrogations (Afhøringer) m. Yoshi Oida, 		
		Eutopia Stage
29. juli 21.30-22.30 Fakkeltog for fred + koncert, Festivalpladsen
29. juli 23-24
Korkoncert med Kiev Kammerkor, Gellerup Kirke
30. juli 14-17
Backstage Kulturmøde, Festivalpladsen
30. juli 17-18
Klovneshow med tricks og magi, Festivalpladsen
30. juli 19-21
Bianco Su Bianco (italiensk klovneforestilling),
		Eutopia Stage

