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Vi er en del af noget større
Af Ulla B. Jørgensen, projek

tleder, Blokambassadørerne

Er du en af dem, som bo
r i en etværelses lejlighed
midt i Gellerupparken elle
r Toveshøj? Eller bor du i
Jesper Krogh (layout)
en fireværelses med plads
til hele familien? Uanset
Keld Laursen, ansvarshavende redaktør
hvordan, er du stadig en
del af blokken, en del af
bydelen, en del af Aarhus,
en del af Danmark og en
del af vores fælles verden
.
Forhåbentligt mærker du
også, at der altid er en
Forsiden: Instant City forandrer os – og vi forandrer
hjælpende hånd og en ven
lig
sjæl i nærheden blandt
bydelen. Det er tanken bag det foto, som vi valgte som
dine naboer. Vores bydel er
nav
nlig kendt for to ting:
det bedste i en Instagram-konkurrence. Læs side 10.
Dels den store hjælpsom
hed, som mange tilflyttere
(foto: Ali Kais)
overraskes over, - og dels
den store mangfoldighed
Næste nummer: Stof til decembernummeret: Send
med 80 af verdens nation
aliteter repræsenteret på
stof og billeder senest fredag den 24. november til
godt en km2 her i det ves
tlige Aarhus.
beboerredaktør Birger Agergaard på biag@bbbo.dk.
I det daglige kan man god
Bladet udkommer 8. december.
t glemme, at vi i Danmark
er en del af noget større
, og at hvad vi gør lokalt
har betydning globalt. Me
n på ét felt er der sket en
positiv udvikling. Nemlig
i
forhold til den forurening
www.gellerup.nu
vi i Europa påfører nature
n i hele verden. Det er
besluttet, at vi i hele EU
facebook.com/gellerup.nu
skal genbruge 50 % af alt
affald. Netop nu er Aarhu
s i gang med forbedringen
Instagram: gellerup.nu
,
og hver blok har fået contain
ere til det affald, der kan
omdannes til nye ting ud
en at ødelægge naturen
andre steder i verden.
Produktion af nyt metal,
glas og plastik, forurener
langt mere, end hvis ma
n smelter det gamle om
.
Metal og glas kan heller
ikke brændes af, men
ender i naturen som forure
ning, hvis det ikke bliver
genbrugt.
Blokambassadørerne vil
derfor ringe på alle døre
i
opgangene og på forskellig
e sprog fortælle om de nye
måder at sortere på. Vi øn
sker, at du også beslutter,
Ahmad fik job i byparken
hvordan du i din egen lejl
4
ighed kan organisere at
sortere i tre dele, nemlig
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Fotokonkurrence afgjort
Hjælp børn ind i foreninger

aldet
Sådan kommer du af med aff
Af Christian Andersen

De står der allerede, de grønne
kuber til sortering af affald. To ad
gangen med skilte der fortæller
hvilken slags affald der skal i dem.
Den ene kube har en firkantet åbning.
Her skal der papir og pap i.
Den anden kube har en rund åbning.
Her skal der glas, plast og metal i.
Alt andet affald, restaffald, skal i skakten
eller i containerne, hvis skakten er ude af
drift. Batterier må selvfølgelig ikke puttes i skakten, men skal samles sammen
og afleveres på genbrugsstationen eller
f.eks. Føtex. Du kan få en opsamlingskurv fra www.affaldvarme.dk/batterier
og gå til kontaktsiden.
Du har allerede modtaget information

fra Aarhus Kommune om, hvordan affaldet skal sorteres, sammen med et ark
klistermærker.

Sæt mærker på spande

i kuben, og hvis du kan slå knude på det,
skal det i restaffald.
Blokambassadørerne har lavet videoer
der forklarer, hvordan affaldet skal sorteres. De kan ses på www.gellerup.nu

Ulla Bording, leder af Blokambassadørerne, fortæller om hvordan mærkerne kan bruges: ”Klistermærkerne viser de forskellige
dele affaldet skal opdeles i, og du
kan sætte dem på nogle spande,
som du så kan sortere i.”
Fælles for de to kuber er, at affaldet ikke må være i plastikposer
når det lægges i. Det skal lægges
løst i. Plastikposer hører til i restaffald.
En god huskeregel er, at hvis du Disse to kuber skal du sortere affald i fremover
kan tromme på plastikken, skal det

Violin og cello på Tovshøjsk
olen
Af Helle Mønster, skoleleder Tovshøjskolen

Det er vigtigt, at skolens elever bliver dygtige til dansk og matematik og alle de andre fag. Men det
er også vigtigt, at vi er med til at
åbne elevernes øjne for, at der er
mange andre ting man også kan
øve sig på, og blive god til.
Vi mener, det er vigtigt, at eleverne opdager, at det at spille musik er sjovt og

en god måde at øve koncentration og
lydhørhed på.
I flere år har skolen haft et samarbejde
med Musikskolen, det vi kalder MusikUnik. Eleverne har lært at spille et instrument. Nuværende 3. klasse er blevet
gode til at spille violin og var i september måned til sammenspil på Hasle Skole. Eleverne fik stor ros.
Som noget helt nyt har eleverne i 1.
klasse fået taget mål til en cello. De skal

nemlig lære at spille cello. Vi glæder os
til at høre dem ved skolens fællessamlinger.

Der tages mål til cello i 1. klasse
MusikUnik-eleverne var i september på Hasle Skole for at

deltage i et sammenspil.
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Ansat som specialarbejder
Af: Lars Christensen

For nylig skrev 21-årige Ahmad Ali
under på sin nye arbejdskontrakt.
Han er blevet ansat som specialarbejder af firmaet Arkil, der netop
nu laver ny bypark i Gellerup.
”Jeg tænkte ikke så meget over det, men
det var da glade tanker,” fortæller den
unge mand efter han er hoppet med fra
gravemaskinen, da jeg fanger ham til en
kort snak inden frokostpausen.
Nu har Ahmad Ali været igennem en
måneds praktik, og han har gjort indtryk:
”Han er en fantastisk mand. Med det
humør og den vilje han har, er det meget
lovende. Han skal nok få det lært,” mener Jim Nielsen, projektchef hos Arkil i
Gellerup. Så forleden blev Ahmad ansat i
Arkil med en normal prøveperiode på tre
måneder, og derefter på helt almindelige
vilkår.
”Vi har brug for ordentlig arbejdskraft.
Så vi tager unge og interesserede ind og
giver dem en struktureret praktikperiode, så vi kan vurdere, om de er noget for
os, og om vi er noget for dem,” fortæller
Jim Nielsen.

I dag står den på oprydning på byggepladsen.

Første løn

Med sit nye job har Ahmad udsigt til en
fast indtægt fremover. Men det betyder
ikke, at alle pengene skal bruges med
det samme.
”Jeg tager det til den tid. Jeg skal ikke
bare ud og brænde penge af,” siger Ahmad Ali. Han har allerede en bil, og der
er ikke umiddelbart noget som første
løn skal bruges på:
”Jeg tror, jeg vil spare lidt op så jeg kan
flytte, når jeg vil eller måske købe en ny
bil på et tidspunkt.”

I dag ryddes der op

Ahmad Ali har fået sin første arbejdskontrakt i hånden. Det gav ham glade tanker.
4 - Gellerup.nu november 2017

Næste skridt for Ahmad er at lære navnene på alt det værktøj, de mange forskellige Arkilfolk bruger.
I dag rydder Ahmad Ali op. Han kører
rundt i en gravemaskine og samler alle
mulige ting og sager op og smider det
hele i en bunke midt på byggepladsen.
I bygge- og anlægsbranchen er det almindeligt bare at møde op på en arbejdsplads og spørge formanden, om
der er noget at lave. I Gellerup og Toveshøj er det Ghassan Hassoun fra Frem

skudt Jobvejledning (Det boligsociale
Sekretariat), der tager sig af det første
møde med arbejdsgiveren. Men for Jim
Nielsen er der ikke den store forskel:
”Hvis der kommer en og søger arbejde
her vil jeg tage en snak med ham. Hvis
jeg ikke selv har noget, vil jeg så tage
kontakt til kolleger der arbejder andre
steder i byen.”
Senere i dag kommer endnu en ung
mand fra lokalområdet, som Fremskudt
Jobvejledning har fundet, til samtale hos
Jim Nielsen. Der er sandsynligvis ikke arbejde til ham i Gellerup, så han vil komme til at prøve en masse forskellige ting
i Arkils andre projekter rundt omkring i
Aarhus.

Vi er ikke et socialkontor

Arkil er en forretning. Virksomheden ansætter ikke lokale unge for at gøre nogen
glade, men fordi den mangler arbejdskraft. Men det sociale ansvar er en del
af virkeligheden i dag, og det passer Jim
Nielsen fint:
”Jeg kan godt lide det. Der er mange der
er forudindtagede. Gellerup er ikke kun

dårlige ting og bandeskyderier,” fortæller
Jim Nielsen.
Ahmad har tidligere arbejdet i Netto og
andre steder, så han ved godt at han kan
passe et job. Han kan godt lide at stå tidligt op og arbejde hele dagen:
”Faktisk synes jeg, det giver meget mere
energi til al muligt andet, at man går på
arbejde og laver noget.”

Hvad er man god til?

Jim Nielsen: ”Man skal finde ud af hvad
man er god til. Så bliver det også sjovt.
De her fyre er jo ikke så gamle, så de kan
sagtens nå at læse videre.”
”Vi udfører stort set alle typer af entreprenøropgaver, så der er mange muligheder for at gå videre og uddanne sig,”
afrunder Jim Nielsen, inden han går
tilbage i sin skurvogn på byggepladsen
midt i Gellerup.

Jim Nielsen er projektchef og understreger, at Arkil ikke ansæt
ter lokale unge for at gøre
nogen glade, men fordi de mangler arbejdskraft.

Jobs popper op
Af Birger Agergaard

Aarhus Kommune vil forstærke lotprojekt, og vi vil gerne samle erfarintil, hvordan vi bedst laver popup-akjobindsatsen i Gellerup.   Be- ger
tiviteter fremover. Og hvordan vi bedst
skæftigelsesforvaltningen vil informerer fra gang til gang om, hvor vi
gerne være mere tilgængelig og laver noget.”
synlig i Gellerup og vil derfor En af tankerne er at udnytte Gellerups
store forandring gennem den fysiske
undersøge, om der på forskel- helhedsplan, og bakke op om planens
lige tidspunkter og forskellige grundtanke om at få beskæftigelsen op.
steder kan ’poppe’ en jobcafe
engagement
op, så det kan give et plus til Lokalt
Beskæftigelsesforvaltningen satser på
den indsats, som allerede fin- det lokale engagement og har blandt andet derfor hyret en lokal beboer, Faisal
des.
Det nye projekt hedder ’Job’Op’ og
byder i starten på fire små cafeer. Fire
steder inviteres fire forskellige målgrupper, som fodres med informationer om
deres muligheder – og på nogle af dem
er der måske endda nogle konkrete jobs
at søge.
Udviklingskonsulent Hanne Marklund
forklarer:
”Sammen med lokale aktører vil vi forsøge at få fat i en bred målgruppe og
fortælle om vores indsats. Det er et pi-

Mohamed, til at være projektmedarbejder. Han sørger for, at borgerne bliver
inddraget, laver aftaler med de enkelte
popup-steder og så videre.
De fire første gange er interessante – og
derfor er rådmand Thomas Medom og
beskæftigelseschef Vibeke Jensen med
på henholdsvis tre og to cafeer for at
åbne, besvare spørgsmål og lytte til folk.
Desuden kommer de relevante fagpersoner og jobkonsulenter til de enkelte
cafeer.

Her er de fire pilotcafeer:

Mandag 30. oktober kl. 13-15 i Foreningernes Hus: SkånejobCafe for
førtidspensionister
Tirsdag 31. oktober kl. 13-15 på Gellerup Bibliotek: FritidsjobBazar
Mandag 6. november kl. 13-15 i Nordgårdhallen: Jobs i Gellerup, især hos
entreprenørerne
Tirsdag 7. november kl. 13-15 I Globus1: ”Kvinder Kan” – jobønsker og
tanker for kvinder

Derudover starter beskæftigelseschef
Vibeke Jensen rækken af de fire pilotcafeer op med et informationsmøde for interne medarbejdere og relevante samarbejdspartnere om morgenen den 30.10.
i ”Opgangen” med efterfølgende kaffe i
”Sleep-In”.
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Så er der valgkamp!
Af Birger Agergaard

Er du i tvivl om, hvor du skal sætte krydset 21.
november til byrådsvalget? Har du en høne at
plukke med et parti eller en kandidat? Så har du
chancen for at få stillet dine spørgsmål og blive
lidt mere afklaret.
Der er hele fire valgmøder på vej i Gellerup!
Her på siden kan du se plakater for tre valgmøder, og nu er
endnu et valgmøde under forberedelse. Det er Enhedslisten,
som har taget initiativ til et valgmøde, hvor der kun sidder
kvindelige kandidater i panelet. Til gengæld må mænd gerne
deltage! Det holdes søndag 29. oktober kl. 16-18 i Foreningernes Hus.
Se de andre plakater – og mød op med dine spørgsmål og
dine tanker.
Ved det seneste byrådsvalg i 2013 stemte under halvdelen af
vælgerne på afstemningsstedet i Globus1. Det tal skal over
50 procent denne gang!

Valgmøde i Gellerup
Kommunalvalget 2017
Aarhus
I anledning af kommunalvalget 2017 i Aarhus
inviterer vi hermed til valgmøde.
Tirsdag d. 14. november, kl. 19.00 til 21.00
Tovshøjskolen, Hallen (Janesvej 2 - 8220 Brabrand)
Du kan høre, hvad kandidaterne har på hjertet, stille spørgsmål og sætte debatten i gang.
Kom og vær med til en interessant aften med repræsentanter fra samtlige partier
Rabih Azad-Ahmed

B (Radikale Venstre)

Huseyin Arac

A (Socialdemokratiet)

DEN SOCIALE CAFÉ LIVSVÆRKSTEDERNE INVITERER TIL KOMMUNALVALG 2017 VALGDEBAT:

VALGDEBAT: BORGER PÅ
KANTEN AF AARHUS
Kommunens og civilsamfundsorganisationernes
rolle og opgave - hvordan understøtter de
hinanden, når udsatte borgere skal hjælpes?

Marc Perera Christensen C (Konservativt Folkeparti)
Keld Hvalsø Nedergaard

Ø (Enhedslisten)

Fadi Kassem

F (Socialistisk Folkeparti)

Thomas Kold

D (Nye Borgerlige)

Almaz Mengesha

I (Liberal Alliance)

Hans Skou

V (Venstre)

Jette Skive

O (Dansk Folkeparti)

Hosein Mirshahi

Å (Alternativet)

DEBATTÉR MED 9 KANDIDATER
FRA 9 PARTIER
Mandag den 30. oktober kl. 17-19
i Livsværkstederne i City Vest

Program:
19.00 Velkomst
19.05 Oplæg ved kandidater à 3 minutters varighed
19.35 Debat og spørgsmål
20.35 Afrunding (2 minutter til hver kandidat)
20.55 Tak for i aften

Valgmødet arrangeres og filmes af Filmprojekt Gellerup i samarbejde med Aarhus Global Media.
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LIVSVÆRKSTEDERNE
www.livsvaerkstederneigellerup.dk
Debatten arrangeres af Livsværkstederne,
en social café i Aarhus Vest.
Livsværkstederne ligger i City Vest (lokaler
over Føtex) og er en selvejende institution
under KFUM’s Sociale Arbejde og med nære
relationer til Gellerup Kirke, Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening.

MØD KANDIDATER FRA ALLE PARTIER:
Ali Aminali fra Konservative
Fadi Kassem fra SF
Heidi Bank fra Venstre
Hüseyin Arac fra Socialdemokratiet
Jakob Lavrsen fra De Radikale
Jakob Søgaard Clausen fra Dansk Folkeparti
Kjeld Hvalsø Nedergaard fra Enhedslisten
Sander Jensen fra Alternativet
Thomas Kold fra Nye Borgerlige
Ordstyrer: Simon Kangas Larsen, Livsværkstederne

Kommunalvalg: Op med stemmeprocenten!
Af Mariam Mohammad

Hvert fjerde år er der kommunalvalg til Aarhus Byråd, og den
21. november 2017 er det atter
tid til at sætte sit kryds. Står det
til en Toveshøj-borger, så skal
der mere oplysning til, så stemmeprocenten kan gå i vejret.
Kommunalvalget er en oplagt mulighed
for at få indflydelse, da kommunalbestyrelsen i store træk bestemmer, hvad der
sker i Aarhus og ikke mindst Gellerup.
Desværre har det de seneste år vist sig,
at færre og færre vælger at stemme til
kommunalvalget. Hvad tænker de lokale
selv kan være årsagen til, det manglende
engagement til kommunalvalget? Spørger man 30-årig Claus Pedersen fra Toveshøj, mener han at omtalen op til valget
godt kunne optimeres.
”Man kunne måske få det blæst lidt
mere op. Vise at det er der, fordi der er
faktisk en del folk, der ikke ved at der er
et kommunalvalg, indtil de får noget ind
i dørsprækken, og så tænker de ikke så
meget over det”.
Personligt sørger Claus selv for at stemme, da demokratiet ifølge ham ikke ville
virke, hvis folk ikke stemte. En væsentlig

grund til, at folk i Gellerup måske
vælger at undlade at stemme kan
være, at de føler sig overset af politikkerne, og Claus synes da også, at
politikkerne kunne gøre lidt mere,
for at vise noget engagement i området. ”Vi kan jo se, at de er i gang
med at gøre noget (peger på de nye
bygninger, der er ved at blive bygget foran Bazar Vest og som er en
del af helhedsplanen), men de kunne godt vise, at de rent faktisk er
involveret i området. Måske kunne
de starte med at holde en valgdebat herude, så de kunne svare på
spørgsmål og høre, hvad folk herfra har at sige.”

Stemmeprocenter ved
afstemningsstedet Globus1:
Byråd Folketingsvalg
2005 54,1		
2007		
74,6
2009 42,9
2011		
76,2
2013
47,9
2015		
64

Claus Pedersen med sin samlever – ”Politikerne
kunne godt gøre lidt mere…”

10 er fra Gellerup
Af Christian Andersen

Der er kommunalvalg den 21.
november, og her i Gellerup/Toveshøj er vi godt repræsenteret
på kandidatlisten.
Ud af 203 kandidater har 10 enten bopæl eller arbejde i Gellerupparken eller
på Toveshøj. Det er måske ikke overraskende at næsten alle de ti, på nær en,
hører til på venstrefløjen.

Her er listen:
Libaan Sabrie, Socialdemokratiet, 47 år
Senay Arikan Tanis, Radikale Venstre, 35 år
Fadi Kassem, Socialistisk Folkeparti, 34 år
Christian Andersen, Socialistisk Folkeparti,
41 år
Allan Fisker, Kristendemokraterne, 73 år
Elsebeth Frederiksen, Enhedslisten, 41 år
Doris-Clarisse Lukunku, Enhedslisten, 35 år
Anastasia Kratschmer, Enhedslisten, 18 år
Ebtissam Mohammad, Enhedslisten, 40 år
Ane Pind Bagge, Enhedslisten, 25 år
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Rundt på Toveshøj

Normalt må man ikke lege med maden….
Af Piaalycia Fischlein

Mange børn brugte efterårsferien i Laden. Mandag og tirsdag
stod i madens tegn, og mange
voksne og frivillige tog børnene
med i aktiviteterne.
Mandag var der instruktion i at lege med
maden, noget man normalt ikke får lov
til. Men resultatet blev fantasifulde figurer af frugtdyr og en enkelt racerbil.
Figurerne blev beundret og udstillet ved
bålhytten. I bålhytten bagte børn pandekager over bål.
Uden for Laden valgte børnene en køkkenhavekasse, som de såede til og dækkede med blade indtil foråret. Elin Kyhl
Svendsen fra Verdenshaverne og Helle
Hansen hjalp til og noterede navn og telefonnummer, så børn og forældre kan
følge planternes vækst.
I Ladens madbod var Lars Skydsgård ansvarlig for brug af ovn og røremaskine
til bagning af pizza og andre retter. I
madboden solgte større børn kager, te,
kaffe og små frokostretter.
Hos pigerne var det populært at knytte
armbånd med perler og få hennabemalede hænder. Kunstneren var Maryan
Hayir.
Verdenshaverne hjalp med at lave spirebakker, som i år var sponsoreret af
Smag på Aarhus. Børnene kunne vælge at klippe og folde små bakker til en
hampmåtte, eller også klippe bakken
ud af en juicekarton. Mange lærte sig
japansk foldeteknik ud fra illustrationen
på væggen. Før såning var der god køkkenhygiejne med vask af hænder.

Spirebakkerne blev pakket i plastikposer
og kom med hjem til vindueskarmen til
senere høst.
Eftermiddagene sluttede med børnefilm,

bl.a. Frøken Itsi Bitsi, på første sal i Laden. Mai Damgaard Rasmussen fra
FoodFilmFestival stod for filmene.

Anett Sällsäter Christiansen og Helle
Hansen sammen med frivillige beundrer de flotte frugtfigurer.

Madbodens pengekasse tælles op.

Børn får henna på hænderne.

Spirebakker pakkes til hjemturen.
Mens storesøster knytter perlearmbånd med veninderne, hygger lillebror sig.
8 - Gellerup.nu november 2017

Rundt i Gelleruppar
ken

T-shirts fortæller historier
Af Elsebeth Frederiksen

Nu kan du snart opleve historier på Gellerup Museum - historier som gemmer sig i en række
t-shirts.
Gellerup Museum har i mange år haft et
skab med t-shirts. Besøgende har åbnet
skabet og kigget lidt på dem, men det
var ikke så spændende, når der ikke fulgte en historie med. Men det gør der nu.

Gellerup Museums Venner fik sidste år
penge fra Gellerup Kulturmidler til at
gøre historierne færdige. Det er de endelig blevet. Det har taget lang tid. Der
skulle ledes langt tilbage i tiden. I gamle
Skræppeblade, i gamle artikler på gellerup.nu og historier fra dem, der deltog.
Helle Hansen har været med til næsten
det hele, og hun har kunnet komme med
supplerende oplysninger, hvis det ikke
kunne findes på nettet.

Du kan blandt andet glæde dig til at se
eller gense billeder fra oprydningsdage,
I Love Gellerup, Grundlovsdag og Blok
Party.
Måske har du selv en historie, du vil fortælle?
Alle er velkomne til at kigge forbi museet
for at se og læse historier, som fortæller
om de gode ting, der foregår i Gellerup.

Ungdomsboliger og domicil
Af Birger Agergaard

1. december begynder byggeriet
af en ny ungdomsby med 352
boliger og af Brabrand Boligforenings nye administrationsbygning, hvor det nedlagte Hejredalskollegiet i Gellerup i dag
står. Det skriver JP Aarhus.

”Ungdomsbyen er enorm vigtig, da vi i
helhedsplanen ønsker at tiltrække nye
beboere. Det gør vi med ungdomsbyen,
hvor vi tiltrækker nye studerende, der
skaber liv i området,” siger Ole Bech
Jensen, projektchef i Brabrand Boligforening, som er bygherre for begge byggeprojekter.
Sahl Arkitekter har tegnet den kommende ungdomsby på ca. 12.000 kvm.

og med det mundrette navn GLLRP Kollegiet, mens Cobe Architects har slået
stregerne til Brabrand Boligforenings
nye administrationsbygning på knap
3000 kvm. De to byggerier har en samlet
anlægspris på omkring 300 mio. kr.
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Bydelen forandrer os
Af Birger Agergaard

Ali Kais, en 19-årig studerende,
vandt fotokonkurrencen på vores Instagramprofil Gellerup.
nu. Man skulle tage et godt fotoskud i Gellerup og tagge billedet med #gellerupnu.
Blandt de otte gode bidrag udvalgte vi
de tre flotteste motiver og kårede i sidste ende Ali Kais’ billede fra Instant City
som det bedste. Skarpt komponeret og
med en historie i billedet.
Ja, hvilken historie? Spørger vi Ali om,
da han ankommer til redaktionen for at
erhverve sin førstepræmie, et Georg Jensen termometer.
”Billedet siger det, som jeg også skriver
øverst i min Instagramprofil: ’A city takes
a change on us, the same way we took a
change on it!’

Ali Kais får overrakt sin præmie af beboerredaktør Birger Agergaard. (Foto: Christian Andersen)

Morgenlys gennem tomme lejligheder i Blok4. (foto: Jane Sigaard)

Vi, der er vokset op i Gellerup, har sat
vores præg på bydelen, men nu forandrer helhedsplanen Gellerup. Instant
City og Bygaden var de første steder, vi
så forandringen,” siger Ali Kais.
Han tager rigtig mange fotos, for han
kan slet ikke lade være. Ikke kun i Gellerup, men alle steder. Se flere af hans
billeder på Instagramprofilen @shotbyalikais
Ali er begyndt at læse Informations- og
Kommunikationsteknologi på Aarhus
Universitet, og han er for nylig flyttet i
lejlighed i Bispehaven.

Morgensol og aftenstemning

Redaktionen vil også gerne fremhæve to
andre bidrag i konkurrencen.

Jane Sigaard har fanget morgensolen i
Blok4, og det er specielt, da tre opgange
i blokken er helt tømt for inventar, så solstrålerne kan gå igennem lejlighederne.
Jane har taget flere flotte Gellerupfotos
under sin profil @sigjane.
Og Elsebeth Frederiksen har taget et
foto af sin foretrukne udsigt – ind over
det grønne Gellerup, hvor lysene illuminerer kunstgræsbanen midt i den kommende bypark. Hendes Instagramprofil
er @elsebethf.
Tak for alle bidrag, som kan ses på Instagram i tagget #gellerupnu! En af hensigterne var at gøre opmærksom på vores
instagramprofil som hedder gellerup.nu
Vi vil nemlig gerne have mange flere følgere!

Instant City er symbolet på noget, der er
med til at forandre os – sådan som beboerne også har sat deres præg på bydelen.
(Foto: Ali Kais)
”Min foretrukne udsigt”. (Foto: Elsebeth Frederiksen)
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Roman om at vokse
			
op i Gellerup
		

Keld Conradsen, Aabyhøj, er ons
dag 8. november
kl. 19-21 gæst ved en forfatteraft
en på Gellerup Bibliotek. Han har i februar udgivet
en roman, Centrifugen, som handler om Zeina og
Danny, der er vokset
op i henholdsvis Gellerup og Bis
pehaven.
”På en måde har jeg kredset om
bydelen det meste
af mit voksenliv. Og det var virk
elig ikke planlagt,
men pludselig havde jeg altså skr
evet en roman
om den,” sagde Conradsen til Stif
ten ved
udgivelsen.

Samvirkets sidste møde

Tirsdag den 28. november kl. 16.30-19 holder Samvirket sit sidste kvartalsmøde – som sædvanligt i
Foreningernes Hus.
Det kan også være sidste gang, at Samvirket mødes
i sin nuværende form. Det støttes fra årsskiftet ikke
længere af boligsociale midler, så der skal omorganiseres, hvis Samvirket skal kunne fortsætte. Fremtiden for Samvirket vil helt sikkert være på dagsordenen til mødet.

Er du filmskaber?
”Øjeblikke fra Gellerup” er et projekt, hvor Gellerup
Filmværksted i samarbejde med Kulturby2017 søger
filmskabere.
Halvdelen skal være fra Gellerup/Bispehaven, og den
anden halvdel fra Aarhus og omegn til skabelse af et
dokumentarisk filmkatalog. Informationsdag omkring
dokumentarfilm-projektet vil finde sted lørdag 4. november 2017 kl. 10-15 i Gazellefarmens lokaler.
Filmværkstedet er i øvrigt rykket ind i Gazellefarmens
projektrum ”Den Gode By”, så de er nemme at få fat i.
.

nst
Tryk din ku
r i Sleep-In
Andromeda, som har lokale

Kunstprojektet
sen), inviterer til Zine Shop
Gellerup (ud til Fredsplad
givne tryksager, kunstting
– dvs. en event om selvud
e kommer af udtrykket Ma
på tryk og så videre. Zin
gazine.
ober kl. 12-16. I shoppen kan
Det foregår lørdag 28. okt
trykke kunst mv.
deltagerne være med til at
s Art Book and Zine Fest.
Zine Shop er en del af Aarhu

Hjælp børn ind i en forening
Af Ida Marie Faurholdt, frivilligkoordinator

Børn og unge udvikler sig og
får større selvtillid gennem udfordringer, når de har et aktivt
fritidsliv i en forening, såsom
sport, musik eller teater. Samtidig får de mange gode oplevelser og en masse nye venner.
Desværre er der mange børn og unge,
som ikke går i en forening og ikke får
mulighed for at være en del af det fællesskab.
Men som foreningsmentor i Gellerup
kan du hjælpe og støtte dem i at starte
til en fritidsaktivitet. Dermed vil du være
med til at skabe glæde og overskud hos
børn fra familier i udsatte positioner.

Som foreningsmentor er du frivillig i Red
Barnet, og det forventes, at du kan sætte
et par timer af om ugen.
Som foreningsmentor kan du have følgende opgaver:
Være bindeled mellem familien og foreningen og hjælpe med praktiske ting
(finde en forening, kontakte træneren
mm.).
Være støttende, motiverende og hjælpende, så barnet føler sig tryg.
Følge til og fra fritidsaktiviteten.
I sidste ende sørge for, at barnet/familien selv kan passe fritidsaktiviteten.
Cirka 40 børn og unge fra Gellerup er de
seneste par år blevet hjulpet i gang med
en fritidsaktivitet af en foreningsmentor.

Hvis du også vil hjælpe, kan dette tal
blive endnu højere.
Skriv til os på idje@bbbo.dk eller ring på
2497 3984, hvis du vil være med eller har
spørgsmål til opgaven som foreningsmentor.

Det vi holder af -

Torsdag og fredag i efterårsferien er en fryd for
Gellerup og især de unge.
Den kendte fodboldturnering Gellerup Cup bliver
afholdt de to dage, og det
er en begivenhed, hvor
store som små er med,
og hvor folk fra alle ste
des
mø
og
der kan deltage
med smil på læberne, om
den ting de alle holder af,
:
nemlig fodbold! (Tekst
Fao:
fot
i,
Othman Ajjaw
rah Mahmoud)

mber 2017
Kalender nove
Kalender Oktober
Lørdag 28. oktober
Mandag 30. oktober
Mandag 30. oktober
Tirsdag 31. oktober
Tirsdag 31. oktober

12-16		
13-15		
17-19		
13-15		
19-21		

Andromeda: Zine Shop, Sleep-In Gellerup
Skånejobcafe for førtidspensionister, Foreningernes Hus
Valgmødet ”Den sociale Cafe”, Livsværkstederne
Fritidsjobbazar på Gellerup Bibliotek
Hvordan erobrede mennesker hele jorden? Streamet foredrag, Gellerup Bibliotek

Kalender November
Onsdag 1. november
Onsdag 1. november
Onsdag 1. november
Torsdag 2. november
Lørdag 4. november
Lørdag 4. november
Mandag 6. november
Mandag 6. november
Tirsdag 7. november
Tirsdag 7. november
Onsdag 8. november
Tirsdag 14. november
Onsdag 15. november
Torsdag 16. november
Tirsdag 21. november
Tirsdag 28. november
Onsdag 29. november

9.30-10		
16.30-17.30
19-21		
17-19 		
10-15 		
11-14		
13-15		
18.30-21.30
13-15 		
19-22		
19-21		
19-21		
9.30-10		
19-20.30		
8-20		
16.30-19		
9.30-10		

Find Holger, Gellerup Bibliotek
Bogsnak, Gellerup Bibliotek
Meditativ dans, Gellerup Kirke
Valgmøde, Gazellefarmen
Informationsdag om Gellerup Filmværksted, Gazellefarmen
Friluftsloppemarked, Aarhus Klatreklub, Gellerupbadet
Job-Op Cafe, jobs i byggeriet, Nordgårdhallen
Falafelklub, Foreningernes Hus
Job-Op Cafe for kvinder, Globus1
Skriftens Stemmer, Gellerup Kirke
Forfatteraften med Keld Conradsen, Gellerup Bibliotek
Valgmøde, Tovshøjskolen
Højtlæsning, Gellerup Bibliotek
Hør om somaliske unge i De Blå Stjerner, Gellerup Bibliotek
Valg til byråd og regionsråd, Globus1
Samvirkets kvartalsmøde, Foreningernes Hus
Film for de små, Gellerup Bibliotek

					

Læs mere om arrangementerne på www.gellerup.nu/kalender

