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Time-out fra samarbejde
Mere end bare Fritidspatrulje
Efterskoleelever mødte Gellerup
Mariana - et lysende sangtalent
Klatreklub vil integreres
Video-afstemning i januar
Hvad sker der efter døden?

Nej, det har vi ikke fået, me
n vi har virkelig nydt at gå
rundt og stemme dørklokke
r for at opfordre folk til at
stemme ved kommunalval
get. Det har været en meget
positiv oplevelse for os alle
, og der har kun været få
negative reaktioner.
Når vi har fortalt, at vi ikke
får løn, men gør det frivillig
t
og gratis, fordi vi er Bydels
mødre, har indstillingen
været: ”Når I vil gøre dette
for os, så vil vi også møde
op og stemme.”
Det har givet os ekstra me
get blod på tanden i forho
ld
til næste valg. Så skal vi ikk
e bare stemme dørklokke
r,
men også være mere synlige
i City Vest, Bazar Vest, ved
valgmøder, i Foreningernes
Hus, biblioteket og andre
steder for at få ekstra mang
e til at stemme.
Det er selvfølgelig skuffen
de, at stemmeprocenten kun
er steget med cirka fem pro
cent, og at vores indsats og
alt det andet som er iværks
at af ”Gellerup Stemmer”
ikke har givet en højere val
gdeltagelse. Men omvendt:
hvis vi ikke havde gjort det
, var stemmeprocenten så
faldet?
Mange har spurgt: ”Er det
ikke kun danskere, der kan
stemme?”, så der er stadig
meget oplysningsarbejde
foran os!
For os har det også været
en god oplevelse at vores
børn har været engageret
i både at gå med rundt og
ringe på hos folk, været me
d til valghandlingen og
valgfesten.
Vi kan kun sige mange tak
, fordi I har stemt. Lad os
blive endnu bedre til næste
valg!

Fest for Gellerup og demokratiet
Af Birger Agergaard

I Gellerup er hver tredje vælger socialdemokrat, hver fjerde
er radikal (Rabih-effekten), og
hver 10. stemmer på Enhedslisten. Resten af partierne havde
ved kommunalvalget svært ved
at tiltrække sig vælgere.

Venstre blev fjerdestørst med 8 procent,
så kom Dansk Folkeparti med 5,2 (Knud
Mathiesen-effekten), og helt nede på
sjettepladsen med 5,1 procent kom SF.
Tilbage var små procenter til de konservative og øvrige lister.
Optællingen viser også, at Gellerup er
den rødeste bydel i Aarhus, efterfulgt af
Viby Syd.
Sådan talte demokratiet, og i Gellerup
var det en festdag, fordi 3.600 vælgere
i lokalområdet afgav deres stemme, og
stemmeprocenten steg fra 42,9 sidste
gang til 47,7 denne gang.
Næsten hver anden stemmeberettiget
stemte altså. Stadig alt for få, men dog
en fremgang. Meget er gjort for at hæve
stemmeprocenten i år, og bydelsmødrene bliver husket som dem, der mindede
alle beboerne om at stemme.

Shukri Mahad er bydelsmor
og kunne derfor på valgdagen
høste frugten af bydelsmødrenes indsats med at opfordre
beboerne til at stemme. Her
er hun sammen med sine tre
børn.

Rabih Azad-Ahmad styrede
som valgformand slagets gang
i Globus1. På billedet bekræfter han, at det er helt OK at
legitimere sig med et sundhedskort.

Bydelsmødre i centrum

De var også i centrum ved en lille fest i
Foreningernes Hus, hvor alle, der havde
stemt, kunne komme og se valgresultater på skærmen, hygge og ikke mindst
lytte til dejlig tyrkisk musik ved Orhan &
Co. Medrivende, men også afslappende
toner fra tromme, fløjte og strengeinstrumenter.
Imens sad Rabih Azad-Ahmad på rådhuset og kunne glæde sig over et godt radikalt valg, også i kommunen som helhed.
Det sikrede partiet en post som kulturrådmand til Rabih, så Gellerup har altså
fået en rådmand i byrådet fra 1. januar!
En af de nærmeste naboer til Gellerupparken, Knud Mathiesen fra Dansk Folkeparti, sikrede sig også en plads i byrådet.
Det racistiske parti, Danskernes Parti, fik
i øvrigt kun seks stemmer i Gellerup. Det
siger da også noget om Gellerup.

På valgaftenen var der en lille fest i Foreningernes Hus, hvor Orhan
Turan (th.) spillede dejlig tyrkisk musik sammen med sine venner.
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Gellerup stopper helhedsplan-samarbejd
Af Birger Agergaard

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse er blevet så frustreret
over samarbejdsklimaet i helhedsplanen, at den tager en
”time-out” fra samarbejdet.
Afdelingsbestyrelsen vil ikke deltage,
så længe der ikke er aftalt helt klare retningslinjer for, hvilken rolle beboernes
repræsentanter har i forhandlingerne.

Den aktuelle baggrund er, at afdelingens
protest mod forlængelsen af Tinesvej er
taget af bordet, idet Brabrand Boligforening har ophævet forbeholdet. Læs om
sagen på www.gellerup.nu (søg på ”Tinesvej”)
”Vores oplevelse er, at vi i flere sager om
helhedsplanen har oplevet, at aftaler,
som har været indgået med boligforeningens ledelse og Aarhus Kommune,
ikke er blevet overholdt. Og den aftalte

tryghedsgaranti har vist sig også at have
nogle begrænsninger over for beboere
med ikke-dansk baggrund, som der heller ikke blev gjort opmærksom på, da aftalen blev indgået,” hedder det i en pressemeddelelse fra Gellerupparken.
Toveshøj har senere tilsluttet sig protesten

Boligforening vil støtte afde
linger
Af Birger Agergaard, foto af xxxxx

Keld Albrechtsen, næstformand
i Brabrand Boligforening vil
indkalde Gellerupparken og
Toveshøj til et snarligt møde
om samarbejdet. Her skal man
drøfte den situation, der er beskrevet i artiklen ovenfor.

Keld Albrechtsen siger til gellerup.nu,
at han håber på en aftale, så samarbejdet genoptages. Foreningsbestyrelsen
vil også tage fat i kommunen for at udrede de uklarheder, Gellerupparken har
nævnt.
Han forudser, at der vil komme nye sager, hvor afdelingerne kan blive overtrumfet af kommunen, når helhedsplanen skal realiseres. Det kan ikke undgås,
når en overordnet plan skal udmøntes i
praktisk arbejde med veje, parker og en
række aftaler.

Kan blive kørt over

Der er generelt en god skriftlighed om
helhedsplanen, anfører Keld Albrechtsen.
”Men det er jo ikke nogen garanti imod,
at afdelingerne vil opleve det sådan, at
de ”bliver kørt over”. For kommunen er
en stærk part,” erkender han.
”Vi vil støtte afdelingerne i, at aftaler skal
skrives ordentligt ned, så alle ved, hvad
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der er aftalt. Den skriftlighed har der ikke
været i sagen om Tinesvejs forlængelse.
I den aktuelle sag om Gellerupparkens
forbehold risikerede tiden at skride alvorligt, og derfor besluttede foreningsbestyrelsen at ophæve forbeholdet over
for vejplanen. Det er Gellerupparken
utilfreds med, men de
skal huske, at lokalplanen er en ramme, og vi
vil arbejde på at skaffe
så gode resultater som
muligt, når detaljerne
skal på plads.”

Kender ikke regel

”Vi skal sikre, at beboerne har de valgmuligheder, som de er blevet lovet,” understreger han.

Keld Albrechtsen har
ikke hørt om en regel,
som forhindrer beboerne fra Bentesvej i at
flytte til en ønsket boligafdeling.
”Vores administration
i udlejningen har ikke
meldt ind, at nogen af
beboerne har oplevet
dette,” siger han. Han
vil gå til kommunen
for at få det klarlagt,
og skulle det være Keld Albrechtsen: Vi
vil arbejde på at skaffe så gode resultater
tilfældet, ”skal der som muligt, når detalj
erne skal på plads. Foto af Lars Aarø
gøres noget ved det,”
som han siger.

Mere end et fritidsjob
Af Katrine Linnet Mathiesen og Malene Cathrine Pedersen

I efteråret har 12 kvikke fritidspatrulje-unge fra Gellerup fulgt
en række læringsmoduler og
derved gjort sig fortjent til et
OCN-diplom i uformel læring.
De fik forleden overrakt diplomerne ved en lille fest.
Gellerup.nu har talt med nogle af de
unge om, hvad sådan et bevis kan bruges til.

Vejen til drømmeuddannelsen

En af dem der fik et bevis, var 16-årige
Ahmad H. El-Awad, der bor i Toveshøj.
Han har arbejdet i Fritidspatruljen i lidt
over et år, hvor han er legeinstruktør for
Gellerups 4-12 årige børn, en til to gange
om ugen.
Ahmads erfaringer og diplomet skal
bruges til at hjælpe ham frem til drømmeuddannelsen som pædagog. Noget
han først fandt ud af, han ville være, på
grund af hans arbejde med børn i fritidspatruljen.
Han går i 10. klasse, og bagefter er det
hans plan at uddanne sig til pædagogisk
assistent på social- og sundhedsskolen.
Men drømmen er at blive pædagog, så
efter de to år vil Ahmad ind på pædagogseminaret.
Han har valgt en anden vej end den traditionelle igennem gymnasiet, fordi han
trives med det praktiske arbejde:
”Jeg kan bedre lide at være ude i den virkelige verden end at sidde bag en bog
hele tiden. Det er mere relevant end det,
man laver på gymnasiet.”
Netop derfor har arbejdet i Fritidspa-

”Jeg synes, det er vigtigt at
være et forbillede for børnene.” Ahmad El-Awad.
truljen været en stor fordel for Ahmad,
der håber, at beviset vil styrke hans CV i
fremtiden. Og så har arbejdet i Fritidspatruljen frem for alt været en vej uden om
kriminalitet for Ahmad:

”Jeg synes, det er
vigtigt at være et
forbillede for børnene. At vi kommer ud og viser
dem, at der findes
en vej uden om
kriminalitet.”

Vejen til Afrika
og en ansættelse

En af de andre
instruktører, Nurhan Bahani, fortæller, at hun særligt har været glad
for modulet om
børns leg. Hun
har fået brugbar
viden om, hvordan hun kan improvisere lege og
hjælpe børnene
til at finde på nye
lege og løse konflikter:
”Jeg kan bruge det
til at skrive på mit
CV, og hvis jeg på
et tidspunkt skal
søge ind på en
videregående uddannelse, tæller
det at kunne vise,
at man har gjort
Ahmad El-Awad: ”Jeg kan bedre lide at være ude i
noget ekstra.”
den
virkelige
verden end at sidde bag en bog hele tiden.”
Og Nurhan får allere(foto: Malene Cathrine Pedersen)
de brug for sin erfaring
fra kurset i uformel læring og sine mange års erfaring i fritids- Og så har jeg fået job for Helhedsplapatruljen. Til sommer afslutter hun sin nen, hvor jeg skal kommunikere til unge
HF og tager en måned til Afrika for at i Gellerup,” fortæller Nurhan.
arbejde som frivillig på et børnehjem.
Det, at hun har været legeinstruktør og
fulgt modulerne i uformel læring, betyder også, at hun får mulighed for at
prøve kræfter med større opgaver:
”Jeg er blevet gruppeleder for fritidspatruljerne, så der lærer jeg også en hel
masse om at tage ansvar og sørge for,
at fritidspatruljerne møder på arbejde
og håndterer de konflikter, der af og til
opstår imellem børnene.
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Kulturmøde i Gellerup
Af Malene Cathrine Pedersen

I november havde Gellerup besøg af eleverne på Frijsenborg
Efterskole i Hammel.

Formålet med besøget var at skabe en
større forståelse for samfundet, herunder de kulturelle og religiøse forskelle,
og ikke mindst for de ligheder, der kan
være imellem os.

Uden for Globus1 var der street soccer for de unge.
Louise Kirkegaard Holtz, Jonas Mejlby Hansen og Mila Uldall Sørensen fra efterskolen
arbejder sammen med Aya Chamma, Noura
Amin og Sarah Abdirahman fra Lykkeskolen
om en dokumentarfilm om forskelle og uligheder mellem en muslimsk friskole som Lykkeskolen og traditionelle danske skoler.

De unge skal mødes

”Det handler om at få de unge til at mødes og få dem til at opdage, at de faktisk ikke er så forskellige endda. Det er
sundt både for eleverne fra vores skole
og for de unge herude fra området,” siger underviser fra Frijsenborg Efterskole,
Mette Sig Pedersen.
Eleverne overværede blandt andet middagsbønnen i Fredens Moské, og de
mødtes med imam Radwan Mansour
og elever fra Lykkeskolen for at høre om
islam og den betydning, som religionen
har for dem i deres hverdag.
Kulturmødet i Gellerup gjorde indtryk på
mange af de unge:
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”Jeg havde hørt om området igennem
medierne, men har altid tænkt, at medierne overdriver historierne. Og det har
været spændende at komme herud og
se, at det også er sådan. Her er helt bestemt anderledes, men ikke på en dårlig
måde,” siger Jane Clausen, der er elev
i 10. klasse på efterskolen.

Udover at give eleverne et indblik i livet
i Gellerup, var formålet med besøget
også at fortælle de unge i området, at
efterskoler også er et tilbud og en mulighed for dem.

Kultur-workshops

Efter frokost i Bazar Vest havde efterskolen arrangeret forskellige workshops i samarbejde med borgere og
foreninger i Gellerup.
Dans med Ramallaspejderne, streetsoccer og parkour i Globus1, tyrkisk
madlavning med kvinderne fra Tyrkisk
Kulturforening Brabrand, fodbold med
ACFC og musik med det kurdiske band
Le Diné i Gellerup Kirke var blot nogle
af de ting, eleverne kunne vælge imellem, inden dagen sluttede med teaterforestillingen URO ved Opgang2.

I Foreningernes Hus lavede en gruppe elever
tyrkiske köfte med bulgur og oksekød, sammen
med de tyrkiske kvinder.

Mariana – hun har d
et hele
Af Malene Cathrine Pedersen

Svært at dele sig selv
Hun har langt krøllet hår. Hen- Uddannelse kommer først
Hun drømmer om at synge meget mere Hendes tekster handler meget om de
des smil er fremtrædende og
i fremtiden, men hun er ikke sikker på, at venskaber og veninder, hun har omkring
varmt og komplementeres af hun gerne vil være kendt:
sig, men: ”..det kan godt være lidt ’pinvenlighed og glimt i øjnene. Og ”At synge gør mig glad, men jeg tænker ligt’ at dele sine tanker med andre,” siger
så har hun en stemme, de fleste nogle gange, at jeg hellere vil leve et nor- Mariana.
malt liv.”
af os drømmer om.
Lige så længe 13-årige Mariana Naser
Chatle kan huske tilbage, har hun været
glad for at synge. Men det var først, da
hun blev ’Belieber’, at hun begyndte at
tage det mere seriøst:
”Jeg har altid set op til Justin Bieber, fordi
han har forfulgt sin drøm, siden han var
lille,” siger Mariana. Marianas musik er
R&B, inspireret af eksempelvis Adele,
Beyonce og Emeli Sande.
Hun bruger en stor del af sin tid på at øve
sig og gå til undervisning på ungdomsskolens Get2Play-afdeling. Her undervises hun af sangerinden Pearl Cutten,
som ser et lysende talent:
”Mariana har et stort potentiale. Der er
selvfølgelig ting, der skal udvikles, men
hun har det hele: klang, tonalitet og stemme. Hun er meget motiveret, og hvis hun
fortsætter sådan her, så er hun om få år
klar til at blive udøvende kunstner.”

Familien Gellerup

Mariana har palæstinensisk baggrund,
men er født og opvokset i Gellerup. Her
er hun tæt på familie, men hun føler sig
også tæt forbundet med resten af området:

”At synge gør mig glad, men
jeg tænker nogle gange, at jeg
hellere vil leve et normalt liv.”

”Jeg kan godt lide, at der er så mange
tosprogede. Selvom vi har forskellige
etniske baggrunde, er det som om vi
forstår hinanden på en særlig måde. Jeg
føler lidt, at vi er ligesom en stor familie,”
fortæller Mariana om livet i Gellerup og
Janesvej, hvor hun bor.

“Når først man er i gang, glemmer man, at
man står foran mange mennesker,”
siger Mariana om at synge foran andre. (Foto
: Stine Pedersen)

Lige nu går hun i 7. klasse på Tovshøjskolen, og det er først og fremmest vigtigt for hende at få en uddannelse. Hun
drømmer at komme til at arbejde som
læge eller sygeplejerske og på den måde
at hjælpe andre.
Skoledagene er Mariana glad for, og hun
har ikke svært ved at følge med. Hendes
yndlingsfag er dansk og engelsk, som
også er de to sprog, Mariana indtil videre
synger på:
”Det er lidt anderledes at synge på arabisk. Tonerne er højere, og min stemme
er meget dyb. Derfor synger jeg ikke arabiske sange endnu, men det vil jeg gerne
komme til.”

Derfor bliver hun også nervøs, når hun
skal synge foran andre:
”Alle kigger på dig én, og man får lyset i
hovedet, så man ikke selv kan se noget.
Men når først man er i gang, glemmer
man, at man står foran mange mennesker. Så har man det bare sjovt.”
Hør Mariana synge på ungdomsskolens
Gellerup & Toveshøjs Facebook-side:
Facebook.com/get2play
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Klatreklub vil gerne integreres
Af Malene Cathrine Pedersen

Midt i Gellerupparken ligger
Århus Klatreklub. Men trods
klubbens fysiske placering og
visionen om at være et sted for
alle har klubben svært ved at
tiltrække og blive en del af området.

I foråret fik klatreklubben prisen som
årets idrætsforening, blandt andet på
grund af dens evne til at tiltrække bredt.
Her klatrer både drenge og piger og en

stor del af medlemmerne er mellem 2035. En gruppe, der ellers er svær at tiltrække.
På kort tid er klubben vokset til at have
650 medlemmer, og det tal er stadigt
stigende. Men ifølge klatreklubbens formand, Christian Nicolai Ørum-Petersen,
er klubben stadig som en lille familie:
”Jeg plejer at sammenligne klatring med
golf, fordi det er så socialt. Og så er det
noget, alle kan være med til. Man kan
klatre sammen på tværs af køn, alder og
niveau.”

Alligevel mangler der noget i ’klatre-familien’. Og det er folk fra området.

Vil gerne integreres

Det har altid været klubbens ønske at
være en del af området. Når nogle af
områdets børn kaster sig over udfordringerne på klatrevæggene ude foran klubben, glæder det derfor klubben.
De samme børn banker også sommetider på og spørger, om de må prøve klatrevæggene indenfor. Og det må de som
regel gerne, hvis der er nogle instruktører, der har tid til at hjælpe dem.
”Men så snart de bliver over 15 år, så
holder de sig væk,” fortæller formanden,
der rigtig gerne vil ændre det: ”Det handler ikke om, at Gellerup skal integreres,
men om, at vi rigtig gerne vil integreres
i Gellerup.”
I begyndelsen forsøgte man sig derfor
med et ’integrations-hold’, som et gratis tilbud til områdets unge. Desværre
endte projektet med, at der ikke rigtigt
kom nogen.

At ligge midt i Gellerup

Nogle vil måske tro at det er problematisk at ligge midt i Gellerupparken. Klatreklubben har da også været udsat for
indbrud og hærværk, ligesom der tidligere har været et par sammenstød mellem nogle medlemmer og nogle folk fra
området.
Men ifølge formanden, har det ikke fyldt
så meget og i dag oplever klubben ikke
de store problemer med placeringen:
”Det handlede måske meget om, at folk
lige skulle finde ud af, hvad vi var for nogen,” siger Christian Nicolai.

Kom med indenfor

Fire-fem gange om året inviterer klatreklubben til åbent hus, hvor alle kan prøve kræfter med væggene.
Medlemskab koster 1500,- om året for
voksne og 750,- for børn. Derefter er alt
gratis
den er stadig som ”en lille familie”,
Over 650 medlemmer er der nu i klatreklubben – men
billede).
t
siger formand Christian Nicolai Ørum-Petersen (indsa
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Se mere på www.aarhusklatreklub.dk

Rundt i Gelleruppar
ken

Videoafstemning i januar
Af Birger Agergaard

Beboerne i Gellerupparken skal
sidst i januar tage stilling til
videoovervågning.

Den fysiske helhedsplan giver tilskud til
at etablere videoovervågning i både Toveshøj og Gellerupparken, men resten
kommer beboerne selv til at betale.

Afdelingsbestyrelsen havde ellers satset
på en afgørelse år, men den har ikke kunnet få alle tekniske og økonomiske oplysninger frem fra konsulenterne i tide.
”Vi håber at få tallene frem i december,
men vi vil forberede beboermødet godt,
så vi planlægger at holde det sidst i januar,” siger afdelingsformand Helle
Hansen.
Inden beboermødet vil der blive sendt
oplysninger ud på flere sprog, hvor der
orienteres grundigt om, hvordan videoovervågningen kan realiseres. Vi regner
med at fremlægge to forskellige forslag,
og det bliver oplyst, hvad det maksimalt
koster i huslejestigning for hver løsning.”

Hærværk og uro

Investeringen
skulle
gerne blive modsvaret
af mindre hærværk og
derved færre omkostninger i afdelingen.
Gellerupparken har ligesom Toveshøj oplevet
en del uro og hærværk,
og den har efterlyst et
borgermøde med deltagelse af kommunen på linje med det møde,
som Toveshøj holdt i oktober. Sådan et møde er
ikke planlagt endnu.

i en
Det er blandt andet klamme ting som dette tis
for.
er
stopp
en
sætte
kan
g
elevator, at videoovervågnin
(foto: Helle Hansen)

Rundt på Toveshøj
Juletræsfest - Søndag d. 1. december kl. 13 – 16 i Laden
Af Birger Agergaard

Vi pynter juletræet
Vi laver juledekorationer
Julemanden kommer

Kaffe, the og æbleskiver 10 kr.
Saftevand er gratis
Arrangementet er åbent for alle
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Ord på tværs i Gellerup Kirke
Af Sean Ryan Bjerremand

Dialogforum Århus er et samarbejde mellem muslimer og
kristne, der i afslappede rammer giver mulighed for at
fremme dialogen – oldgræsk
for ”ord på tværs” – mellem befolkningsgrup- perne.

Torsdag den 14. november bød sognepræst Niels Hviid i selskab med en
muslimsk repræsentant velkommen til

et dialogmøde i Gellerup Kirke om, hvad
der ifølge de to religioner sker, når vi dør.
Den gamle lære inden for kirken var faktisk, at vi går til grunde og oprejses på
den yderste dag. Folketroen har imidlertid ofte været, at sjælen enten flyver op
til Gud med det samme eller kommer i
helvede. På plejehjem ser man ofte, at
plejepersonalet med det samme åbner
vinduet – måske for at slippe sjælen ud,
fortæller Niels Hviid. Han fremhævede
det svære i at drage en endelig konklu-

sion – egentlig ved vi jo ikke, hvad der
sker.

Hvad mener Islam?

Islam lægger vægt på, at den afdøde skal
være muslim for, at et ritual kan gennemføres. Det nytter således ikke noget
blot at være gift med en muslim. Vejen
til Paradis og hvorvidt man kan anerkendes som muslim, afhænger af troen på
Allah og Koranen.
Islam har fem søjler, som muslimer efter
bedste evne skal leve op til. Ved døden
testes den afdøde for sine gerninger, og
herefter vurderes det, om man gjort sig
fortjent til straf i helvede eller et liv i paradis.
Begravelsen finder som regel sted en
dag efter døden er indtruffet, modsat
kristen tradition.

Rolig drøftelse

Efterfølgende fik debattørerne lov til at
drøfte diverse emner. Eksempelvis aktiv dødshjælp og egne erfaringer omkring døden. Formålet var ikke at få
ret, men at tale sammen frit og åbent
og med respekt for andres grænser.
Mødet var fra start til slut præget af en
rolig stemning med indbyrdes respekt.
Solen står op og går ned over os alle,
men ved ord på tværs kan livet under
den blive lidt mere fredsommeligt.

Boligsocial plan skubbes lid
t
Af Birger Agergaard

Aarhus Kommune har nu godkendt den boligsociale helhedsplan, men inden den kan træde
i kraft, skal den også endeligt
godkendes i Landsbyggefonden.

Det regner fonden med at kunne gøre
midt i januar, og derefter vil den bo10 - Gellerup.nu December 2013

ligsociale chef Henning Winther kunne
slå de nye stillinger op.
Tidsplanen skubbes derfor med et par
måneder, idet man hidtil har regnet med,
at planen kunne træde i kraft til årsskiftet. Henning Winther arbejder derfor nu
på at sikre en midlertidig finansiering til
de aktiviteter, der ellers ikke har penge
efter 31. december. Det gælder blandt

andet Samvirke-sekretariatet og Vejledningscentret. Og i øvrigt også Henning
Winthers egen lederfunktion.
I øjeblikket er han og Pia Bach-Vedel ved
at indrette sekretariatet, som får til huse
i østfløjen på Foreningernes Hus – hvor
Advokaterne Vest hidtil har været.

Årsmøde i Samvirket
Tirsdag den 28. januar kl. 16.30 er der årsmøde i Samvirket.
Det foregår i Foreningernes Hus og er for alle. Her kan man
opleve, hvordan mange samarbejder om at gøre noget godt for
vores lokalområde.
På årsmødet overrækkes Samvirkets Pris til en person, der har
gjort noget særligt for området. Alle er velkomne til sende
forslag og begrundelse til Ulla B. Jørgensen på  ulbo@bbbo.dk
eller sms  6155 8561.
www.samvirket.dk  

		
Kogebog i Gellerup
i Gellerupparken, som
I 2014 starter et kogebogsprojekt
ernationale madklub v/
er et samarbejde mellem den int
th Frederiksen.
Malek Elbatran og Rikke Elisabe
eninger er velkomne til
Alle interesserede beboere og for
at bidrage til projektet.
tælle lidt om maden og
Man skiftes til at lave mad og for
måltider. Opskrifter og
egne traditioner omkring mad og
kogebog.
fortællinger vil blive samlet i en
ng i Foreningernes Hus –
Hold øje med næste fællesspisni
rmere:
eller kontakt Rikke for at høre næ
rikke@indsyn.dk

Filmfremvisning i Ge
ll

erup

Tirsdag den 3. december
kl. 19.00 kan du gratis ko
mme til
filmfremvisning på Supe
r8 afgangsfilmen ”Exit Ne
ve
rland”,
der handler om livet i Ge
llerup. Det foregår på AToget.
Filmen på 23 minutter er
instrueret af Chadi Abdu
l-Karim,
som selv er født og opvo
kset i Gellerup, ligesom
de
r også
er flere Gellerup beboere
med i filmen, som blev ind
spillet
herude i oktober. Læs me
re om filmen på www.ge
llerup.nu

App til gravide
til deres smartphone,
Nu får de gravide i Gellerup en app
iditet. Den hedder
som viser dem vej til en mere aktiv grav
roid smartphones ved
AktivGravid og kan installeres på and
Jordemødrene, som
at søge på AktivGravid i GooglePlay.
p, har været inddraget
sidder i Globus1, og gravide i Gelleru
ser til målgruppen.
i udviklingen, så den lige præcis pas
niørhøjskolen, og
App’en er et afgangsprojekt på Inge
Hedevang, vil meget
kvinderne bag, Ida Hvass og Simone
61666089 eller
gerne have feedback fra brugerne.  
simone_hedevang@hotmail.com

Børn på kunstruten
Fra nu og til april 2014 inviteres bør
n
i alderen 10 til 12 år til at udvikle
en
kunstrute mellem Gellerup og Godsba
nen i samarbejde med billedkunstn
eren Joaquin Zaragoza. Det vil ske på
to
børnekunsthold. Det ene i Gellerup
og
det andet på Godsbanen.
Kunstruten er et byrumsprojekt, hvo
r
børnene bl.a. kommer til at arbejde
med tegning, skulptur, collage, modelbyggeri, fotos, video, lyd og små
udsmykninger.
Undervejs mødes de to hold og udveks
ler erfaringer, arbejder sammen, og
til
slut udstiller børnene deres værker
på
ruten.
Sted: Sigrids Stue, Bentesvej 23, 3.
tv.
Pris: 25 kr. Tilmelding: stine@sigr
idsstue.dk eller ring 52 30 38 82

Museum, jul og job
Gellerup Museum på Gudrunsvej 16, 6. th.
har indtil videre åbent den 1. søndag hver
måned kl. 14-16. Her kan man komme uden
aftale og benytte museet gratis. Man kan også
besøge museet gratis om tirsdagen kl. 15-17 –
men husk at bestille tid først. Derudover kan
man bestille besøg på andre tider mod entré.
Kontakt Helle Hansen på tlf. 40 71 86 75 eller
email: hellehm@gmail.com
Museet holder julehygge søndag den 15.
december kl. 14-16. Alle er velkomne.
Museet søger ny museumsleder - se
stillingsopslag på
www.gellerupmuseum.dk

Få del i kulturmidler
Den lille pulje har ansøgningsfrist d. 6. december,
og der kan søges op til 10.000 kr. Puljen kan
søges til kunst/kulturaktiviteter. Den kan også
søges til forberedelse af større kulturprojekter.
Find ansøgningsskema og kontaktpersoner  på
www.helhedsplangellerup.dk

Den ottende udgave af Opgang2’s Jalla-festival samlede
fulde huse på A-Toget i Gellerup. Et stort antal optrædende var på scenen og serverede en flot buket af mangfoldig kultur. På det ene foto synger Lise Ørskov fra Opgang2 som akkompagnement til de yngste Jafra-dansere.
Det andet viser det fremadstormende band Li Dine, som
kombinerer kurdisk folkemusik med moderne strømninger. (fotos: Anett Sällsäter Christiansen).
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Kalender d
December 2013
Søndag d. 1. december		
Søndag d. 1. december		
Tirsdag d. 3. december		
Fredag d. 6. december		
Søndag d. 8. december		
Onsdag d. 11. december
Onsdag d. 11. december
Fredag d. 13. december		
Søndag d. 15. december
Torsdag d. 19. december
Lørdag d. 21. december		
Tirsdag d. 24. december

kl. 11-12		
kl. 13-16		
kl. 19-20
kl. 18-21		
kl. 14-17		
kl. 9.30-10.30
kl. 13.30-14.30
kl. 17-19		
kl. 14-16
kl. 14.30-17
kl. 12-13		
kl. 17.30

Julemanden kommer til Gellerup, City Vest
Juletræsfest i Tousgårdsladen
Filmfremvisning: ’Exit Neverland’, A-toget
International aften, Gellerup Kirke
Gellerupparkens Julehygge med juletræ og jule bingo-banko, Yggdrasil
”Jul i Bulderby”, højtlæsning for børn, Gellerup Bibliotek
Undervisning: borger.dk, Gellerup Bibliotek
Jule-fællesspisning i Yggdrasil, tilmelding 40718675
Julehygge på museet, Gellerup Museum
Julehygge i Café Perlen, Yggdrasil
Skæg med Hr. Skæg, City Vest
Juleaften i Gellerup Kirke (se. Skræppebladet s. 25)

Januar 2014
Tirsdag d. 28. januar		

kl. 17-20

Samvirkets årsmøde, Foreningernes Hus

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

