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Forsiden: Adnan Rustam har fået fritidsjob i Netto,
hvor han sætter varer op og sidder i kassen. Det er
ikke sidste gang, at hans chef vælger Get2Job til at
finde en fritidsjobber. Læs historien side 7.
(foto: Stine Pedersen)
Næste nummer: Stof til juli-nummeret: Send stof og
billeder senest fredag den 12. juni til beboerredaktør
Birger Agergaard på biag@bbbo.dk
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Helhedsplanen – kort fortalt
Optimisme efter norsk køb af jord
Fritidsjob i Netto – derfor!
Global Girls – et frirum
Billigere og bedre TV til Gellerupparken
Ny huskvinde i Tousgårdsladen
Dimissionsfest og OCN-fest

”Der sker jo ingenting”
Af Birger Agergaard
Beboerne sagde i 2011
ja til de store ændringer
i
Gellerup. Inden da gik
en længere årrække me
d
visioner, diskussioner og
forhandlinger om planen
.
Og de seneste fire år er
gået med forberedelserne
.
Herunder det ”destruktive
”: at rive boligblokke ned.
”Der sker jo ingenting,” har
vi hørt både de skeptiske
og de utålmodige udbryde.
”Det bliver aldrig godt, og
millionerne er spildt.”
Men dommedagsprofetie
rne led 30. april et sviend
e
nederlag. Den dag kunne
vi fortælle, at hele 60.00
0
kvadratmeter erhvervsjord
ud til Ringvejen er solgt til
et norsk-dansk firma, som
vil styrke helhedsplanen
med både boliger og handel
.
Ind på scenen kom alts
å en stor virksomhed, som
tror på helhedsplanen.
Den ser mulighederne i
at
løfte området med nye bo
liger og handel. Hvad det
te
konkret indebærer og hvo
rnår det sker, afhænger do
g
af forhandlinger med kom
munen.
Hvad der er lige så vigtig
t for beboerne: pengene
fra
jordsalget må bruges til
renovering af de nuværen
de
lejligheder i Gellerup. Vi
får ikke alene en fysisk
helhedsplan med veje, byp
ark og beboerhuse mv., og
en
boligsocial helhedsplan me
d stærk støtte til beboernes
aktiviteter. Nej, vi får også
en vigtig medfinansiering
til
den tredje helhedsplan, som
gør lejlighederne bedre
at bo i.
Læs side 6 om jordkøbet
og side 4-5 om de mang
e
kommende projekter i Ge
llerup.
Hvor mange vil nu kunne

sige: ”Det bliver aldrig god

t”?

Fik topkarakter med lektiehjælp
Af Ulla Bording Jørgensen

”Nogle gange må du sparke dig Allans karakterer tog da også et tigerda han først havde fundet ud af,
selv i røven og komme i gang,” spring,
hvad der skulle til. Han gik fra 4 til 10
siger Allan Ghamlouch. Allan i dansk, og i biologi forbedrede han sit
har prøvet at have det svært i niveau fra et 4- til et 12-tal; den højeste
skolen, men er nu lektiehjælper karakter man overhovedet kan få.
i lektieklubben Tusindfryd ved Nu hjælper Allan andre med lektierne
Gellerup Bibliotek.
”Jeg så en udsendelse i tv med en kine”Jeg er selv vokset op i Gellerup og har
kæmpet mig op til mine gode karakterer.
Jeg har ikke altid haft det let i mit liv. Det
kan være forfærdeligt, fordi man føler sig
alene med problemerne, men man skal
ikke give op, selv om man får at vide, at
man ikke kan. Du må selv gøre noget.
Det skub, du har brug for, er et skub fra
dig selv.”
Allan begyndte at spørge andre, når der
var noget, han ikke kunne.
”Jeg har en god overbo og mine venners
forældre, som jeg har spurgt. Og så har
jeg søgt på nettet og trænet det, jeg havde svært ved.”

ser, ”Xinxin og De fortabte indvandrere”,
og jeg blev meget provokeret af det billede de viste af 2.generationsindvandrere.
Efter det valgte jeg at blive lektiehjælper.
Og det har været fantastisk! Der er et
utroligt fællesskab, og vi cracker også
nogen jokes. Det er klart, at man kan
være genert. Men i lektieklubben tager vi
hånd om alle. Så jeg synes bare, at man
skal komme.”
Du kan møde Allan i Lektieklubben Tusindfryd og læse mere om lektiehjælpen
og dens åbningstider på Facebook-siden
”Lektiehjælpen Tusindfryd.”

”Du må selv gøre noget. Det skub, du har
brug for, er et skub fra dig selv,” siger Allan
Ghamlouch.

Nyt fra blokambassadørerne
Af Ulla Bording Jørgensen

Amal Mohamed er aktiv som blokambassadør. ”Jeg trænger til at
komme ud hjemmefra. Jeg er på
kontanthjælp og fandt Ullas telefonnummer i Gellerup.nu-bladet.
Og nu er jeg i praktik som blokambassadør,” fortæller Amal.
Hvis du også vil være blokambassadør, så ring til Ulla Bording Jørgensen på telefon 61 55 85 61.

Bushra Hamad fra Janesvej (th.) vandt konkurrencen
”Sig tak til din nabo” og fik blomster af blokambassadørerne.
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Det bobler i Gellerup
Af Birger Agergaard

Her kan du se de projekter i Helhedsplanen, som er i
gang eller snart skal projekteres. Gellerup.nu vil jævnligt
give dig en oversigt over, hvad der kommer til at ske.
Janesvej: På Toveshøj forlænges Janesvej fra
Tovshøjskolen og skal løbe langs bazaren til den
kommende Toves Torv. Det bliver i løbet af 2016,
og forlængelsen gør det f.eks. muligt at få busser
til Toveshøj,
Beboerhus/Sundhedshus: Toveshøj får et beboerhus
på Toveshøjpladsen (tæt på bazaren), og der
forhandles med regionen og kommunen om byggeri
af et hus til sundhed, læger m.v. De kommer til at
ligge tæt sammen, evt. i samme bygning. Byggeriet af
beboerhuset forventes at foregå i 2017 og 2018.
Torvet anlægges i 2019.
Bazarpladsen: Bilerne fjernes og får i stedet
plads, hvor boligforeningen i dag har materielgård. Bazarpladsen får nye publikums-funktioner,
eksempelvis grønttorv. Arbejdet skal foregå fra
midten af 2017.
Brabrand Boligforening: Repræsentantskabet har
besluttet at bygge ny administrations-bygning ud
til Edwin Rahrs Vej, og nabo til Ungdomsbyen.
Der bygges ca. 1500 kvm. fra midt i 2016 og frem
til slutningen af 2017.
Ungdomsby: I starten af 2016 rives to boligblokke
samt Hejredalskollegiet ned. Brabrand Boligforening
bygger fra midt i 2016 nye ungdomsboliger i en ny
boligafdeling. Aarhus Kommune vil lade tæt/lavt
byggeri opføre på sit areal. Boligforeningen har fået
en byggekvote på i alt 12.500 m2. Det svarer til ca.
390 boliger á 32m2, men planen er, at der skal være
boliger af varierende størrelse, Ungdomsbyen vil stå
færdig i 2018.
Lottesvej-linjen / Bygaden: Lottesvejlinjen og den
nordligste del af Bygaden anlægges i øjeblikket. I
efteråret følger den midterste del af Bygaden efter.

Gellerup Dagtilbud: Bygges i øjeblikket og vil stå
færdigt medio 2016. Skal give plads til godt 180
børn og til sundhedsplejen. Børnene kommer bl.a.
fra institutionerne på Gudrunsvej 32, 34 og 36,
hvorefter disse institutioner rives ned
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Bypark: Den 100 mio. kr. dyre bypark i
Gellerupparken og Toveshøj planlægges nu.
Gellerup-delen bliver anlagt fra starten af 2016 og
frem til slutningen af 2017, mens Toveshøjdelen
anlægges i løbet af 2017.
Kommunale arbejdspladser:
I november 2018 rykker 1050 kommunale medarbejdere ind
i en nybygget administrationsbygning, hvor to af blokkene
på Bentesvej tidligere lå. Lokalplanen skal først vedtages,
og en arkitektkonkurrence gennemføres hen over denne
sommer, så der kan bygges fra starten af 2016.
Boliger og handel: Norske Reitan Ejendomsudvikling
vil købe 60.000 kvm. nord for Globus1 og op til
Edwin Rahrs Vej – den såkaldte Ringvejskile Nord.
Grunden skal bruges til en milliard-investering i boliger,
kontor og handel. Der er aftalt en proces med Aarhus
Kommune vedr. bl.a. arkitektur og anvendelse. Der
kan gå år, inden der fysisk sker noget. Der er fortsat to
erhvervsgrunde til salg ud mod Ringvejen.
Kultur- og bevægelseshus:
På Verdenspladsen planlægges Gellerups kommende
beboerhus, som også skal huse bibliotek og andre
funktioner. På arealet bliver der også plads andre tilbud,
som har arbejdstitlen ”Kultur- og bevægelseshus”:
højskole, en erstatning for Nordgårdhallen og et
ombygget Gellerupbad med vandland og wellness.
Disse projekter er i afklaringsfasen.
Infocenter: Starten på Instant City (se herunder)
bliver et informations- og aktivitetscenter tæt
på Gellerupbadet, hvor beboerne kan se alt om
helhedsplanen, møde informationsmedarbejdere
og deltage i dialogmøder. Det står færdigt i
oktober 2015.
Instant City: Ned langs Bygaden kommer en
række byggefelter, som der ikke skal bygges
på med det samme. Derfor vil boligforeningen
give iværksættere mulighed for at afprøve ideer
(bla. fødevarer, kultur, leg og sport) i en række
midlertidige bygninger.
Fodboldbane af kunstgræs: ACFCs kommende
hjemmebane anlægges i øjeblikket. Den bliver af
kunstgræs, så den kan bruges året rundt. Byens
øvrige fodboldklubber kan også bruge banen,
der indvies 3. september i år. Senere etableres en
multibane i området, og ACFC får nyt klubhus.
Blok B4 / Gudrunsvej: Næste sommer kommer
der et stort ”hul” i blokken for at give plads til den
sydlige tværvej mellem Bygaden og Dr. Holsts Vej.
Lejlighederne i blokken renoveres og udbydes som
ejerlejligheder.
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Jordsalg er kæmpeskridt for helhedsplan
Af Birger Agergaard

Det meste af jordarealet mellem Gudrunsvej og Aaby Ringvej er ved at blive solgt til norske
Reitan Ejendomsudvikling, som
vil investere cirka en milliard
kroner i handel og boligbyggeri
på området. Det er et kæmpeskridt for helhedsplanen.

Brabrand Boligforening og Reitan, der
bl.a. står bag udviklingen af butikker til
REMA 1000, har skrevet under på en
betinget købsaftale på 60.000 kvadratmeter.
norske selskab har købt
Det er på Ringvejskilen her - det markerede areal - , at det
boliger.
60.000 kvadratmeter, som skal bruges til især handel og

Penge til renovering af boliger

Jordsalget kommer beboerne til gode, idet
pengene fra jordsalget bliver øremærket
til en opgradering af eksisterende boliger.
Før handelen kan afsluttes helt, skal
Aarhus Kommune med i afgørelsen af,
hvordan arealet kan og må udnyttes.

Trecifret millionbeløb

Det er første gang, at en privat investor
går ind og investerer massivt i helheds-

planen. Der er tale om en trecifret
millioninvestering alene for jordkøbet. Samlet investerer Reitan
cirka en milliard kroner i området.
Brabrand Boligforenings administrerende direktør Keld Laursen mener, at
aftalen får stor betydning:
”Vi får for alvor gang i udviklingen af en
mangfoldig bydel med forskellige funk-

tioner og boligformer. Vi får en privat investor som medspiller, som også tilfører
arbejdspladser til bydelen. Og endelig
får vi med salget af jorden tilført midler,
som vi kan renovere boliger for til glæde
for vores beboere.”

Beboerformand: jordsalget skaber ro
Af Birger Agergaard

For beboerne i Gellerup det store
jordsalg godt nyt. Afdelingsformand i Gellerupparken, Helle
Hansen er glad af flere årsager:

”Det er med til at vise, at også de private
tror på helhedsplanen. Der har været
nogle i repræsentantskabet i Brabrand
Boligforening, som stillede kritiske
spørgsmål til, om økonomien nu også
kunne hænge sammen, og om den ville
belaste de andre boligafdelinger.”
”Men vi har hele tiden troet på, at det
vil lykkes, og nu får vi pengene i kassen.
Det giver ro på bagsmækken, og nu slipper vi for at skulle låne til renoveringen,”
siger Helle Hansen.
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Beboere på Gudrunsvej:

UNGE RePORTERe

Christian Jessen, 31 år og naturvidenskabelig forsker: ”Det er spændende, at nogen gider at investere i Gellerup. Det er fornuftigt nok at bygge
det aftalte. Ellers kunne jeg godt tænke mig at få
bygge en biograf, da der er meget plads. Det kunne
få mere liv i Gellerup.”

Svend Jensen, 69 år og pensionist: ”Jeg hørte nogen sige at pengene skal bruges på at forbedre
boligerne i Gellerup. Det synes jeg er en rigtig
god ide, da der efterhånden er nogle ting, der
godt kunne bruge en kærlig hånd. ”

Fritidsjob – derfor!
Af Stine Pedersen

Selvom Adnan Rustam fra Gellerup bare er 17 år, er han allerede en erfaren herre på arbejdsmarkedet. Da han som barn var
med sin mor ude at handle i bazaren og det lokale indkøbscenter, gik en stor del af tiden med
at følge med i, hvad de voksne i
butikkerne foretog sig.

Ligeså snart Adnan blev gammel nok til
selv at arbejde, blev han avisbud. Siden
blev han ungarbejder på kommunens
naturcenter for børn. Dernæst medhjælper i køkkenet på et plejehjem.
For et par måneder siden havde Adnan
så første arbejdsdag som serviceassistent i Netto på Bronzealdervej i det
vestlige Aarhus. En ansættelse, Adnans
souschef, Casper Christensen, ikke har
fortrudt. Tvært imod.
”Adnan har været rigtig engageret lige
fra begyndelsen. Han er en ung mand
med masser af energi, og det er godt
at få nye medarbejdere, som gerne vil
udrette noget. Han er flittig og har meget stort flair for butiksarbejde. Der er
forskel på folk i forhold til, om man kan
håndtere pressede situationer og stadig
flere udfordringer. Det kan Adnan,” konstaterer en tilfreds arbejdsgiver.

Lærerigt og egne penge

Adnan er også glad for sine nye fritidsjob-omgivelser, hvor han primært sidder
ved kassen. Når tiden er til det, hjælper
han kollegerne med at rydde op og fylde
varer på hylderne. Adnan læser på Århus Social- og Sundhedsskole, hvor han
uddanner sig til pædagogisk assistent.
Selvom der umiddelbart er milevid forskel på detailhandel og pædagogik, så
ser Adnan visse ligheder mellem skolegangen og et fritidsjob i Netto:
”Jeg lærer at være stabil, møde til tiden
og at kommunikere med mennesker”,
siger Adnan.

Casper Christensen (tv) roser sin nye kollega Adnan Rustam for sit engagement
(foto: Stine Pedersen).
Han tilføjer, at fritidsjobbet er med til at
gøre ham mere selvstændig. Ikke mindst
fordi tjansen i Netto betyder penge på
bankkontoen:

helhedsplan i Gellerupparken og Toveshøj. Et af målene med Get2Job er, at så
mange af områdets unge beboere som
muligt får joberfaring.

”Jeg er ved at spare op til et kørekort.
Men jeg har også råd til at købe nyt tøj
og sådan. Det er meget rart at kunne bestemme over sine egne penge,” smiler
Adnan.

Det er veldokumenteret, at fritidsjob
baner vej til arbejdsmarkedet senere i livet. Det er første gang, souschef Casper
Christensen har samarbejdet med Get2Job; men det er ikke sidste gang. Om
kort tid byder han og resten af medarbejderstaben velkommen til endnu en
serviceassistent fra Gellerup.

Fritidsjob for fremtiden

Selve rekrutteringen af Adnan Rustam
er foregået via fritidsjobindsatsen Get2Job, som er en del af den boligsociale

Find Get2Job på
www.facebook.com/get2job
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Grillfest i regnvejr
Af Abdallah Ajjawi, Ung Reporter

Hver forsommer fyres der op for KLIG og Legepladsens facilitegrillen ved Klubberne i Gellerup, ter åbent for dem, der deltager.
og beboerne samles. Forældre, Diplomer til Gettogether
foreninger, frivillige, klubber, Ved grillfesten udnævnes en
boligforeninger, ildsjæle, samar- person som ildsjæl. Personen
bejdspartnere og mange, mange skal være aktiv i området og
have en god indflydelse på anflere deltager normalt i grillfe- dre. Ildsjælen dette år var en hel
sten.
gruppe, Gettogether.
I år var grillfesten knap så festlig, da vejret ikke var til beboernes fordel. Stemningen var alligevel høj.
I et samarbejde mellem ACFC og Ung I
Aarhus holdes gratis grillfester to gange
årligt. Grillfesten består hovedsageligt
af maden, hvor der serveres kebab og
pølser, direkte fra grillen. Ud over det er

Gettogether fik diplomer og
en pris på 5000 kr. fra Byggerodsoase-midlerne på baggrund
af deres arbejde, hvor de to gange om ugen leger med børnene
i Gellerupparken. Deres arbejde
har nu været i gang i ti år.

leger
Gettogether har syv frivillige unge mennesker, der
dem.
af
fem
med Gellerups børn. Ved uddelingen deltog

Global Girls, et frirum for piger
Af Sahra Abdirahman og Birger Agergaard

Global Girls er en klub for piger, på Kvindemuseet og skal også ud her i
der mødes hver tirsdag fra kl. foråret,” siger Mie Boye.
17-19 i Beboerhuset Tousgårdsladen. Her får de et frirum i hver- Saffa – en af pigerne
Saffa Mohammed er 13 år og en af ”Glodagen – plus tilbud om en mas- bal Girls”. Hun kommer i pigeklubben,
se aktiviteter.
fordi der er forskellige aktiviteter.
Frivillignet, som er en del af Dansk Flygtningehjælp, har startet pigeklubben. En
af de frivillige ledere, Mie Boye, fortæller:
”Der manglede et tilbud til piger i Gellerup efter, at ”Eventyrlige tøser” stoppede
sidste år. Vi startede i september sidste
år og har i øjeblikket 10 piger i klubben,
men der er plads til flere,” siger Mie.

Kommer vidt omkring

Tousgårdsladens 1. sal er klubbens base,
hvor der hygges med snacks, vises film,
laves sangkonkurrencer og spilles spil.
Der snakkes også om noget af det, der
sker i samfundet.
”Vi har været ude og se sandskulpturer,
vi har været på Aros Kunstmuseum og
8 - Gellerup.nu Juni 2015

”Jeg synes det er sjovt at gå der, og jeg
har også lært en del nye mennesker at
kende,” siger hun.
Saffa anbefaler andre piger i området at
komme med, fordi det er kun en gang
om ugen og hver gang laver de nye aktiviteter.

Med i klubben?

Hvis du er en pige i 6.-9. klasse, som har
lyst til at være med, kan du kontakte Mie
Hamborg på Mobil: 22742828, eller email: misse_1988@hotmail.com
Adiba Yusif, Mie Hamborg og Mie
Boye – frivillige ledere i Global Girls.

Rundt i Gelleruppar
ken

Billigere og bedre TV og internet
Af Helle Hansen

Gellerupparkens beboere bliver
tirsdag den 16. juni indkaldt til
ekstraordinært
beboermøde,
hvor de skal tage stilling til, om
afdelingen skal have TV og bredbånd fra en ny udbyder. En aftale, der betyder, at afdelingen
også får indlagt fibernet i alle
lejemål.

Afdelingsbestyrelsens IT-udvalg har
brugt et år på at finde den bedste løsning for beboerne og forhandle med tre
forskellige tv-udbydere. IT-udvalget og
afdelingsbestyrelsen har valgt YouSee
som den bedste løsning.

Konkret lyder tilbuddet, at prisen for
grundpakken, der betales over huslejen,
bliver på 104 kr. (mod i dag 135 kr.)
Udover grundpakken, som kendes i dag
med 25 kanaler, får afdelingen seks ekstra ’etniske’ kanaler, som kommer med i
grundpakken til samme pris.
Som noget nyt kan beboere, der ikke
ønsker at benytte sig af tv-pakken, i stedet vælge en bredbånd-forbindelse på 5
mbit.

Nyt fibernet

Hurtig start

Hvis beboerne på beboermødet stemmer ja tak til den nye aftale, så vil arbejdet med at lægge fibernet ind i blokken går i gang efter sommerferien. Det
forventes, at den nye tv-udbyder den 1.
januar 2016 vil være klar til at overtage
efter Stofa, der i rigtig mange år har sørget for tv-kanaler til Gellerup. Vælger beboerne YouSee betyder det samtidig, at
Gellerupparken melder sig ud af Antenneforeningen Aarhus, der bruger Stofa
som tv-udbyder.

Med i aftalen hører, at der trækkes fibernetkabler til alle lejligheder i Gellerupparken. Det sikrer høje hastigheder på
nettet. Og så er der gratis service døgnet
rundt.

Rundt på Toveshø
j

Bålhytte og skulpturer
Af Birger Agergaard

Sidste år brændte den ellers
helt nye bålhytte på plænen
ved Tousgårdsladen. Men det
blev derefter besluttet at bruge
forsikringspengene på samme
formål – dog i en mere sikker
udgave. .

De seneste 14 dage har håndværkere
rejst et stålskelet og lagt tag hen over, så
den er snart klar til indvielse.
Det bliver til en hel ”sol- og sommerfest” søndag den 7. juni, hvor børn og
alle andre inviteres til at indvie bålhytten
og give den et navn.
Det er også dagen, hvor ”Sculptures by
Gellerup” åbner – med et vist tidssammenfald med en anden skulpturudstilling langs stranden syd for Aarhus.
Gellerup Kulturmidler har givet støtte
til kunst i byrummet. En del af projektet er foregået sammen med børn, der
har været med til at lave inskriptioner
på fliser, som nu er lagt ned på stier i
Toveshøj.

Sommer og sol
Søndag d. 7 juni k. 12 -15
De er sommer og sol og vores bålhytte er
igen klar. Det fejrer vi med en fest på græsplænen i Toveshøj.
Vi laver snobrød, der er kaffe, the og kage
Indvielse af bålhytte kl. 12
Fernisering af ” Sculpture by Gellerup”
Hvas skal den nye båhytte hedde?

Fernisering af ” Sculpture by Gellerup”

Kom og giv dit bidrag. Bestyrelsen i afd. 5 trækker en vindere for bedste forslag.

Sankt Hans-fest
For anden gang på et år er en bålhytte blevet
bygget. Denne får forhåbentligt lov til at blive
stående. (foto: Birger Agergaard)

23. juni er der i øvrigt Sankt Hans-fest
på Toveshøjs plæne. Planlægningen er
i gang.

Hvad skal den nye båhytte hedde?
Navn:
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Ny tovholder i Tousgårdsladen
Af Tore Plougheld

Aktiv i Sabro

De alsidige opgaver og en hektisk hverdag er ikke noget nyt for Berit, der bor i
Mundelstrup ved Sabro nord for Aarhus.
Her er hun aktiv i Sabro Idrætsforening
– blandt andet.
”Jeg er vant til at lave frivilligt og administrativt arbejde i mange forskellige sammenhænge, både socialt og politisk. Nu
får jeg så penge for det,” slutter Ladens
nye ”huskvinde” af.

Den gamle husmand takker af
– næsten
Berit Rousing har overtaget styrepinden i Tousgårdsladen

Berit Rousing har overtaget jobbet som huskvinde i det gamle
beboerhus i Toveshøj.

Efter et liv som taxachauffør, sygehussekretær og meget andet sætter Berit Rousing sig nu i stolen som ny huskvinde i
beboerhuset Tousgårdsladen. Og det er
en erfaren kvinde, der nu skal binde de
mange aktiviteter i beboerhuset sammen:
”Jeg er kontorassistent med speciale
i administration. Men jeg er også tidligere sælger og oprindelig uddannet sy-

erske. Så jeg kan formentlig hjælpe med
det meste, fra kontoret og til at sidde og
drikke kaffe med folk, der ønsker det,”
lyder det fra Berit, der dog allerede har
haft sin faste gang i huset de seneste
tre uger, hvor hun har været ansat i virksomhedspraktik som ”opvarmning” til
at overtage jobbet.
Stillingen som huskvinde er et flexjob på
18 timer om ugen, og hvis du vil hilse på
Berit eller have hendes hjælp eller råd,
kan du finde hende i beboerhuset hver
mandag og tirsdag mellem kl. 9 og 15 og
om torsdagen i tidsrummet fra 10 til 17.

20. april var sidste officielle arbejdsdag for Esben Trige som husmand i
Laden – en stilling han har haft i 1½
år ved siden af posten som formand
for bestyrelsen af Tousgaardens Venner. Det er dog ikke det sidste vi har
set til den nu forhenværende husmand, der ser frem til at gå på pension:
”Jeg fortsætter som formand for bestyrelsen og kommer også fortsat til at have
tilknytning til området herude. Blandt
andet skal jeg lave lys og lyd til festen på
Grundlovsdag 5. juni i Gellerup” lyder
det fra den gamle husmand.

Underskud sætter dansen i stå
Af Tore Plougheld

Et underskud i 2014-regnskabet
for beboerhuset Laden i Toveshøj har allerede nu fået konsekvenser.

De ugentlige tilbud til områdets beboere om Zumba-dans til voksne og
dans for børn er skåret væk som konsekvens af de røde tal på bundlinjen. Det fortæller bestyrelsesformand
og afgående husmand, Esben Trige:
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”Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi
har måttet stoppe de to tilbud med
dans til beboerne. Til Zumba kunne
der komme mellem 12 og 25 personer ad gangen, og til dans for
børn kom der 12-15 børn per uge.”

Lys for enden af tunnellen

2014 gav et underskud på knap 57.000
kr., og året før var der et minus på knap
34.000 kr. Der er dog allerede taget en

række konkrete initiativer for at få Ladens økonomi tilbage på skinner. Blandt
andet er telefonsystemet omlagt til såkaldt IP-telefoni, hvilket skulle spare et
par tusinde kroner om året. Et andet
tiltag er indførslen af et nyt online-regnskabssystem, som skal være med til at
sænke udgifterne til revisorer.

Mød virksomheder
Virksomhedsskolen Gellerup vil tors
dag den 4. juni
bringe unge og virksomheder sam
men. Det er et
netværksmøde, hvor Virksomhedssk
olen vil etablere
netværk mellem unge og virksomhed
er, med fokus på
lærepladser indenfor bygge- og anlæg
sområdet.
Starten går i Beboerhuset Yggdrasil
kl. 17, og mødet
slutter kl. 20.
Man kan kontakte Ghassan Hassou
n, UU-Vejleder og
virksomhedsskolens projektleder på
tlf. 23 36 10 07
eller ghha@bbbo.dk.

Sommer- og Eidfest
Vil du og din forening være med til lave et brag af en
Sommer- og Eid-fest efter sommerferien?
Så mød op til planlægningsmøde i Yggdrasil onsdag
den 3. juni kl. 17 i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej
35a.
Hvis du er forhindret, men gerne vil være med, så
kontakt Ali Khalil på 26 73 35 36 eller mail: amak3346@
yahoo.dk

Grundlovsfest

		Dimissionsfest 2015
25. juni er der fest for alle nye studenter i Gellerup og
Toveshøj. Det foregår i Foreningernes Hus fra kl. 20.30 – 23,
og der vil være levende musik til festen. Rådmand Rabih
Azad-Ahmad holder tale til studenterne.

Gelleraps lørdag
Gelleraps foregår i år på Godsbanen lørdag den 30, maj,
i
men bag den populære street-festival står fortsat Ung
Aarhus og en masse energiske unge, der deler scene med
hovednavnene Marwan og Ukendt Kunstner.
Glæd dig for eksempel til at høre Mariana Naser Chatle fra
Gellerup.
af
Ud over ungdomstalenterne får Gelleraps også besøg
an
to professionelle hovednavne, nemlig rapperen Marw
og
r’n’b
af
og Ukendt Kunstner, hvis sange er en blanding
urban music.

		

Gellerup fester fredag den 5. juni, som er grundlovsdag.
Det foregår ved Klubberne på Dortesvej kl. 13-16.
Programmet er ved at blive udarbejdet, så glæd dig til
en festlig dag med underholdning, taler, kaffe/kage og
….godt vejr!

Sommerferiejob 2015
i Gellerupparken og Toveshøj

Vi søger friske drenge og piger (15-17 år)
I uge 27 og 28 (29. juni – 10. juli) 2015
Arbejdstid hver dag fra kl. 10 – 14/fredag kl. 8 - 12
Du skal kunne bruge dine hænder og være frisk på at
arbejde under åben himmel.
Du skal bl.a. hjælpe med at male, ukrudtsbekæmpelse og
mindre oprydningsopgaver.
Du møder selvfølgelig til tiden og har lyst til at lave noget,
og så har du et godt humør.
Løn ifølge overenskomst.

Unge fejres

Omkring 50 af Ge
llerups unge i un
gdomsklubberne,
Fritidspatruljen og Un
ge Reportere fejres
torsdag den 11.
juni kl. 17-19 i Tovshø
jskolens kantine. De
får såkaldte OCNdiplomer for uformel
læring.
Forældre og søskende
er inviteret med til fe
sten.

Skriv en kort ansøgning og fortæl lidt om dig selv.
Send ansøgningen til:
Brabrand Boligforening
Driftskontoret
Edwin Rahrs Vej 32
8220 Brabrand
Mærk kuverten: ”Sommerjob i Gellerup/Toveshøj”.

Eller send mail til sear@bbbo.dk
OBS Ansøgningsfrist - Torsdag den 4. juni kl. 12.00
(Ansættelsessamtaler 9. juni)
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Kalender Juni

Juni 2015
Mandag d. 1. juni		
Onsdag d. 3. juni		
Torsdag d. 4. juni		
Fredag d. 5. juni		
Søndag d. 7. juni		
Søndag d. 7. juni		
Torsdag d. 11. juni
Lørdag d. 13. juni		
Lørdag d. 13. juni		
Søndag d. 14. juni
Tirsdag d. 16. juni
Tirsdag d. 23. juni
Torsdag d. 25. juni

kl. 16-19		
kl. 17-19		
kl. 17-20		
kl. 13-16		
kl. 11-12		
kl. 12-15		
kl. 17-19 		
kl. 13-19		
kl. 10-16		
kl. 18.30-19.30
Kl. 19-22		
kl. ?		
Kl. 20.30-23

25 års jubilæum for beboerhuset Yggdrasil
Planlægning af sommer- og eidfest, Yggdrasil
Netværksmøde med virksomheder, Yggdrasil
Grundlovsfest, ved Klubberne i Gellerup
International gudstjeneste, Gellerup Kirke
Sommer og sol, plænen i Toveshøj
OCN-fest for unge, Tovshøjskolens kantine
Sommerstemmer ved Brabrand Sø, Stadevej 9 v. Brabrandsøen
International aftenudflugt, Gellerup Kirke
Fransk-inspireret Taizé-andagt, Gellerup Kirke
Gellerupparkens beboermøde om TV-udbyder, Foreningernes Hus
Sankt Hans Fest, Toveshøjs plæne
Dimissionsfest, Foreningernes Hus

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

