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Berlin inspirerer Gellerup
Håndboldpiger sammen om en succes
Maling frisker fællesskabet op
Hvad skal du i sommerferien?
Klar bane for moskéen
Popup-café i Gellerup
Sol og sommer-aktiviteter
Cirkus Tværs genåbner
Send postkort og vind

Sol, sommer og fællesskab

Af Tore Plougheld

Sommeren er over os. Eft
er et langt og halvkoldt for
år,
er det nu blevet tid til
udendørs aktiviteter, leg
og
samvær i Gellerupparken
og Toveshøjs mange grønn
e
områder. Hvad enten ma
n er til en stille snak me
d
naboen på bænken, aftens
mad i den nyopførte bålhyt
te
i Toveshøj, eller man drø
mmer om at blive stærk
og
sund og derfor træner på
vores nye, fine træningsbane
ved klubberne i Gellerup,
”Ghetto Workout Gellerup
”.
Sommer betyder for nogle
at rejse på ferie i Danmark
eller andre lande. For and
re handler det om at slapp
e
af herhjemme med ven
nerne og familien under
Ramadanen.
Og så er der selvfølgelig de
mange sommeraktiviteter
i og
omkring klubberne: Svømn
ing, cykelture, fortællinger
,
skattejagt og den årlige
fodboldturnering, Gellerup
Cup. Altsammen aktivitete
r, der er med til at binde os
tættere sammen som beboer
e og en anledning til at lære
sin nabo og dem fra de and
re blokke bedre at kende.
Gellerup kan ses som én
stor familie: Vi er mange,
vi
er meget forskellige, og det
er måske ikke alle man er
lige gode venner med elle
r gider snakke med – me
n
man kan altid finde nogle
at være sammen med. De
mange ting, der sker i som
merferien, er verdens bedste
måde at finde nye venner
på og møde gamle, som
man måske ikke har set hel
e den lange, mørke vinter.
Brug sommeren! Kom
med udenfor, brug vor
es
dejlige område og vær me
d til at styrke fællesskabet
.
God sommer.

Dramatisk lav stemmeprocent
Af Birger Agergaard

Kun to ud af tre vælgere i Gellerup afgav deres stemme. 64 procent lød valgdeltagelsen på, og
det er over 12 procent dårligere
end ved valget for knap fire år
siden.
Valgstedet Globus1 havde den laveste
valgdeltagelse i hele Århus og var blandt
de laveste i hele landet. Brønshøj scorede endnu lavere med 62,2 procent.
3089 vælgere stemte i Globus1, og mange spurgte sig selv, hvorfor så få stemte.
Nogle mente, at Ramadanens start kunne være årsagen, andre pegede på salafisters opfordring til ikke at stemme.
Den hårde tone i flygtningedebatten kan
også have medvirket til, at mange i Gellerup holdt sig hjemme på valgdagen.

De, der stemte – og det var trods alt på denne fløj med 5,1 procent af stemde fleste – stemte klart rødt på valg- merne.
dagen. Både Socialdemokraterne
og Enhedslisten har haft gode
valgkampe i Gellerup, og de to
partier alene samlede 57 procent
af stemmerne, Enhedslisten kun
lidt færre end Socialdemokraterne.
Trods ”Rabih-effekten” (Rabih
Azad-Ahmad bor i Gellerup) fik
De Radikale en enorm lussing
med et fald fra 18,7 til 4,3 procent. SF fik tilsvarende kun 4 procent.
På borgerfløjen blev Dansk Folkeparti størst med 9,8 procent.
Køerne ved valgbordene i Globus1 var desværre
Det er værd at bemærke, at Krist- ikke lange nok. Hver tredje vælger holdt sig væk.
endemokraterne blev tredjestørst

Selvfølgelig skal vi stemme
Af Birger Agergaard

Hvorfor har du stemt, og hvad
har været vigtigt for dig, da du
satte krydset?

Jeg har stemt på et parti på venstrefløjen, som går ind for frihed for os muslimer, så vi for eksempel frit kan bære
tørklæde.

Louay Al-Hajj, 50 år, Gellerup

Jeg har stemt, fordi når vi har en mening
om tingene, så bør vi også komme med
den til valget. Jeg synes faktisk, at det er
en pligt, når vi nu har muligheden.
Jeg har stemt på et parti, som vil hjælpe
os muslimer.

Tinne Laursen, 55 år, Brabrand

Ibtihaj Enhhodr, 34 år, Gellerup

Jeg har haft travlt med at læse til eksamen, så jeg har slet ikke fulgt nogen
debat om, at salafisterne ikke ville have
os til at stemme. For selvfølgelig skal vi
stemme – det er bare salafisterne, som
tolker Koranen for bogstaveligt.

Vi bør give vores mening til kende, fordi
vi er en del af samfundet. Jeg synes godt
nok, at det politiske spil i valgkampen
har været ringe, men det må jeg se bort
fra, når jeg stemmer.
Jeg har sat kryds ved et parti i den røde
blok, fordi det parti har de værdier, jeg
også står for. Jeg har ikke vurderet det
efter bestemte sager i valgkampen, idet
det er nok for mig at vide, at det parti har
den retning, som jeg synes er rigtig.
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Tur til Berlin skabte spændende ideer
Af Elsebeth Frederiksen

Beboerdemokrater fra Gellerupparken og Toveshøj samt repræsentanter fra Brabrand Boligforening og Gellerupsekretariatet
var midt i juni på en kort tur i
Berlin for at blive inspireret.
Berlin har kreative miljøer og byplaner,
der kan inspirere til noget tilsvarende i
Gellerup og Toveshøj i forbindelse med
Instant City projektet. Instant City er
nogle midlertidige funktioner, som kan
sættes op langs Bygaden i nogle år, indtil
der kommer et ’rigtigt’ byggeri.
Det var et tætpakket program i en stor
og varm by, men der blev også fremvist nogle spændende projekter, hvoraf
nogle kan overføres til Gellerup, mens
andre ikke kan bruges. Berlin er fuld
af historie, og derfor har man også
været opmærksom på at tage hensyn til historien, når man bygger nyt.

Kravl op i infotårn

Den gamle nedlagte Tempelhof lufthavn
bliver i dag brugt til rekreativt område.
Noget, som man også kan i Gellerup,
men i en mindre skala fordi området
er meget mindre. Her har man plads til
cyklister, skateboardere, grillpladser og
minigolfbane. Der er også et lille infotårn, som kan kan kravle op i og se hele
området.

andet sted end bazaren.
Abdinasir Jama Mohamed
fra Gellerupparken var meget inspireret af de frivillige kræfter, som han håbede
kunne inspirere til noget
lignende i Gellerup. Turen
har givet ham lyst til at gøre
mere for sit eget område.
Selvom det var to meget lange hele dage, var det alligevel
en spændende tur. Nu bliver
det spændende at se, hvor
mange ting, der kan bruges i
Gellerup, når Instant City skal
i gang i Gellerup.

Dette røde infotårn ville
passe godt til Gellerup.

Andre områder på turen var Markthalle,
hvor man kan få alverdens specialiteter,
og hvor folk kan komme et par gange
om ugen og sælge deres mad, uden at
være forpligtet til at åbne noget permanent. Her gik de besøgende amok i egyptisk, afrikansk og japansk mad, og nogle
skyllede maden ned med øl, brygget i
kælderen.

Kvinder vil sælge mad

Gellerup er lige så multikulturelt som
Berlin, og et marked som Markthalle
ville være spændende at have som
et midlertidigt projekt. Nogle af kvinderne på turen mente, at man kunne
bruge et sted i Gellerup, hvor kvinder
lavede maden og som måske ligger et
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Misselwitz (som peger)
Gruppen bliver vist rundt i parken af professorerne Philip
og afdelingsforJensen
Bech
og Klaus Overmeyer. Til venstre projektchef Ole
mand Helle Hansen.

Gode forbilleder for håndboldpiger
Af Birger Agergaard

”Børnene drømmer om at spille kampe
mod andre klubber! Her har vi kun gjort
det ”internt” mellem Nicheforeningen
og Aarhus Afro Forening,” fortæller trænerne.

Deles om udgifterne

Maryan Hayir er formand for Aarhus
Afro, og hun roser de tre trænerpiger:
”De skal have 1000 tak for deres store
arbejde. De er gode forbilleder for vore
håndboldpiger,” siger hun. Om starten
på samarbejdet siger hun:

Maryan Hayir (til højre) fra Arhus Afro er meget glad for samarbejdet med Nicheforeningen og ikke mindst med de tre trænere (fra venstre) Nour Zaid, Shaimaa Karzoun
og Doaa Kaddoura.

Hver mandag og onsdag spiller fortsætter de med det frivillige trænerarover 20 piger – og nogle få dren- bejde.
ge – håndbold. På tværs af køn, De drømmer om kampe
men også på tværs af etnicitet. Det går også fint med at træne og motiDet er børn fra Nicheforeningen vere børnene:
”De er nemme at træne, men de kan
og Aarhus Afro Forening, der er også være lidt urolige,” smiler trænerne.
på banen og nogle gange spiller De tre er enige om, at motivation driver
imod hinanden, men for det me- børnene, selv om hyggen også betyder
meget.
ste er de sammen og kan både
hygge sig og træne ambitiøst.

”Jeg kom i maj til at tale med netværkskoordinator Wissal El-Arid om, at det er
dyrt for en lille forening at leje Globus1.
Hun svarede, at Nicheforeningen (som
hun var formand for dengang) var den
eneste forening, der havde pigehåndbold i Globus1, men at den gerne ville
dele banen med Aarhus Afro Forening.
Siden har vi deltes om udgifterne,” fortæller Maryan.
Hun er taknemmelig for Nicheforeningens hjælp og kalder Wissal et forbillede, fordi hun så ofte hjælper.
”Samarbejdet viser også, at vore arabiske og somaliske børn kommer fint ud
af det sammen!” tilføjer hun.

Stedet er Globus1 mandag eftermiddag, den sidste træningsdag før sommerpausen. De tre trænere Doaa Kaddoura, Shaimaa Karzoun og Nour Zaid
beder børnene sætte sig i rundkreds, og
en efter en bliver de sat på hold til en
lille fodboldkamp. De dirigerer myndigt
pigerne, som har respekt for de tre trænere. Børnene, der går i 0. til og med 6.
klasse, vil ikke bare hygge sig, de vil være
dygtige holdspillere.
Doaa, Shaimaa og Nour spiller selv
håndbold, og derudover finder de altså
også tid til at træne børnene hver mandag og onsdag. De bliver selv dygtigere
af at gøre begge dele, synes de, og de har
gjort det i et år nu. Efter sommerferien

Shaimaa Karzoun inddeler pigerne i hold.
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Maling frisker fællesskabet op
Af Tore Plougheld

Mens de voksne holdt møde, lavede børnene pynt til opgangen,
som skal hænges op til ramadan-fejringen.

Hvad har maling med tryghed og fælleskab i opgangen at gøre? Og kan lidt
friske farver på væggene forebygge hærværk i blokkene?
Ulla Bording Jørgensen fra Blokambassadørerne er ikke i tvivl:
”Lige nu er fire opgange på Lenesvej ved
at blive malet. Det brugte vi som en anledning til at kontakte beboerne, holde
møde med dem og snakke om trivsel
og tryghed. Men også om at holde området rent og forebygge eller anmelde
hærværk. Blokambassadørerne har været ude at stemme dørklokker, for det er
vigtigt at få så mange som muligt med,”
lyder det fra Ulla Bording Jørgensen.

Børn pyntede op til ramadanen

Tre af de møder, der har været med opgangens beboere, var ”stående møder”
ved indgangsdøren til opgangen. Det
fik flere voksne og unge til at komme
forbi og give deres besyv med. Mens de
voksne holdt møde, lavede børnene pynt

t kan ses, til at blive malet.
Nogle af opgangene på Lenesvej trænger, som det tydelig
Foto: Ulla Bording Jørgensen

til opgangen til den kommende ramadan-fejring.
Erfaringerne fra trappe-møderne har
været positive, fortæller Ulla Jørgensen:
”Vi har fået en rigtig god snak. Alle er
enige om, at der skal være rent og pænt.
At man godt selv kan samle affald op,
der ligger og flyder. Og at man kan sige
til børnene – og om nødvendigt deres
forældre – at man skal huske at bruge
skraldespandende.

Det er alt sammen et led i vores samlede, langsigtede indsats mod hærværk
og uro: For al erfaring viser, at folk, der
bor i rene og pæne omgivelser, føler sig
mere trygge og får det bedre,” slutter
Ulla Bording Jørgensen fra Blokambassadørerne.

Mahmoud Dirawi forlader ACFC
Af Daniel Ambrosius Frederiksen

Når juni måned er overstået,
vil Mahmoud Dirawi ikke længere være at finde som træner i
ACFC. Han er blevet cheftræner
for førsteholdet i Lyseng IF, hvor
han bliver ansvarlig for 2003-årgangen.

”Jeg har valgt at skifte til Lyseng IF, da
jeg gerne vil udvikle mig som træner og
blive endnu dygtigere. Samtidig får jeg
nogle gode trænere omkring mig, som
jeg kan sparre med og dele erfaringer
med,” udtaler Mahmoud.
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Han har store forhåbninger til,
at ACFC udvikler andre talentfulde trænere fra Gellerup. Han
roser ACFC for deres initiativer
og lover at hjælpe ACFC i det
omfang, det passer ham.
Hvis alt går som planlagt, begynder Mahmoud efter sommer
på socialrådgiveruddannelsen.
Skolen kommer derfor også til
at blive en prioritet, som skal
passes ind i trænerjobbet.
Læs hele interviewet med Mahmoud på www.gellerup.nu.
Mange i Gellerup kommer til at savne Mahmoud Dirawi
som træner for ACFC (foto: Per Ryolf ).

UNGE RePORTERe

Hvad skal du i sommerferien?
Af Abdallah Ajjawi

Khizer Khan, 16 år, studerende

Sommerens højdepunkt er Ramadanen.
Det er hvad jeg glæder mig allermest
til, da det er en stemningsfyldt måned.
Jeg har ikke vigtige punkter på kalenderen udover at udnytte Ramadanen til at
komme tættere på min skaber.
Jeg skal have det sjovt med mine venner,
spille fodbold og generelt hygge. Jeg vil
selvfølgelig også deltage i fritidsaktiviteter her i Gellerup.

Esam Adel, 18 år, studerende

Jeg vil, som jeg har gjort det enhver anden sommer, nyde den fuldt ud. Sommeren i år er speciel for mig, da jeg skal

Abdul Hussein, 14 år, 7. klasse

Jeg skal i starten af ferien til København
i tre uger. Derefter skal jeg selvfølgelig
holde Ramadan, hvor der er god stemning, når man er sammen med familie
og venner. Efter Ramadan kommer Eidfesten, som jeg altid ser frem til. Resten
af ferien skal nydes hjemme i sofaen.

faste i Ramadanmåneden. Udover det
vil jeg arbejde lidt mere, så jeg kan tjene
nogle penge, nu hvor jeg alligevel ikke
skal i skole.
Så vil jeg også slappe af, så jeg til august
er klar til 2.g på Langkær Gymnasium.

llemodeller
Nye unge og friske ro
Af Abdul-Rahman Mohammed

10 engagerede unge fra Gellerup
og Toveshøj er blevet udvalgt til
at være rollemodeller for de yngre i Klubberne i Gellerup (KLIG).
De unge skal være et forbillede
for de yngre børn i klubberne for
at vise dem vejen til uddannelse.

på livet,” fortæller 16-årig Mohammed
Amcha, som er en af de 10 kommende
rollemodeller.

Projektet er ledet af Get2Ed og KLIG med
den erfarne uddannelsesvejleder Ahmad
El Ahmad i spidsen. Ideen med rollemodeller er, at det er lettere at identificere
sig med en person, som stod i samme
position for tre-fire år siden end med en
person, som gjorde det for 10-15 år siden.

Mohammed Amcha

”Jeg ønsker at blive rollemodel for de
yngre, da jeg selv har stået i deres situation engang, og fordi jeg dengang også
syntes, at de ældre var inspirerende og
kreative, og de gav mig samtidig mod

Jeg er fyldt 16 år og har fået udviklet
nogle personlige kompetencer, som er
afgørende for en god fremtid. Jeg vil viderebringe glæde og gå-på mod hos de
unge. Jeg lærer dem at tage ansvar og se
eventuelle problemer i øjnene.”
Til sidst nævner Mohammed med et
smil på læben, at han selvfølgelig ser op
til sin far, og håber på, at kan komme til
at gøre en lige så stor forskel for de unge
i lokalsamfundet.

Mohammed El Ahmad

Spørger man Ahmad El Ahmads søn,
Mohammed El Ahmad, om hvorfor han
tror, han kommer til at blive en god rollemodel, er han heller ikke i tvivl:
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grund
Moskéen i Aarhus Vest på fast
Af Tore Plougheld. Foto: Birger Agergaard

Efter længere tids debat om placeringen af den kommende moské ser det nu ud til, at en løsning
er på plads. Nærmere bestemt
er der nu udpeget en grund ud
mod Åby Ringvej på 11.800 m2,
tæt på både Gellerupparken, Toveshøj og Bispehaven.

Her er det planen, at der skal opføres en
moské og et islamisk kulturcenter på i alt
3.000 kvm, med en minaret på 35 meters
højde. Ud over bederum skal bygningerne indeholde møde- og læsesale, gæstebolig for tilrejsende imamer og en café
for alle besøgende – blandt meget andet.
Netop besøgende er nøgleordet for
Ghassan Hassoun, der er formand for
Forbundet af Islamiske Foreninger, der
står bag planerne om den nye moské:
”Det er vigtigt for mig at understrege, at
alle er velkomne, uanset deres religion.
Til at besøge moskéen og kulturcentret,
drikke kaffe i cafeen og få rundvisning.
Vi skal vise, vi er åbne, for vi er en del af
det danske samfund,” lyder det fra formanden.
Også rådmand i Aarhus Kommune for
Kultur og Borgerservice, Rabih Azadahmad, er meget positiv ved udsigten

til at muslimerne
i Aarhus og resten af Østjylland
nu får en rigtig
moské at være i:
”Der er virkelig et
behov for en fælles
moské, og det har
der været i mange
år. Det skal være et
sted for demokrati,
dialog og fælles aktiviteter, hvor alle
muslimer kan udøve deres religion, En model af moskén blev vist frem på Samvirkets kvartalsmøde
sådan som grundlo- forleden. Walid Mahmoud fra Ramallah-Spejderne og børn- og
ungechef Marie Buhl Jung studerer modellen.
ven sikrer retten til.
På den måde giver vi
også muslimerne værdigheden tilbage Men dette er langt fra nok, da grunden
og skaber respekt om islam,” mener alene koster ca. 6,5 mio. kr. og efter plarådmanden.
nen skal købes allerede i august. Det
samlede byggeri med moské, minaret og
Slutspurt til pengeindsamling
kulturcenter forventes at løbe op i mellem
Der er indgået en aftale med Aarhus 50 og 75 mio. Så nu er der behov for en ny
Kommune om køb af grunden, hvor mo- indsats for at samle de sidste penge ind.
skéen skal placeres. Derfor skal der nu
for alvor samles penge ind, så projektet
kan realiseres. Indtil nu er der samlet
”Det skal være et sted for
omkring 1,3 mio. kr. ind i private bidrag
demokrati, dialog og fælles
gennem hjemmesiden www.mosqueaktiviteter.” Rabih Azaddenmark.org.

Ahmad.

Ghassan Hassoun fra FIF nævner
både danske og europæiske muslimer som mulige bidragsydere. Han
fremhæver dog også, at store pengebeløb fra f.eks. udlandet ikke vil
give indflydelse på driften og undervisningen i den kommende moské:
”Vi er meget opmærksomme på, hvad
giverne tror, de skal have tilbage. Vi er
glade for alle bidrag, men de må ikke
gå på bekostning af moskéens uafhængighed og demokratiske styre.”

På Samvirkemødet arbejdede deltagerne i grupper med at se på finansiering, inddragelse
og moskeens aktiviteter.
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Håbet er, at det nye moskékompleks kan
slå dørene op i slutningen af 2017.

Rundt i Gelleruppar
ken

Sommer-popup café
Af Helle Hansen

Midt i juni var Gellerupparkens
afdelingsbestyrelse på tur til Berlin (læs side 4) for at blive inspireret til de kommende Instant
City-aktiviteter, der de næste
to-tre år vil skyde op på arealet
foran Gellerup Badet.

Inspireret af besøget i Berlin arbejder
afdelingsbestyrelsen med allerede i løbet af sommeren at åbne en café på det
grønne græsareal mellem Yggdrasil og
svømmehallen.
”Gellerup-Berlin Summer ´15” er arbejdstitlen for cafeen, som fysisk bliver
etableret i den helhedsplan-trailer, som

blev købt for et par år siden. Traileren
bliver den centrale brik i det nye område, hvor der også vil blive opsat telte
og borde og bænkesæt, hvor beboerne
blandt andet kan snakke om helhedsplanen og de mange forandringer, der sker
i området.
Cafeen forventes at åbne med udgangen
af juli måned – og det er tanken, at der
foreløbig skal være åbent dagligt et godt
stykke tid ind i august. Hvad der derefter
kommer til at ske, er endnu ikke aftalt.

Det hyggelige mødested

mødested, måske ved at bygge blomsterkummer af gamle paller eller måske lave
nogle sjove møbler, man kan sidde på.
Måske kommer der også nogle madsælgere forbi, som har lyst til at slå sig ned.
Initiativet hænger sammen med det
kommende Instant City Info-center, som
i løbet af det tidlige efterår bliver bygget
op på pladsen ved svømmehallen. Og
hvis nogle af de spontane aktiviteter,
der opstår i løbet af sommeren, er gode
nok, så kan de muligvis rykke med over
i den nye bygning, når sommervarmen
forsvinder.

Afdelingsbestyrelse håber, at mange beboere har lyst til at være med til at udvikle
cafeen og gøre området til et hyggeligt

Rundt på Toveshø
j

Farvel til skøjtebanen og goddag til nye gavle
Af Anett Sällsäter Christiansen

Fliserne på stisystemet ud til Edwin Rahrs Vej er blevet rettet op
og nye er lagt til. Det sker, fordi
de skæve fliser tidligere har ført
til, at stien blev oversvømmet
i regnvejr og forvandlet til en
skøjtebane i frostvejr.

Boldbanen har samtidig fået nyt net i
målene.
Bestyrelsen har kigget på nogle af Toveshøjs gavle. Det er blevet besluttet at
skifte nogle af gavlene ud, hvor malingen skaller af. Der vil senere komme en
renovering af alle boligblokkene i Toveshøj, så det er kun dem, der er hårdest
medtaget, der vil blive skiftet ud til sommer.
Der har været et stærkt ønske fra beboerne om, at Toveshøj får det samme parkeringsreglement som Gellerupparken.
Her har man i mange år brugt firmaet
Parkeringsgruppen til at holde styr på
parkeringsforholdene i området. Det nye

parkeringsreglement for Toveshøj trådte
i kraft 1. juni.
Bestyrelsen arbejder på at lave en ”loppedag” i Laden til efteråret. Har du lyst
til at være med i planlægningen, kan du
kontakte bestyrelsen på e-mail nettanac@yahoo.dk

Tidligere lå fliserne og samlede vand – nu
er det slut med at skøjte på dem!
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Aktiv sommer med svømning, skattejagt og fodbold
Af Tore Plougheld. Fotos: Birger Agergaard

foregår i Globus1. Sidste år var temaet
”Mellemøsten” og i år handler det
om verdensdelen Asien. Her kan man
blandt andet lære at danse, spille musik, prøve at skrive de kinesiske skrifttegn – og mon ikke der også bliver mulighed for at lære at spise med pinde?
Hvis du hellere vil lave – og spise –
dit eget slik eller tegne og samtidig
høre spændende fortællinger, kan du
finde Den Aktive Kvindeforening om
mandagene 29. juni og 20. og 27. juli.
Hele programmet med alle aktiviteter
og tidspunkter kan du hente i Klubberne i Gellerup eller finde på internettet:

Igen i år giver Fritidspatruljen dig mulighed for at deltage i mange aktiviteter.

http://issuu.com/mohammedsoueidan/docs/issu2/1

Vil du prøve kampsport og lære Tilmelding og regler for, hvordan man
laver hold til turneringen, kan du også
at skrive dit navn på kinesisk i finde i programmet.
sommerferien? Løbe på skattejagt, spille fodbold i Gellerup Kom med til Asien
En anden tradition i sommerferien er
Cup, svømme eller bare høre hi- Mellemfolkelig Samvirkes sommerskole for børn i alderen 6 – 10 år, der
storier og lave dit eget slik?
Så skal du kigge i årets ”Sol og
Sommer”-program, som netop er udkommet. Her kan du finde oplysninger om alle de mange aktiviteter, der
foregår hele sommeren i og omkring
Gellerup. Fra uge 27 til uge 32 er der
hver mandag til fredag gang i den på
legepladsen ved Klubberne i Gellerup.

Der er også ture ud af Gellerup til Djurs
Sommerland og cykelture med overnatning, og så kan de 6-10-årige komme gratis på Mellemfolkeligt Samvirkes Sommerskole i Globus1 sammen med andre
børn fra hele byen i dagene 27. – 31. juli.

Gellerup Cup

Selvfølgelig er der også i år fodbold i ferien – masser af fodbold. ACFC og Dansk
Boldspil Union har deres egen fodboldskole, og de fire onsdage i ugerne 28,
29, 30 og 31 afholder de den store, årlige fodboldturnering, Gellerup Cup, for
både drenge og piger.
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Ingen sommerferie uden fodboldskolen, som også i år tæller mange piger.

Træn dig
sommer-sund
Folkesundhed Aarhus har i juni
åbnet en række
motionstilbud, som fortsætter i juli
og august – dog
ikke i uge 29, hvor der er ferielukket.
De fleste af dem har udgangspunkt
i Globus1, og du
kan blandt andet deltage i fitness,
gymnastik, gåture
og løbeture.
Se hele programmet på forsiden af ww
w.gellerup.nu.

Badet er lukket
Gellerupbadet er lu
kket fra 22. juni til
og med 16.
august. Omklædnin
gsfaciliteterne skal fo
rbedres.

	
  

Lørdag den 15. august 2015
Fra kl.15.30

	
  
	
  
	
  

Vi starter med ”syng med” kl. 15.30-16.30
Så er der pause 16.30-18.00
Spisning med musik og dans fra kl. 18.00

Menu:
Forret: Rejecocktail m. Flutes.
Hovedret: Helstegt steg med årstidens grønsager, danske
skysovs.
Dessert: Iskage med friske bær.
Mulighed for vegetarmad eller helstegt dansk økologis
forudbestilles.

k kylling – skal

Tilmelding til Inga Bech, mobil 21 28 19 46.
Betaling på 175 kr. ved indgangen.

kartofler og

Rygestop-café
			
hver onsdag
Smoker’s Corner er – trods navnet – en rygestop-café.
Den er åben hver onsdag kl. 14-16 i kantinen i Globus
1 på Gudrunsvej 3A. Caféen afholdes i samarbejde
med Folkesundhed Aarhus Vest, og det er et gratis og
uforpligtende tilbud.

Cirkus Tværs tilbage
Så er Cirkus Tværs tilbage i sine gode, gamle lokaler efter
røgskaderne fra i vinter. Siden vinter er lokalerne bygget
op igen, og det markeres fredag 26. juni kl. 16-18 med
en indvielsesfest på Gudrunsvej 78.
Kl. 18-20 er der reception for souschefen gennem 14 år,
Richard El Baz, som nu går på pension.
Daglig leder Trille Lucassen oplyser i øvrigt, at der snart
sendes et jobopslag ud for at få ansat en ny souschef.

Bliv Blokambassadør
كن سفيرا لسكان عمارة
Noqo safiirka xaafadaada
Sende apartman temsilcisi ol
Blokambassadørerne skal:
 Besøge nye beboere
 Fortælle hvor man kan få hjælp
 Bygge et godt fællesskab mellem naboerne
 Give åbenhed mellem beboere og boligforeningen
- Man skal bo i Gellerupparken eller Toveshøj
for at blive blokambassadør
Med fleksjob
Du kan blive ansat som fleksjobber
Med førtidspension
Du kan tjene penge ved siden af pension
Med kontanthjælp
Du kan komme i praktik i 3 måneder

Kontakt
Projektleder
Ulla Bording
Det boligsociale
Sekretariat
Gudrunsvej 10A
Tlf. 61 5585 61

Postkort til Gellerup
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Kalender Juli 2
Juli-august 2015 - mest for børn (KLIG = Klubben og Legepladsen i Gellerup)
Svømning for piger:
Hver mandag 29. juni – 3. august kl. 12-14, Gellerupbadet
Historiefortællinger:
Mandag 29. juni kl. 15-17, KLIG
Aktivitetsdag: 		
Hver tirsdag 30. juni – 4. august kl. 15-17, KLIG (ikke uge 30)
Fritidspatruljen: 		
Hver onsdag 1. juli – 5. august kl. 15-17, KLIG
Svømning for drenge:
Hver torsdag 2. juli – 6. august kl. 12-14, Gellerupbadet
Aktivitetsdag: 		
Hver torsdag 2. juli – 6. august kl. 13-15, KLIG (ikke uge 30)
Jafra Musik/Dans:
Hver torsdag 2. juli – 6. august kl. 15-17, KLIG (ikke uge 30)
Madlavning: 		
Fredag 3. juli og 7. august kl. 16-19, Foreningernes Hus
Gellerup Cup: 		
Hver onsdag 8. juli – 5. august kl. 12-22 ACFC
Lav bolcher: 		
Mandagene 20. juli og 27. juli kl. 15-17, KLIG
Cykeltur 1: 		
Torsdag 23. juli kl. 10 – fredag 24. juli kl. 17 KLIG
Henna & Dans: 		
Hver fredag 24. juli – 7. august kl. 14-16, KLIG
Sommerskole: 		
Mandag 27. – fredag 31. juli kl. 9-15, Globus1
Sæbeaktivitet: 		
Mandag d. 27. juli kl. 15-17, KLIG
Fodboldskole: 		
Fra tirsdag 28. juli til fredag 31. juli kl. 9-13, ACFC
Cykeltur 2: 		
Torsdag 6. august kl. 10 – fredag 7. august kl. 17, KLIG
					Juli-august 2015 - for alle
					
Fredag 26. juni		
Kl. 16-20		
Indvielse og reception, Cirkus Tværs
					Onsdag 1. juli		kl. 17-19		Cykelværksted, Janesvej 43, kælderen
					
Søndag 19. juli		
kl. ?? 		
Sommerfest i Gellerup, Foreningernes Hus
					
Lørdag 15. august
kl. 15.30-16.30 Syng-med, Tousgårdsladen
					Lørdag 15. august
kl. 18-24		Sensommerfest, Tousgårdsladen
					
Tirsdag 18. august
kl. 17-20
Grillfest:, Klubberne i Gellerup
									

								

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

