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Forsiden: Husker du sommeren som våd og kold?
Så se lige billederne fra sommerferieaktiviteterne og
bliv overbevist om, at der også var ’fede feriedage’!
Billedet på forsiden er fra Mellemfolkeligt Samvirkes
sommerskole i Gellerup, hvor der blandt andet blev
danset Bollywood-dans. Se flere fotos side 10 og 11.
(Foto: Tore Plougheld)
Næste nummer: Stof til oktober-nummeret: Send stof
og billeder senest fredag den 18. september til beboerredaktør Birger
Agergaard på biag@bbbo.dk
Næste nummer udkommer ca. 1. oktober.
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Det sker i helhedsplanen
Handicappede, kom frem!
Yasin på 14 år tænker uddannelse
Vigtigt med plejeboliger i Toveshøj
Ny chef for børn og unge
Fotos fra sommerferien
Fodboldbanen indvies 3. september
Cafe og regnbueløb
Trille Lucassen mindes

Exit Neverland
Af Sean Ryan Bjerremand
Jeg røber jo ikke de sto
re statshemmeligheder ved
at konstatere, at der i Ge
llerupparken og Toveshøj
er
en forandring i fuld gan
g. Veje bliver omdannet,
og
bydelen er i fuld gang me
d fysisk at blive åbnet op.
Én ting er imidlertid fys
isk forandring, en anden
ting er forandring indefr
a. Forleden talte jeg me
d
filminstruktøren Chadi
Abdul-Karim, som i 20
13
instruerede filmen ”Exit Ne
verland”. Han er netop nu
i gang med fortsættelsen
til filmen – ”Exit Babylon
”
og fortalte mig, at han som
teenager hadede at bo i
Gellerupparken.
Kriminalitet er én ting, og det
er slemt i sig selv. En anden
ting er at bo i et boligomr
åde med flygtningebaggrun
d
og vide, at 90 procent af
ens ligestillede gerne vil lev
e
et ordentligt liv, når de 10
procent ødelægger det for
flertallet. Så føler man sig
trådt på, når den offentlige
opinion stempler det områd
e, man bor i.
Som ung oplever man ma
sser af kontraster. Nogle
gange oplever man, at ma
n skal ud af et Peter Pan
agtigt ”Neverland”, hvor
man troede, at man kun
ne
det hele. Andre gange er
det et ”Babylon” med tab
uer
og forestillinger om, at ”så
dan gør man.” Det kan for
eksempel være kærester, job
eller uddannelse.
Vi har kunnet mærke
de kreative sjæles positi
ve
indvirkning på vores un
ge. I juli kom dette for
eksempel til udtryk ved den
kollektive chokstemning
efter cirkusdirektør Trille Luc
assens pludselige død.
Hvis vi skal animere
en positiv forandring
i
Gellerupparken og Tovesh
øj og give de unge mennesk
er
en positiv tro på fremtide
n, er fysisk forandring ikk
e
nok.
Så lad os bakke positi
vt op om livsbekræftend
e
aktiviteter – cirkus, sport,
kunst eller noget helt fjerde.
På denne måde kan vi sty
rke de unge i deres ege
t
individuelle Exit Babylon
eller Exit Neverland samtid
ig
med, at de fysiske forandrin
ger nydes og værdsættes.
Læs om Chadi Abdu
l-Karim og Exit Babyl
onoptagelserne i dette numm
er af Skræppebladet.

Søges: nye reportere i Gellerup
Af Birger Agergaard

- Vil du arbejde frivilligt med medier i Gellerup – og få nye kompetencer?
- Vil du lære Gellerup og nye beboere at kende?
- Vil du gerne skrive gode historier om Gellerup?
- Vil du optage små videoer om livet her i bydelen?
- Vil du tage gode billeder og redigere dem?
- Er du mellem 16 og 99 år?
Så kan du deltage i et gratis kursus fra
september til november. Vi mødes en
gang om ugen, og du lærer at blive bydelsreporter. Du kan også komme med
på en studietur til Vollsmose, hvor de
også har bydelsreportere.
Kurset er OCN-certificeret – det betyder,
at du får et officielt diplom for at gennemføre kurset.
Som bydelsreporter er du med til at
sikre, at det er beboernes stemme, som
bliver hørt i Gellerup.
Du får nye kompetencer, som du kan
bruge i dit frivillige arbejde eller som
springbræt til uddannelser.
Gellerup.nu er både en bydelsportal og
beboerblad. Som blad udkommer det
sammen med Skræppebladet.
INTROMØDE:
Mandag den 7. september kl. 17.30-19
- Vi giver noget at spise.
- Du vil møde nogle af vore nuværende
reportere.
- Vi lytter til, hvornår på ugen du bedst
kan, og vi finder tidspunkter, hvor de fleste kan.
STED:
Det boligsociale Sekretariat, Gudrunsvej
10A, 8200 Brabrand
Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte beboerredaktør Birger Agergaard på biag@bbbo.dk eller telefon
6130 8699.
Du behøver ikke tilmelde dig - bare mød
op!
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Det sker i Helhedsplanen
Af Birger Agergaard

Gellerup er blevet gravemaskinernes paradis, idet der foregår
rigtig meget bygge- og anlægsarbejde for tiden. Se her på
siden, hvordan Helhedsplanen udfolder sig netop nu.
Bazarplads/Edwin Rahrs Vej: Et større arbejde er i gang ud
for Bazar Vest. Bazarpladsen bliver et trafikalt knudepunkt,
men skal samtidig give let adgang for fodgængere på
tværs af Edwin Rahrs Vej. Vejen får i fremtiden kun eet
spor i hver retning, men til gengæld bliver midterrabatten
så bred, at den får plads til en kommende letbane, som på
Bazarpladsen skal dreje ned ad Bygaden.
Bygade Nord: Der arbejdes på at gøre den første etape
af Bygaden klar til ibrugtagning i november, nemlig
strækningen fra Edwin Rahrs Vej til Lottesvej. Her skal
laves vejbaner, cykelstier, fortove og en busbane, som
senere vil blive til den kommende Aarhus Letbane.
På et areal tæt på fodboldbanen er ryddet en lille firkant
i gruset, og her kan du se de belægningssten, som
MÅSKE kommer til at pryde Bygadens fortove.
Lottesvej: Lottesvejlinjen skal forbinde Bygaden med
Gudrunsvej, og den bliver adgangsvej til de kommunale
arabejdspladser. Når dette beboerblad læses, så regner
vi med, at asfalteringen og fortovsarbejdet i grove træk
er overstået til og med Bygaden.
Instant One: I starten af oktober åbner
Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune et
informationscenter, foreløbig kaldet Instant One.
Her kan man komme ind fra gaden og se udstillinger
om helhedsplanen, få svar på spørgsmål og nyde en
kop kaffe. De indledende arbejder er i fuld gang ved
Gellerupbadet – kom og kig!
Dagtilbud: Efter meget forarbejde er de første råhuse
begyndt at skyde op på Nordgårdsarealet. De bliver til
et af i alt fem huse, der skal huse fire dagtilbud og et
sundhedshus. Byggeriet af de 3000 kvadratmeter plus
4000 kvadratmeter udearealer vil være færdigt til indvielse
i foråret 2016. En del af arealet bliver tilgængeligt for alle.
Tinesvejs forlængelse: Tinesvej skal forbindes til den
kommende bygade, og forarbejdet er gået i gang i
august. Træer og buske fjernes mellem Nordgårdhallen
og Gudrunsvej 68-76, og en legeplads ved blokken
bliver reduceret. Anlægsarbejdet spærrer for mange
beboeres normale adgangsveje hen til bibliotek og
dagligvareforretninger. Benyt gerne stien nord for
Nordgårdhallen, hvis du skal på biblioteket eller til City
Vest. Følg de opsatte skiltes anvisning.
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Mini-Instant-One: Når Gellerup har fået sit
Instant One informationscenter, er Toveshøj
blevet lovet et lille infosted i samme stil som
det, der bygges ved kunstgræsbanen i Gellerup.
Her skal der være information til beboerne på
Toveshøj om, hvad der lokalt sker i den fysiske
helhedsplan.
Bakken ved Toveshøj: Arealet ejes af Afdeling 5
Toveshøj og vil kunne sælges i forbindelse med
helhedsplanen. Når det sker, kan indtægten
bruges til medfinansiering af boligrenoveringer på
Toveshøj. I øjeblikket undersøges jordprøver for at
vurdere den eventuelle forureningsgrad, idet jorden
er et deponi af råjord fra anlægsarbejder andre
steder i Aarhus Kommune.
Kommunale arbejdspladser: Arealet, hvor
der tidligere lå to boligblokke på Bentesvej,
ligger klar til byggeriet af 1050 kommunale
arbejdspladser. Men der skal ikke bygges
før maj 2016, idet der først skal udarbejdes
og vedtages en lokalplan for arealet. Ifølge
tidsplanen skal byggeriet stå færdigt til
ibrugtagning i november 2018.
Byggeriet får plads en kantine/cafe, der også
er åben for beboerne, og desuden ønsker
lokalpolitiet at rykke ind i bygningen.
Gudrunsvej Nord og Midt: Selv om vejen blev
genindviet 28. april, så mangler der fortsat en del
småarbejder, før håndværkerne kan trække sig helt
tilbage. Det gælder fortovsarbejder, lyskrydset ved
Edwin Rahrs Vej og afstribninger flere steder.
Strækningen fra Gudrunsvej hen til Aaby Ringvej
vil også blive færdig med fortove i løbet af
september”inden længe”

Verdenspladsen: Her sker ikke det store lige nu,
men der er dog sat en succesrig container-cafe op
til glæde for beboerne her i sommer. Herfra sælges
kaffe og meget mere. Cafeen hedder ”Gellerup-Berlin
Summer ’15 Cafe”. Hver fredag-lørdag-søndag udvides
aktiviteterne, så du kan medbringe mad til den
opstillede grill.

Den nye fodboldbane: En flot helårsgrøn bane af
kunstgræs står klar til indvielse på torsdag den 3.
september kl. 16-21. ACFC får ny hjemmebane her, men
den kan også benyttes af andre af byens fodboldklubber.
I den østlige ende er der lavet to helt små træningsbaner
– og her kan overskydende sne også lægges i
vinterperioden. Se mere om indvielsen side 12.
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Handicappede i Gellerup: Kom frem!
Af Birger Agergaard

Ahmed M. Elmi blev som 23-årig
trafikskadet i sit hjemland Somalia og har siden været handicappet. Han blev udsat for
diskrimination i hjemlandet på
grund af sit handicap. Han kom
til Aalborg som flygtning i 1995
og startede allerede året efter
en organisation for flygtninge
og indvandrere af anden etnisk
herkomst.
I dag bor han i Aarhus-forstaden Højbjerg og er foreningsaktiv i Gellerup
med sin handicaporganisation Hiil Naafo, hvor han er næstformand. Hiil Naafo
er somalisk og betyder Support til Handicappede.
Ahmed kender Gellerup rigtig godt –
men han undrer sig over, at mange af
Gellerups handicappede kun sjældent
kommer ud og deltager i det sociale liv.
”Jeg tror, at mange keder sig i lejlighederne, og i nogle kulturer føler familierne en skam over at have en handicappet.
Men de skal vide, at der er der mange
andre som dem. Derfor vil jeg gerne
arbejde for, at handicappede kommer
mere ud i livet. Hiil Naafo vil gerne lave
nogle arrangementer for handicappede
og rådgive dem. Hensigten må være at
få et godt og sundt liv, og derfor skal vi
også have gang i sportsaktiviteter som
svømning og anden motion,” fortæller
Ahmed Elmi.

Gellerup
Ahmed Elmi og andre i manuelle kørestole kan godt opleve
rsler.
nedkø
og
oprlige
besvæ
e
mang
med
e
som et områd

Besvær i manuel kørestol

Hvor nemt er det for en kørestolsbruger
at bevæge sig rundt i Gellerup?
”Der er mange op- og nedkørsler, der
gør det svært at køre i en manuel kørestol. Der er også handicappede, der bor
i opgange uden elevator, men på den
anden side har de jo mulighed for at få
en lejlighed med elevator…” bemærker
Ahmed M. Elmi.
Et specifikt problem gælder nogle bilisters moral. Ved bazaren respekteres
invalide-p-pladserne ikke af alle – heller
ikke, selv om de får bøder på 1500 kroner. Andre steder er de blå skilte fjernet
fra parkeringspladserne, men
dette problem er blevet mindre efter, at kommunen maler
skiltet ned i asfalten

Hiil Naafo vil være flere

Hiil Naafo har omkring 50
medlemmer, men ikke alle er
handicappede. De fleste medlemmer er somaliere, men der
er også medlemmer fra andre
lande.

Masser af hospitalsudstyr, kørestole og så videre er sendt
fra Danmark til handicappede i Somalia.
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”Vi vil også gerne have flere handicappede med i foreningen. Vi søger også
danske frivillige, for der er en del medlemmer med sprogvanskeligheder, der
godt kan bruge noget hjælp,” fortsætter

”Jeg tror, at mange handicappede keder sig i lejlighederne.”

Ahmed M. Elmi.
Foreningen er selv aktiv med ulandshjælp. Den har gennem 20 år sendt
mange containere med sygehusudstyr,
medicin, hjælpemidler og meget andet
til handicappede i Somalia. Eksempelvis
er mere 5.000 kørestole sendt af sted.
”Det er et kæmpearbejde, som vi nu ikke
længere får tilskud til fra Danida, så det
er svært at gennemføre.”
Kontakt Hiil Naafo gennem næstformand Ahmed Elmi på mail hiilnaafo@
gmail.com eller på telefon 7172 8950

UNGE RePORTERe

”Uddannelse er den rigtige vej frem”
Af Abdallah Ajjawi

Yasin Mirza på 14 år bor til dag- han regner med at blive student efter
ligt i Gellerupparken og går i 8. tre år.
klasse i Tranbjergskolen. Selvom Jeg går rundt med de kvikke
Yasin stadig er ung, er han be- ”Jeg tror, at mit store engagement og
vidst om, hvad han vil, og hans mine ambitioner kommer fra min omgangskreds. Jeg går til dagligt rundt
planer er dannet ud fra hans sammen med kvikke hoveder, som ikke
laver ballade og andet, der kan holde
store ambitioner.
”Jeg har altid drømt om at blive advokat,
for jeg føler at min personlighed ikke
passer bag skrivebordet, men ude blandt
folk, hvor jeg kan gøre en forskel,” siger
han.
Yasin fortæller om den fem-årige uddannelse til jurist, men først skal han på
gymnasium. Yasin vil efter folkeskolen
læse videre på Aarhus Gymnasium, hvor

mig fra at tage en uddannelse,” fortæller Yasin. ”Uddannelsen er nemlig den
rigtige vej frem i dagens Danmark” tilføjer den unge pakistaner.
Yasin fortæller at han vil læse jura, blive
jurist og hjælpe til i samfundet. ”Min
fætter er nemlig advokat, og ham ser jeg
op til,” fortæller Yasin.

”Jeg føler at min personlighed ikke passer
bag skrivebordet, men ude blandt folk, hvor
jeg kan gøre en forskel,” siger Yasin Mirza.

Allerede dommer som 15-årig
Af Esam Keith Adel

Mustafa Chamali er en 17 årig
ung mand fra Gellerup, som i sin
fritid arbejder som fodbolddommer. Han er meget talentfuld og
dømmer allerede serie 3-fodboldkampe.

Mustafa fandt så ud af, at man allerede
kan dømme fodbold som 15-årig. Det
syntes han lød spændende, og derfor
meldte han sig til et dommerkursus. I
maj 2013 fik Mustafa dommerkortet, og
lige siden er interessen for at dømme
bare blevet større.

Mustafa har dømt fodbold i lidt over
to år og har ingen planer om at droppe
karrieren, men tværtimod blive endnu
bedre dommer.
”Jeg har altid været glad for fodbold, jeg
følger med i sporten og havde lyst til at
være en del af fodboldverdenen, så derfor valgte jeg at blive fodbolddommer,”
forklarer han.

Hans planer som fodbolddommer er at
gå hele vejen. Gellerup har tidligere haft
idrætsudøvere med masser af talent,
desværre har ingen rigtig indfriet talentet, og de unge herude mangler stadig
en, de kan se op til.
”Det kunne være fedt, hvis en fodbolddommer herfra kan nå toppen – så ville
de unge også have en de kan se op til
sportsmæssigt,” siger Mustafa.

Dommer som 15-årig

Allerede som 5-6-årig startede han med
at spille fodbold. Som 15-årig blev han
desværre skadet i ryggen, og kunne derfor ikke spille seriøst fodbold mere.

Ud over at dømme går Mustafa på Handelsgymnasiet (HHX) /Aarhus Business
College i Viby, hvor han netop er startet
på sit andet år.

Det kunne være fedt, hvis en fodbolddommer fra Gellerup kan nå toppen,” siger
Mustafa Chamali.
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Toveshøj
Vigtigt med plejeboliger i
Af Tore Plougheld

I Danmark er det efterhånden
sjældent, at flere generationer bor
sammen – bedsteforældre, børn
og børnebørn. Undtagelsen er familier med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Her er det stadig
naturligt, at familiens ældste bliver passet derhjemme i stedet for
at blive sendt på aflastning eller i
plejebolig.
Konsekvensen er, at stadig flere ældre
med plejebehov bliver boende i hjemmet, hvor de ikke altid får den medicinske og fysiske behandling og støtte,
de ellers kunne have fået. Og det går
ud over både de ældre og deres familiers livskvalitet. Det mener Toveshøjs
formand, Anett Sällsäter Christiansen:
”Mange nedslidte ældre, som i virkeligheden er stærkt plejekrævende, bor hos
deres børn. De kan være demente, blive
fejlmedicineret og er i værste tilfælde
helt hjælpeløse uden deres familier.
Hvilket selvfølgelig er en stor belastning
for alle. Men det er samtidig et tabu –
noget, ingen taler om. For mange familier er det en helt naturlig pligt, og det vil
kaste skam over familien, hvis de ikke er
i stand til at tage sig af deres forældre.”
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Plejeboliger tæt på

liger, som skal opføres nær Bazar Vest.
Desuden omdannes én af de eksisterende blokke til tilgængelige boliger
med nem adgang for kørestole, elevator og handicapvenlige lejligheder.”

”Familierne vil stadig kunne være med
til at passe deres ældre. Men her vil de
kunne få hjælp og støtte af et professionelt personale, som er uddannet til
sådan nogle ting som at løfte og flytte
de ældre, håndtere medicin og behandle
sygdomme. Hvis vi kan plante en tanke
hos beboerne om, at det er okay, at mor
eller bedstefar ikke bor derhjemme,
men i en plejebolig, hvor vi kan besøge dem hver dag, lave mad til dem
og være sammen med dem, vil det forbedre livskvaliteten for rigtig mange,”
kommer det fra Anett Christiansen.

Når undersøgelsen er færdig, skal Brabrand Boligforening til møde med ældrerådmand Jette Skive for at aftale,
hvordan løfterne fra helhedsplanen kan
blive til konkrete plejeboliger til glæde
for Gellerup og Toveshøjs beboere.

Nye plejeboliger eller aflastningsboliger
tæt på kan være med til at løse problemet, lyder det fra beboerformanden. Så
kan de pårørende komme forbi dagligt:

I maj meldte ældrerådmanden, at der
ikke længere er behov for plejeboliger,
og hun ser dermed bort fra den politiske
aftale om den fysiske helhedsplan, hvor
kommunen har lovet at bygge 60 plejeboliger i Toveshøj.

Boligforeningen undersøger
behovet

Lige nu er Brabrand Boligforening i
gang med deres egen undersøgelse
for at få et bud på, hvor stort behovet for ældre – eller plejeboliger er til
de mest plejetrængende beboere. Og
formanden for Toveshøj er ikke i tvivl:
”Der er et stort behov. Og helt sikkert
flere end vi regner med. I den fysiske
helhedsplan indgår også nye plejebo-

Her på det grønne areal mellem Toveshøj og Bazar Vest vil Toveshøj gerne have
placeret nye plejeboliger, fordi det er en
fordel at have dem tæt på beboerne.
(Foto: Birger Agergaard)

Gellerup er en landsby
Af Birger Agergaard

Berit Vinther kommer oprindeligt
fra en lille vestjysk by, Nr. Nissum.
Når hun betragter Gellerup, så er
det ikke forskellene, men lighederne, der slår den nye børn- og
ungechef i Silkeborgvej-distriktet.
Selv om etniciteten er væsentligt anderledes i Gellerup, ser hun mange fælles
træk:
”Der er mange af de samme typer, som
jeg kender fra Nr. Nissum. Dem, der får
området til at hænge sammen ved at
tale sammen og tage initiativer. Der er
begge steder den samme forståelse for,
at skal man nå frem til noget, så står
man sammen i landsbyen. Sådan ser jeg
også Gellerup.”
Berit Vinther afløste 1. juni Marie Buhl
Jung som områdechef for børn og unge.
Hun er pædagoguddannet og var tidligere leder af dagplejen i Favrskov Kommune.

”Tænk, hvis forældre kunne
få lov at arbejde nogle timer frivilligt i børnenes institutioner.”

Travetur aflivede fordomme

Som områdechef og med kontoradresse
på Grøndalsvej i Viby får hun ikke daglig
kontakt med beboerne, men er chef for
de otte dagtilbud og seks skoler langs
Silkeborgvej – herunder dem i Gellerup.
”Men jeg taler gerne med alle, når jeg
møder dem,” siger hun og fortæller, at
hun en hel dag travede rundt i Gellerup
sammen med fritidsleder Anders Glahn
og talte med alle mulige mennesker.
Den dag fik hun aflivet de fordomme,
som mange udefra har om Gellerup:
”Jeg oplever Gellerup som et stille og roligt område, men også som et sted, hvor
der er en utrolig stor imødekommenhed
og vilje til samarbejde og resultater.”

”Vi må godt tænke lidt utraditionelt! Tænk, hvis forældre kunne få lov at arbejde frivilligt
nogle få timer i børnenes institutioner,” siger den nye børn- og ungechef for Gellerup.
Den dag fik hun bevis for, hvorfor Gellerupmodellen – samarbejdsplatformen
for kommunale ledere i Gellerup – nu
skal udbredes til resten af kommunen

Nye tanker om familieskolen

Den nye chef vil arbejde for, at forældres
resurser bruges mere, end det sker i dag.
”Vi må godt tænke lidt utraditionelt!
Tænk, hvis forældre kunne få lov at arbejde frivilligt nogle få timer i børnenes
institutioner, hvis de vil, og vi kunne aftale det med fagforeningerne?”
Berit Vinther åbner også for tanker om
et lokalt skoletilbud i Gellerup, hvor forældre deltager. Det har der ikke været
siden 2011, hvor byrådet lukkede Familieskolen i Gellerup på grund af besparelser. En familieskole er et tilbud, hvor
eleven og dennes forældre er sammen i
et skoletilbud i to dage hver uge, mens

barnet er på sin normalskole resten af
ugen.
”Der er en familieskole på Sødalskolen,
men måske skal vi have et endnu mere
lokalt tilbud,” siger hun.

De samme muligheder

Gellerups status som en bydel med
mange lavindkomstfamilier og et lavere
uddannelsesniveau end resten af kommunen er hun opmærksom på:
”Ja, der er mange, der må kæmpe for at
få deres liv til at hænge sammen, og det
skal vi som kommune støtte op om. Vi
skal sikre, at børn og familier i Gellerup
har de samme muligheder som alle andre.”
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Sjov sommer i Toveshøj og Gellerup
Af Tore Plougheld. Fotos Tore Plougheld og Birger Agergaard

Sommeren er forbi for denne
gang. Og selvom vejret ikke altid har været lige godt, og det
måske ikke har været varmt nok
til at tage solbad hver dag, har
der været masser af liv og leg
rundt omkring.

Nogle har arbejdet i sommervarmen. Andre har gået i sommerskole
eller fodboldskole eller spillet Gellerup Cup eller fejret Ramadan eller bare hængt ud med deres venner.
Her har vi samlet nogle af de bedste billeder af alle de mange ting, der er sket
i løbet af sommeren. Du kan læse me-

get mere om de enkelte aktiviteter og se
mange flere billeder på www.gellerup.nu

”Med Unge Øjne” lavede film i Toveshøj.
Her ses en ung kameramand i aktion.

Eid-fest: Ingen fest uden candyfloss og softice.

DBU og ACFC var værter for årets fodboldskole. 100 børn og unge deltog.
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Her er ”De Umulige”: Et rent pigehold i sommerens store turnering, Gellerup Cup.

Et flyvende reklameskilt var bare ét af de kreative projekter, som ”Med Unge Øjne” fik i luften under deres
sommer-bio.

Til årets sommer- og Eid-fest var hoppeborgen
som altid populær.

Taekwondo-opvisning på sommerskolen.

Mens nogle holdt ferie, var andre på arbejde. Her er det sommerjobberne,
der gør klar til dagens arbejde.
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Så skal der spilles fodbold!
Af Birger Agergaard

Hvis du har set den nye flotte
kunstgræsbane midt i Gellerup
og været utålmodig efter at
komme i gang, så kan du godt
glæde dig! På torsdag den 3. september må græsset betrædes.
Det sker med stor fest og masser af fodboldspil. Århus Kommune har anlagt banen og har inviteret hele byen med til åbningen, da banen ikke kun bliver hjemmebanen for ACFC, men også gerne må
bookes af andre fodboldklubber.

Som konferencier er valgt Chadi AbdulKarim, der netop nu er aktuel i Gellerup i
forbindelse med filmoptagelser.
Kl. 16.30 åbnes banen officielt med kaffe,
kager og taler. Der er folk fra både DBU,
Dansk Idrætsforbund og Brabrand Boligforening, og fra kommunen kommer
borgmester Jacob Bundsgaard og kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad.
Og så skal der ellers spilles ungdomskampe med hold fra hele byen. Det er
mellem 17 og 19.30, og i samme tidsrum
er der dans, musik og fællesspisning for
alle i Gellerup.
Kl. 19.30 går der politik i festen, idet lokale folketingspolitikere og byrådspoliti-

kere stiller op til kamp mod et udvalgt
hold fra ACFC.
Kl. 20.10 slutter indvielsen med en ny
omgang kaffe og kage!

I over en måned har fodboldbanen stået næsten færdig, men først fra 3. september må
du spille på den.

Børn ind i fritidslivet
Af Birger Agergaard

Nanna Sadik, 26, er den nye koordinator for ForeningsMentor i
Gellerup, og hun har netop afløst
Sofie Kornum i jobbet på Det Boligsociale Sekretariat.
Som koordinator skal Nanna Sadik både
skaffe frivillige mentorer være med til at
få børn i skolealderen godt ind i fritidslivet.

”Børn i den alder har godt af at lære at
begå sig i fritidslivet. Foreninger er adgangsbillet til at begå sig godt i samfundet,” siger Nanna.
Nanna skaffer mentorer via opslag på
frivilligjob.dk, og kontakten til børnene
foregår oftest via lærere, som kan fortælle om en elev, der har lyst til at komme
ind i en aktivitet, men ikke ved hvordan.
Læs mere om ForeningsMentor på www.
gellerup.nu

Malek i den gule vest
Af Ulla B. Jørgensen

I hele august måned har Malek
El-Batran gået rundt i Gellerupparken og Toveshøj.
Mange undrer sig og kommer hen
og spørger:
”Hvad laver du, Malek? Hvorfor har du
vest på?”
Og så forklarer Malek, at han arbejder
som blokambassadør for at hjælpe beboerne.
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Han fortæller, at det er beboerne, som
ejer boligforeningen, og at medarbejderne er beboernes ansatte.
Det er der mange, som griner af. Men
det er jo sandt, at man kan være med til
at bestemme igennem de valgte beboerrepræsentanter. De lytter til dig, for de
ved jo, at de er valgt af andre beboere.
Læs mere om Malek og Blokambassadørerne på www.gellerup.nu

Popup-café forlænger sommeren
Af Sean Ryan Bjerremand

I juni fik afdelingsbestyrelsen en
lys idé efter en inspirationstur til
Berlin – Gellerupparken skulle have en udendørs café. Som sagt, så
gjort – 5. august åbnede caféen på
hjørnet af den kommende Verdensplads.
Nu er det blevet besluttet, at den fortsætter, i hvert fald til og med festugen.
37-årige Chadi Ali Kayed har været daglig
leder af caféen efter en kort periode med

ledighed – og han skal stå for den indtil
videre. Nyt er det, at hver fredag, lørdag
og søndag er grillen tændt, så man bare
kan komme med mad, man har lyst til
at grille.

En lille anmeldelse

Caféen byder på kaffe, the og sodavand
til en femmer, og for en 50´erkan man
få en vandpibe at ryge på. Selvom jeg
ikke forstår arabisk, har jeg de to aftener,
jeg har besøgt caféen, følt mig meget
velkommen. Man sætter sig blot ned
og bliver hurtigt dus med stemningen.
Nogle sidder måske og ryger vandpibe,
nogle hygger med drikkevarer. Der er en
stemning af ro og imødekommenhed. Ja,
en far har haft sine to små børn med, og
lille Linas på lidt over et år har gået rundt
og søgt kontakt til de mange tilstedeværende mænd på sin egen, barnlige facon.
Chadi Ali Kayed fortsætter i cafeen
– mindst til og med festugen.

Ali fra Jettesvej var et smut forbi for lidt adspredelse – bemærk den flotte cafe-kulisse bagved.

De mange blomster i bedene skaber en
meget atypisk caféstemning – en flot kulisse.
Tillykke til Gellerup og til Chadi med, at
vi har denne café. Der er fortsat mange
anledninger til at sige farvel med ordene
”Vi ses, ven.”

turer
Regnbueløb og skulp
Af Anett S. Christiansen

Så står den sidste del af projek- Bålhytten døbes
tet ”Sculptures by Gellerup” fær- Kl.13 er der snobrødsræs i Toveshøjs
nye bålhytte. Bålhytten skal også døbes.
digt i Toveshøj: Toveshøjbænken
og vejskilte i hjertet af Toveshøj . På samme tid har I mulighed for at se
Dette skal vi fejre på søndag d. 30.
august
med
et
heldagsarrangement rundt i Toveshøj og Gellerup.
Vi starter kl. 12 ’Gellerup Regnbueløb’
for børn til og med 12 år på Plateauet i
Hasle Bakker. Her er der hvide T-shirts til
de første efter først til mølle-princippet.
Og så skal de unge løbe rundt på Hasle
Bakker plateauet , der ligge oven for Lenesvej. Undervejs bliver de oversprøjtet
med majsmel i alle regnbuens farver, ligesom da der var Color Run i foråret. Så
er det en god ide at tage en hvid trøje på.

og opleve Toveshøjbænken, som også
er et skib, en scene samt en mast med
skilte, der viser afstande til gode steder.
Her har I også mulighed for at tale med
Niels Rahbæk, som har været med til at
udforme bænken.

Kom til sommergrill

Senere på eftermiddagen kan I komme
til Perlevennernes sommergrill ved Gellerup-Berlin Summer’15 Cafeen ved Yggdrasil. Pris voksne 30 kr. - børn under
14 år 15 kr. Tilmelding senest fredag den
28.8. Kl. 12 på 2783 2782.

Scene, bænk, gadelampe og vejviser
er samlet i eet stykke.
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Cirkus-direktør Trille Lucassen mindet
Af Tore Plougheld. Fotos: Birger Agergaard

Cirkus Tværs i Gellerup og resten af verden har mistet sin
internationale cirkusleder, Trille
Lucassen. Natten til 12. juli omkom hun i en trafikulykke, og efterfølgende strømmede det ind
med kondolencer og mindeord
fra nær og fjern.

”Trille sagde aldrig nej. Altid var hun parat til at trække i sit røde sprechstallmeister- kostume og stille op med de unge
artister til en af Cirkus Tværs’ utallige
forestillinger. I manegen brændte Trille
altid igennem, med overskud, godt humør og rappe replikker. Men hun gjorde langt mere end det, når rampelyset
var slukket. For rigtigt mange børn og
unge har hun været mentor, inspirator
og reserve-mor, altid parat med varme,
støtte og kærlighed,” lød det således fra
bestyrelsen i Cirkus Tværs dagen efter
den meningsløse ulykke.
Hun blev bisat fra Aarhus
Domkirke onsdag 22. juli, og
flere end 1.000 mennesker
mødte op for at vise Trille Lucassen den sidste ære. Det blev
en bevægende forestilling og
en utraditionel ceremoni, som
deltagerne afsluttede med at
klappe Trille ud af ”manegen”.

Du kan læse flere mindeord på
www.gellerup.nu
Begravelsen i domkirken var en
bevægende ceremoni.

Helt utraditionelt for en begravelse var der både klapsalver
inde i kirken og som her ved
rustvognen.

Ildsjælenes efterår
Af Birger Agergaard

Efteråret bliver travlt for Gellerups
foreninger og ildsjæle. Foreningslivet er en af de helt store resurser
i Gellerup, og de mange aktive får
mulighed for at blive styrket og
mødes her i efteråret på tværs af
foreningerne.

men til en aften, hvor udvalgte foreninger fortæller, hvordan de arbejder.
Efter middagen arbejder alle med at producere en ”aktivitetsvæg” med skitser til
kommende aktiviteter.
Netværkskoordinator Wissal El-Arid satser på, at der også kommer et oplæg
om, hvordan frivillige kan føre ideer frem
til konkrete aktiviteter.

Foreningsunderstøttelsen i Det Boligsociale Sekretariat koordinerer disse
dage.

3. oktober: Eid Al Adha

11. september: Foreningsdag

Det bliver en dag i Foreningernes Hus
for de ansvarlige i foreningerne. Rådmand Rabih Azad-Ahmad byder velkom14 - Gellerup.nu September 2015

Her er beboerne fra Gellerupparken, afdeling 4, selvsagt med til festen i Nordgårdhallen, men en række foreninger
går sammen med Gellerupparken for
at gøre dagen til et festligt bevis for det
rige fællesskab i Gellerup. Der er plan-

lægningsmøde for alle interesserede foreninger fredag d. 28. august kl. 16 i Det
Boligsociale Sekretariat på Gudrunsvej
10A.

2. november: Sundhedskonference

Temadagen er for foreningsaktive, der
arbejder med sundhed i bred forstand:
livsstil, stress, traumer og så videre.
Kommunale medarbejdere, der arbejder
med sundhed, deltager på workshops,
hvor foreninger kan blive styrket i deres
sundhedsfremmende arbejde og få ideer
til aktiviteter på tværs.

Valg til Brugerrådet
i Globus1
Mandag 14. september kl. 17 er der valg
til Brugerrådet
i Globus1.
Rådet består af 11 medlemmer,
valgt blandt de
foreninger, der benytter Globus1, sam
t repræsentanter
for afdelingsbestyrelserne i Gelleruppa
rken og Toveshøj.
For mere information kontakt dag
lig leder Anette
Carøe på tlf. 8741 9155 eller mail: anc
ar@aarhus.dk
Læs også artikel med Abdel-Rahm
an Makkouk fra
brugerrådet på www.gellerup.nu

		
Hasle Bakker-løb
17. september
Er du i form til Hasle
Bakker-løbet, som i
år holdes
torsdag den 17. sept
ember? Hvis formen
ik
ke
i top, kan du også væ
er helt
lge fem kilometer, el
lers hedder
det 10 kilometer i de
dejlige og udfordrend
e bakker.
De mindste kan løbe
to kilometer, og voks
ne kvinder
kan i øvrigt også gå
ladywalk.
Se mere og tilmel
d dig via hjemmes
iden www.
sportstiming.dk

Lær at søge job
et
Hver torsdag kl. 15.30-17.30 kan du deltage i
jobsøgningskursus på Gellerup Bibliotek.
ri
Jobcenter Aarhus’ beskæftigelsesindsats i Gellerup holde
samarbejde med Gellerup Bibliotek kurser i jobsøgning for
borgere, der bor i Gellerup og Toveshøj.
Få hjælp til CV:
• Introduktion til kompetence CV og kronologisk CV
CV eksempler og skabeloner
se
• Praktisk hjælp til at lave et personligt CV med synliggørel
af faglige og personlige kompetencer
• Hjælp til basal IT
Få hjælp til jobansøgninger:
• Læs og forstå en jobannonce
• Eksempler på gode ansøgninger
er
• Hjælp til at skrive opfordrede og uopfordrede ansøgning
• Hjælp til basal IT
Tilmelding på Gellerup Bibliotek, tlf.: 4185 4141

Introdag 8. september
Samvirket inviterer igen til en introduktionsdag til
Gellerup. Nye beboere, ildsjæle og kommunale
medarbejdere mv. er velkomne til at deltage.
På introduktionsdagen vil du komme rundt
på besøg hos en række institutioner og lokale
væresteder.
Der er morgenmad i Foreningernes Hus, og dagen
slutter med opsamling samme sted.
For tilmelding send en mail til Pia Katballe på
pks@aarhus.dk

Book kommunale lokaler
Sociale foreninger kan også i fremtiden gratis booke
kommunale lokaler, eksempelvis i Globus. Muligheden
har kørt som et forsøg, og i Globus1 er både lånere
og udlånere glade for ordningen, som udfylder huller,
hvor der er ledige lokaler.
Læs mere i Skræppebladet eller gellerup.nu

Få hjælp til dansk
Hvis man gerne vil blive bedre til dansk, er man
velkommen i SprogGlobus, en sprog-café, hvor
man hver tirsdag kl. 11-13 kan mødes med andre.
SprogGlobus er et gratis tilbud til udlændinge,
der gerne vil øve sig i dansk. Tilbuddet har kørt
siden oktober sidste år, og der er mange der har
haft stor glæde af det.
Man kan møde folk, der alle er klar til at hjælpe:
”Vi er en flok frivillige – folk både med dansk
baggrund og med anden etnisk baggrund,” siger
Benedikte Kristensen fra SprogGlobus.
”Der er nogle personer, man kan sidde at snakke
med eller spørge til råds. Feks. om hvad man skal
sige, når man går ud og handler, skal til læge, til
møde på børnenes skole, og det kan også være
hjælp, når man skal udfylde nogle papirer eller
skrive en jobansøgning.”
Hvis man gerne vil deltage, så er det bare at
møde op i Globus1 på Gudrunsvej 3A kl. 12 hver
tirsdag, eller kontakt Benedikte Kristensen på
mobil: 2670 2803 / email: tusindfrydgellerup@
hotmail.com

s

Gravemaskinernes paradi

gænger for
Det er ikke let at være fod
Gudrunstiden omkring Tinesvej og
skinen her
vejs høje blokke. Gravema
op til den
er ved at forlænge Tinesvej
der komgamle fodboldbane, hvor
par år. Det
mer en ny tværvej om et
skal finde
betyder, at fodgængerne
og derfor
nye stier og adgangsveje,
dt i lander der en række skilte run
skabet, som viser vej.
4 og 5.
Se mere om Tinesvej side
d)
aar
erg
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Kalender septe
September 2015		
Søndag d. 30 august		
Torsdag d. 3. september		
Torsdag d. 3. september 		
Torsdag d. 3. september 		
Mandag d. 7. september		
Tirsdag d. 8. september		
Tirsdag d. 8. september		
Onsdag d. 9. september		
Torsdag d. 10. september		
Torsdag d. 10. september		
Fredag d. 11. september		
Søndag d. 13. september		
Mandag d. 14. september		
Tirsdag d. 15. september		
Tirsdag d. 15. september		
Onsdag d. 16. september		
Torsdag d. 17. september		
Tirsdag d. 22. september		
Onsdag d. 23. september		
Torsdag d. 24. september		
Tirsdag d. 29. september		
Onsdag d. 30. september		

kl. 12-18		
kl. 10-10.30
kl. 14.45-15.30
kl. 16.30-20.30
kl. 17.30-19
kl. 8.-30-15
kl. 19.30-21
kl. 9.30-10
kl. 10-10.30
kl. 10.30-11.30
kl. 16.30-21
kl. 12-16		
kl. 17-18		
kl. 10-15		
kl. 19-21		
kl. 9.30-10
kl. 17 og 18
kl. 19-23		
kl. 9.30-10
kl. 10.30-11.30
kl. 17-20 S
kl. 9.30-10

Regnbueløb, bålhytte, byrumskunst og sommergrill, hele Gellerup
Lær om Forældreintra, Gellerup Bibliotek
Film for unge før lektiehjælp, Gellerup Bibliotek
Indvielse af kunstgræsbanen
Intromøde for nye bydelsreportere, Det Boligsociale Sekretariat
Introdag til Gellerup, Foreningernes Hus
Dissing & Las synger Dylan, Gellerup Kirke
Højtlæsning for børn 1,5-6 år, Gellerup Bibliotek
Lær om Forældreintra, Gellerup Bibliotek
IT-cafe, Gellerup Bibliotek
Foreningsdag for foreningsaktive i Gellerup, Foreningernes Hus
Loppemarked i Tousgårdsladen
Brugerrådsvalg til Globus1
At samle på frimærker (børn og voksne), Gellerup Bibliotek
Afdelingsmøde i Toveshøj, Tousgårdsladen
Højtlæsning for børn 1,5-6 år, Gellerup Bibliotek
Hasle Bakker-Løbet, fra p-plads på Lenesvej
Afdelingsmøde i Gellerupparken, Foreningernes Hus
Højtlæsning for børn 1,5-6 år, Gellerup Bibliotek
IT-cafe, Gellerup Bibliotek
Samvirkets Kvartalsmøde, Foreningernes Hus
Film for børn 1,5-6 år, Gellerup Bibliotek

									

								

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

