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Er vi alle grønne?
Af Kristian Bierring Lauritsen
H. C. Andersen har skreve
t et eventyr, der hedder
”Fem fra en ærtebælg”. De
t begynder sådan her:

Forsiden: Rigtig mange arbejder frivilligt i Gellerup
– i dette nummer laver vi små portrætter af de
afdelingsformænd og næstformænd i Gellerupparken
og Toveshøj, der arbejder frivilligt for områdets
fremtid. Læs side 4 og 5.
Næste nummer: Stof til juni-juli-nummeret 2017:
Send stof og billeder senest fredag den 9. juni til
beboerredaktør Birger Agergaard på biag@bbbo.dk.
Næste nummer udkommer ca. 31. august.

www.gellerup.nu
facebook.com/gellerup.nu
Instagram.com/gellerup.nu
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Fire frivillige, der arbejder for dig
Ahmad vælger mellem skole og fodbold
Mor og børn lærer hinanden sprog
Otte kvinder parat til at søge job
Unge får stemme i festival
Toveshøjs B-er
Fotos fra Gellerupparkens afdelingsmøde
Hvem er vi egentlig i Gellerup?

”Der var fem ærter i en ær
tebælg, de var grønne,
og bælgen var grøn, og så tro
ede de, at hele verden
var grøn - og det var aldeles
rigtigt.”
Det er egentlig meget god
t klaret: på halvanden linje
at skabe en overraskend
e start på en historie. Og
på de samme halvanden
linje at sige noget vigtigt
om en udfordring, vi alle
sammen har: Vi ser for lidt
til resten af verden – og
tror derfor at den er grøn
fra start til slut – eller alts
å nøjagtig som os selv og
vores nærmeste omgivels
er.
Og hvad har det så lige
med Gellerup at gøre? Jeg
tror, det er en kort karakt
eristik af, at virkeligheden
bliver for snæver, hvis
vi ikke husker at møde
nogen, der er forskellige
fra os selv. At fordomme
om Gellerup måske kan
trives fordi nogen ved for
lidt om Gellerup. Og at for
domme om omverdenen
måske kan trives, fordi no
gen i Gellerup opsøger den
for lidt.
Det er her kulturprojek
ter og fodboldkampe og
grundlovsdage og helhed
splan og Instant City og
boligsociale aktiviteter kom
mer ind i billedet. De
kan – hver på deres må
de – skabe kontakter og
oplevelser, der minder os
om, at verden er grøn og
gul og rød og blå.
Samtidig er det sådan, at
det danske vejr gør det lidt
sjovere at opsøge hinand
en, når det ikke regner og
blæser og er koldt. Skal vi
ikke satse på et forår og
en sommer, der er varm, lys
og lang – og på at bruge
den til at nuancere vores op
fattelse af virkelighedens
farve?

er
Ny leder: Fokus på mennesk
Af Birger Agergaard

Kristian Bierring Lauritsen har nu
været boligsocial leder i Gellerup
og Toveshøj i tre måneder, efter at
Henning Winther fratrådte. Men
hvis du som beboer ikke ”mærker” skiftet, så har han det fint
med det:
”Det er ikke et mål for mig, at beboerne
skal mærke ændringer. Jeg håber, at de
nuværende aktiviteter udvikler sig gradvist,” siger han.
Alligevel har mange allerede mødt ham
og sekretariatsleder Nanna Kold, fordi
der er en ny boligsocial helhedsplan på
vej, og indholdet skal skabes i samarbejde med rigtig mange parter.
For Kristian Lauritsen er det boligsociale
felt ikke noget nyt, idet han i forvejen var
og er programchef for det boligsociale
arbejde i hele Brabrand Boligforening:
”Boligforeningen har en strategi om
gode fællesskaber, og jeg vil gerne tænke
det boligsociale arbejde ind i det at være

en del af fællesskabet.”
Der skal fortsat være boligsociale indsatser, men han forestiller sig dem
mere integreret i den daglige drift, så
eksempelvis driftsmedarbejderne forstærker samarbejdet med boligsociale
medarbejdere.
”Jeg hører fra driftsmedarbejderne i
alle afdelinger, at de yder sociale indsatser, så jeg mener faktisk, at der
foregår boligsocialt arbejde i hele boligforeningen, tilpasset de enkelte afdelinger,” siger Kristian Lauritsen.

Fra ingeniør-verdenen

Den nye leder kommer fra ingeniørvil gerne tænke det
verdenen og har for Cowi arbejdet som Kristian B. Lauritsen
i det at være en del
ind
arbejde
le
projektleder med teknik og ledelse over boligsocia
bet.
hele verden, før han kom til Brabrand af fællesska
Boligforening.
”Det er mennesker, der får projekter til
at lykkes. Så jeg ser ikke springet fra in- Privat dyrker Kristian også fællesskaber
geniørverdenen til det her som et stort inden for teater og musik, han spiller
spring. Jeg har fortsat fokus på menne- blandt andet saxofon og synger. Han er
62 år og bor i Ry sammen med sin kone.
sker og relationer.”

Nanna Kold er ny på to poster
Af Christian Andersen

Nanna Kold er ny på to poster i
Brabrand Boligforening. Hun er
både sekretariatsleder i Det boligsociale Sekretariat og sekretær
for Gellerupparkens afdelingsbestyrelse.
Hun kommer til Brabrand Boligforening
fra en stilling som projektleder og direktionsassistent hos Dignity, der beskæftiger sig med traumatiserede flygtninge.

Som sekretær for Gellerupparkens afdelingsbestyrelse vil Nanna være fokuseret
på at skabe sammenhæng mellem servicefunktionen og det boligsociale. Hun
afløser Connie Nedergaard, der får nye
opgaver i Brabrand Boligforening og i
øvrigt fortsætter som Toveshøjs afdelingssekretær.
Lige nu bor Nanna i Viborg, men hun
er i færd med at flytte teltpælene op og
flytte hele familien til Aarhus. Hun er 45
år ung.

Ejerskab er vigtigt

I tæt samarbejde med Kristian Bierring
Lauritsen (se herover) vil Nanna Kold
samle trådene i Den Boligsociale Helhedsplan 2018-21.

Nanna Kold er ny sekretariatsleder i
det boligsociale sekretariat.
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De aktive i afdelingerne
Rigtig mange i Gellerup er engageret i frivilligt arbejde – de kæmper for sager uden at få løn, men for at skabe resultater. Gellerup.nu
starter hermed en serie artikler om nogle af Gellerups ildsjæle – nemlig de aktive i afdelingsbestyrelserne. Her er de fire første portrætter.

Abdinasir: Elsker frivilligt Arbejde
Af Sabriin Mohamed, Ung reporter

Abdinasir Jama Mohamed er et
meget engageret menneske, og
han elsker at arbejde frivilligt.

Han har siddet i afdelingsbestyrelsen siden 2014. Han blev introduceret til det
via sin søster, som havde været med

Han gør det, fordi han elsker at hjælpe
mennesker, og det har han altid gjort.
Han har altid været god til at kommunikere med andre og løse problemer, fortæller han.
Siden 2001 har han været frivillig i mange forskellige byer. Men blev så en del af
foreningerne i Gellerup i 2007.
Han er medlem af mange forskellige
bestyrelser og foreninger, såsom Gellerupparken og Fariid, som er en forening
med sport og lektiehjælp for at holde
unge fra kriminalitet.

Abdinasir Jama Mohamed er 36
år og bor med sin familie på Gudrunsvej. Han er far til fire børn.
Den ældste er 16, og den yngste er
kun et par måneder. Abdinasir er
uddannet indenfor informatik. Det
er en uddannelse om kommunikation, psykologi og IT. Lige nu arbejder han som selvstændig.

tidligere. Han er afdeling 4’s nuværende
næstformand.

Youssef – et smukt Gelleru
p
Af Mariam Mohammad, Ung reporter

Et smukkere og bedre omtalt af mine andre mærkesager er, at folk giGellerup. Det er noget, som en der bo og få sig et job her.”
del mennesker er villige til at Yder sit bedste
kæmpe for. Og nu, hvor Hel- Når han valgte at blive aktiv i afdelingshedsplanen er sat i værk, er bestyrelsen, var det for at hjælpe sine
medborgere i Gellerupparken. ”Noget af
man også godt på vej.
det vigtigste for mig er, at jeg yder mit
Én af dem, der rigtig gerne vil gøre Gellerupparken til et smukkere sted, er
Youssef Abdul Kader.
Youssef er Gellerupparkenss afdelingsbestyrelsesformand og vil gøre alt for,
at Gellerup bliver et mere attraktivt område:
”Renovering og forbedring af Gellerups
lejligheder, så de bliver attraktive at bo i,
er en af mine vigtigste mærkesager. En
4 - Gellerup.nu maj 2017

bedste til gavn for de andre beboere her.
Jeg vil gerne dele alle mine erfaringer til
gavn for alle Gellerups beboere.”
Når man spørger Youssef om, hvordan
Gellerup gerne må se ud om ti år, er han
også ret klar i mælet: ”Godt og attraktivt
sted at bo i, god omtale, bedre jobmuligheder for de lokale i Gellerup.”

Youssef Abdul Kader, 49 år, Gudrunsvej.
Stærkstrømstekniker,
elektroingeniør og ejendomsservicetekniker. I Gellerups afdelingsbestyrelse 1998-2004 og
igen fra 2014,. Desuden aktiv i
Ramallah-Spejderne.

Ilham har indflydelse
Af Mariam Mohammad, Ung reporter

Hvis man har en ide, som man
vil virkeliggøre, hvad gør man så?
Man kan skrive et læserbrev, man
kan deltage i den offentlige debat,
eller også kunne man blive en del
af det lokale foreningsliv.
Det sidste var det, som Ilham Mohamed, valgte. Og nu er hun næstformand
for Toveshøjs afdelingsbestyrelse
”Jeg startede i 2008 i bestyrelsen, fordi vi
havde brug for nogle legepladser.”
Da hun var blevet medlem, gik det op for
hende, at man egentlig har mere indflydelse, end hun først troede.
”Mine vigtigste mærkesager er at hjælpe
vores beboere og blandt andet hjælpe de
unge med at få et fritidsjob.”

Elsker at være frivillig

”Jeg har valgt at være frivillig for at være
en del af det danske samfund og for at
have medbestemmelse. Jeg har også et
ord, jeg skal have sagt.”
Ilham er også aktiv i en hel masse andre foreninger. Spurgt, om hvilke andre
foreninger, hun er aktiv i, griner hun og
siger, at det ville være lettere at svare på,
hvilke foreninger hun ikke er medlem af.
Selvom hun har gang i en hel masse, elsker hun hvert et sekund af det hun laver.
Ilham har visioner for Gellerup og Toveshøjs fremtid. ”Hvis jeg skulle bestemme,
skulle der ikke køre motorcykler eller
knallerter midt i Gellerupparken og Toveshøj. Og så skulle der også være meget mere rent. Og til sidst kunne jeg godt
ønske mig, at færre var på kontanthjælp
på Toveshøj.”

Ilham Mohamed, 45 år, Edwin
Rahrs Vej. Arbejder som pædagog. Næstformand i afdelingsbestyrelsen. Desuden aktiv i Familienetværk (formand), Bydelsmødrene, Verdenshaverne og Gellerup Museum.

Anett hjælper, hvor hun kan
Af Abdallah Ajjawi, Ung reporter

Vi træder ind i en tætmøbleret
toværelses lejlighed. Her dufter af kanel-te, der er fugle, der
pipper, og en stor iMac med en
masse noter til fortællinger. Vi
er i Anett Sällsäter Christiansens lejlighed.
Til dagligt arbejder hun som pædagog,
og efter fyraften bruger Anett meget af
sin tid på frivilligt arbejde i Gellerup og
Toveshøj. Hun har siden 2009 siddet i
Toveshøjs afdelingsbestyrelse, hvor hun
i 2011 blev valgt som formand.
”Planen var at jeg skulle være formand i
et år, men nu har det flasket sig sådan, at
jeg stadig er formand,” fortæller Anett.

Mødet med andre

Hendes vigtigste mærkesag er, at alle
skal kunne trives og føle sig velkommen.

”Det er i mødet med andre, at man kan
udvikle området,” fortæller Anett.
Det ideelle for Anett er ”Et dejligt, blomstrende område, der er fyldt med oaser,
butikker og ideer, der udspringer fra beboerne.”
I fritiden beskæftiger hun sig som forfatter og udgav i 2008 en bog med titlen
”Brabrand 8220 – en ung kvindes fortælling”, der siden er blevet trykt i 1000 eksemplarer, kommet på bibliotekerne og
brugt i Toveshøjsskolens undervisning.

Til slut fortæller Anett om sin svenske
opdragelse, der med en sætning siger:
”Hvis man kan, så skal man hjælpe.”
Anett mener, at de unge kan engagere
sig i bestyrelsesarbejdet gennem småjobs, hvor de skridt for skridt kan involveres yderligere.
”Ejerskab skaber de bedste muligheder,”
slutter Anett samtalen.

Anett Sällsäter Christiansen, Lenesvej. Arbejder som pædagog, også
uddannet social- og sundhedsassistent. Foruden afdelingsformand
er hun aktiv i FamilieNetværk, som
sikrer fritidsaktiviteter for somaliske unge. Aktiv for oprettelsen af
Kvindehuset i Viby.
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Fodboldspiller ja, men lektierne skal passes
Af Sarah Ellehuus og Sidsel Libergren Schmidt

I nærheden af den nye fod- Man skulle tro, at Ahmad drømmer
den helt store fodboldkarriere, og
boldbane i Gellerup, ved Klub- om
selvom det ikke vil være helt dårligt,
berne og Fritidsklubben og har Ahmed også andre drømme.
ACFC’s lille cafe, nyder de ”Selvom vi træner meget og har kamp
unge solen. Midt i samlings- en gang om ugen, har jeg stadig tid til
at lave lektier.” Ahmad vil bagefter gerpunktet møder vi 17-årige Ah- ne tage en EUX, som er en erhvervsudmad Younes, som deler sin dannelse med gymnasial eksamen.
fritid mellem fodboldklubben
Klar ide om uddannelse
AGF og Gellerup.
Det er meget vigtigt for ham, at fodbolAhmad har på trods af sine unge alder allerede et mål med sit liv. Ahmad
fortæller om sin kærlighed til fodbold.
Han har hele sin barndom spillet i fodboldklubben ACFC, men han blev sidste år tilbudt en to-årig kontrakt med
superligaklubben AGF - og han spiller
nu på deres U17 hold.

Ahmad Younes har på trods af sin
unge alder allerede et mål med sit liv.

den ikke går ud over hans skolearbejde, og han vælger derfor at prioritere
sine lektier. Han har desuden lavet lidt
til gellerup.nu, men det er ikke journalistvejen, Ahmad overvejer at gå. Han
har allerede en meget klar idé om, at
han ønsker at uddanne sig til socialrådgiver.
Han følger ikke ligefrem i sine forældres fodspor, da hans far arbejder som
mekaniker, og hans mor, som han formulerer det, laver “et eller andet med
nogle boligforeninger”.

Lars var i Vietnam for at lære at lave mad
Af Christian Andersen

Lars Skydsgaard, Ladens altmuligmand i snart omkring fem
år, er for nyligt vendt hjem fra
en seks-ugers rejse til Vietnam.
Han har boet i Vietnam fra 2005 til 2007,
men dette er den længste rejse siden
2007. Han havde planlagt hjemmefra at
denne rejse skulle stå i madens tegn, og
det kom den til.
De fleste dage brugte han på at hjælpe
en familie i Saigon, der ejer en restaurant
i nærheden af hvor han boede, med alle
mulige ting i restauranten. Det startede
med at bordene skulle sættes ud klok6 - Gellerup.nu maj 2017

ken seks om morgenen,
til restauranten og køkkenet skulle gøres rent
klokken ti om aftenen. I
tiden indimellem hjalp
han i køkkenet med at
skrælle, snitte og rense
de forskellige grøntsager.
Læs hele historien på
www.gellerup.nu

Lars Skydsgaard føler
sig godt hjemme i et
køkken og i Vietnam

Taler du med dit barn?
Af Birger Agergaard

En far fra Toveshøj, Mohammed
Weis, tager nu fat i en udfordring, som han selv og mange
andre forældre oplever: Taler vi
nok med vores børn – er vi ansvarlige nok?
Derfor har han, med hjælp fra Det boligsociale Sekretariat, fået lavet 400 flyers. De skal ikke deles ud til forældre,
men til skoler, klubber, foreninger og
andre, der arbejder med børn. De tager
så temaet op på forældremøder og så videre – så forældrene får anledning til at
lægge det ind i en daglig rutine at få en
god dialog med deres børn.
”Vi, der bor her, har alle et ansvar for at
løfte området,” siger Mohammed Weis.

Mor og børn lærer hinanden dansk
Af Birger Agergaard

søndag taler vi kun arabisk, ja og så også
Der er mange måder at lære De har jo klaret sig godt
Rasmieh har sin haft sin egen metode, farsi og kurdisk.
dansk på, hvis man er barn med
som har hjulpet både børnene og hende Mine børn har efterhånden lært mig at
tosproget baggrund. Nogle læ- selv:
tale et nogenlunde dansk. Og de har lært
rer deres modersmål først, an- ”Da jeg kom til Danmark og fik mine før- fire sprog!”
dre lærer to sprog samtidig. I ste børn, var jeg ikke selv god til dansk.
Men de kom i vuggestue og børnehave, Fortsat ”legestue” i weekenden
nogle familier taler børnene til så de kunne lære dansk, fordi det var Rasmieh fortæller videre, at de to ældste
deres forældre og får svar på vigtigt for mig, at de blev en del af det piger har uddannet sig til klinikassistent,
danske samfund.
den tredje går i gymnasiet, og drengen
modersmålet.
Kun ét er helt sikkert: kan dit barn ikke
et godt dansk, når det starter i skolen, er
det allerede bagud på point.
Rasmieh Ismail bor på Gudrunsvej, har
arbejdet på fabrik og syet tøj for andre,
og hun har opdraget fire børn. Hun er
vokset op i Irak og kom hertil som flygtning for 20 år siden sammen med sin
mand. Hendes børn er i dag 20, 19, 17 og
13 år. De tre ældste er piger.

Da min ældste datter blev omkring otte
år, blev hun syg, og på hospitalet sagde
en læge, at hun skulle opereres for blindtarmsbetændelse, og jeg skulle skrive
under på et stykke papir. Jeg forstod slet
ikke, hvad jeg skulle skrive under på.
Så besluttede jeg, at NU skulle jeg lære
at tale dansk. Og det skulle mine børn
hjælpe mig med!
Siden dengang har vi haft den regel i familien, at de fire første dage i ugen taler
vi alle sammen dansk. Og fredag-lørdag-

går i skole.
”De to ældste er flyttet hjemmefra, og
når de besøger os – det er jo mest lørdag
eller søndag – så foregår det på arabisk.
Og vi hører kun arabisk, persisk eller kurdisk musik!”
I dag er Rasmieh Ismail frivillig i Kvindehuset i Viby, er besøgsven og nu også
kursist hos Bydelsmødre i Gellerup.
Alt sammen gjort muligt på grund af
den ”sproglige legestue”, som hun kalder den.
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Kulturfestival giver unge en stemme
Af Birger Agergaard

En kulturfestival for unge og af
unge. Det kan du glæde dig til
i dagene 11. til 14. maj. Flere af
arrangementerne foregår i Gellerup.
”Ja, vi synes, at kunsten har manglet her.
Der har ikke været nogen rammer, hvor
unge kan udtrykke sig kunstnerisk. Og
det gælder faktisk hele Aarhus.”
Så kontant lyder det fra to af initiativtagerne til ”International Youth & Culture
Festival”, Nushan Roshani og Aysha
Amin, som står for en god del af de kulturelle aktiviteter.
De er med i kunstnerkollektivet Andromeda, hvis medlemmer bor i Gellerup.
Ud over, at de hver søndag aktiverer børn
og unge i kunstworkshops, så arbejder
de også med deres egne projekter. Og
det er deres egen kunst, som kommer i
spil under festivalen.
Det er langfra kun Andromeda, som står
bag festivalen, som er en del af Kulturhovedstaden 2017. Foruden flere unge arrangører ude i byen gælder det de lokale:
• Block og Cirkus Tværs
• Rapakademiet
• Smag a la Gellerup
• Andromeda

13. maj kl. 18-19.15: Workers in Progress er en
cirkusforestilling,
udført af artister ved Block
nord for E&P-Huset.

Unge har ansvaret

Men tilbage til formålet
med festivalen og det,
som den forhåbentlig kan
føre med sig i Gellerup.
Hvad angår kunst, svarer
Aysha og Nushan:
”På festivalen er det unge,
der har ansvaret. Vi vil
gerne samle børn og unge
omkring noget andet end
det, der foregår så meget
af allerede.”
Aysha og Nushan synes, at politikerne
har nedprioriteret kunsten – men den
skal i fokus igen.
”Nu giver vi i hvert fald vores bidrag til
det. Vi forsøger at skabe nye billeder –
uden at slette de gamle!”

Se programmet på www.iyac.dk

vv

Y

I
International Youth Arts & Culture Festival

——— Arts and culture festival by youth for youth ———

De fire dage er smækfyldte med arrangementer. Det er umuligt på kort plads at
nævne alle, så gå ind på www.iyac.dk og
find dem.

ART/MUSIC/FILM
CIRCUS/PERFORMANCE
LITERATURE / WORKSHOPS

Tre ting i Gellerup:

20

11 ————— 14 MAY
0 6 2 ∙ BARSELONA ∙ BLUE SUN
CHILDREN OF TOMORROW ∙ GLITCH & MUZZLE
GRAMMAR OF MOVEMENT ∙ M.I.L.K
MOHA ∙ MONTI ∙ MOSAIC II ∙ ROSYAN
SOON ∙ SPATIAL ∙ WORKERS PROGRESS

17

Men her er noget af det, der skal foregå
i Gellerup:
12., 13. og 14. maj kl. 12-20: Under titlen
’Children Of Tomorrow’ vises en udstilling som en videoinstallation. Tre engelske kunstnere medvirker under ledelse
af Aysha Amin. Det foregår på Fredspladsen mellem biblioteket og kirken.
13. maj: Under titlerne ’0 6 2’ and ’Blue
Sun’ er der performances, collage og video mv. på henholdsvis Fredspladsen kl.
21-21.45 (0 6 2) og lige derefter på Eutopia Stage (Blue Sun). Nushan Roshani
er en af de arrangerende denne aften.

Nushan Roshani og Aysha Amin er bænket
foran galleriet på Fredspladsen, hvor en
pæn del af kulturfestivalen skal foregå.

Chokoladefabrikken / Godsbanen
Gellerup / UKH

NTER
IKULTURELT

CENTER

8 - Gellerup.nu maj 2017
A

www.iyac.dk

C

Rundt på Toveshøj

Beboerhus, blok, bypark og bus
Af Birger Agergaard

året, går entreprenørerne i gang med at
I dette nummer af Skræppebla- Nye og renoverede lejligheder
Om pilot-renoveringen af blok A17 - Ed- skabe bypark på Toveshøj.
det kan du læse, hvad der skete
win Rahrsvej 18 -26 – blev det nævnt, at ”I den anledning fornyer vi ikke vores lepå Toveshøjs afdelingsmøde. omdannelsen forventes at gå i gang om geplads her på Ladens græsplæne – der
Her er så lidt ekstra fra den et år. Opsigelserne er uddelt, og de be- kommer en helt ny legeplads i byparfyldige formandsberetning fra rørte beboerne har fået brev om, at de ken,” sagde afdelingsformanden.
vil få besøg af helhedskonsulent Hanne
Anett S. Christiansen og Ilham Thun.
Bussen kommer igen!
Mohamed.
Ca. 36 lejligheder vil blive renoveret med En bus på Toveshøj har været savnet lige
Som tidligere nævnt undersøges det nu,
om Tousgårdsladen kan om- og tilbygges til beboerhus.
”Rigtigt mange er positive over for, at vi
beholder huset, blandt andet fordi det
har sjæl og ligger meget godt i området.
Hvis vi ikke kan omdanne huset her, skal
vi bygge et nyt, og så bliver huset her
dyrt for afdelingen,” sagde Anett.

nyt badeværelse, ventilation og vinduer
samt isolering af facade og opgangsparti.
I opgang 18 bliver der tilgængelige boliger for især ældre og dårligt gående.

Bypark på vej

siden den forsvandt i 2011.
”Men der kommer til at gå en busrute 24
fra august måned. Det har vi nu på skrift
fra Midttrafik. I første omgang vender
bussen oppe på Toveshøj, mens vejen
ned til bazaren bliver etableret,” sagde
Anett Christiansen.

Byparkprojektet er startet i Gellerupparken, men når Janesvej er færdigt til efter-

Rundt i Gelleruppar
ken
Fotos fra afdelingsmødet
(se referat i Skræppebladet)
Der var godt fyldt op i Foreningernes Hus, da 126 lejligheder var repræsenteret til mødet.

Gellerupparkens afdelingsmøde i april var et
farvel til afdelingssekretær Connie Nedergaard
(til venstre) og et goddag til den nye sekretær,
Nanna Kold, som står ved siden af Connie. De
tager her imod kandidatnavne til afdelingsbestyrelsen. (foto: Birger Agergaard)

Afdelingsmødet – det er også der, man kan mødes
med gode naboer og venner i Gellerup.
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Intet nyt fra Vestfronten
Af Christian Andersen

Den nyeste opgørelse fra Aarhus
Kommune viser en befolkningssammensætning, der ikke har forandret sig meget i fordeling på de
øverste pladser.
Størstedelen af pladserne i en oversigt
over top-10 i oprindelsesland i opgørelsen hører hjemme i Mellemøsten og
Afrika:

Land
Antal
Libanon
1769
Somalia
969
Danmark
844
Kuwait
376
Irak
354
Tyrkiet
321
Syrien
259
Rumænien
97
Afghanistan
77
Vietnam
75

I virkeligheden er der flere danskere, end
tallene viser. Børnebørn af indvandrere
har dansk pas og burde betragtes som
danskere, men i optællingen her registreres de med samme oprindelsesland
som deres bedsteforældre.
70 procent af beboerne i Gellerup og Toveshøj stammer fra lande i Mellemøsten
og Afrika, men beboerne fordeler sig på
84 nationaliteter i alt.
En sammenligning af tallene fra 2014 viser et fald over hele linjen, men det skyldes at der i mellemtiden er revet blokke
ned i Gellerupparken.

Fuldmåneevent forvandler Gellerup
Af Birger Agergaard

Glæd dig til sidst i juli, hvor Gellerup for alvor bliver en del af
Kulturhovedstaden og skaber
en fuldmåneevent, Eutopia International Festival.
Et helt område omkring Fredspladsen,
Eutopia Stage og op til Nordgårdhallen
bliver forvandlet til et stort festivalområde i fem dage fra 26.-30. juli.
Telte, scener og små oaser skyder op i
området, og dine sanser bombarderes af
lyde, dufte og masser for øjet.

Mødet med det fremmede

Festivalen handler om mødet. Mødet med kunsten, mødet med hinanden, mødet med andre kulturer, mødet
med det kendte, mødet med det fremmede, og vigtigst af alt mødet med sig
selv gennem øjenåbnende oplevelser.
Festivalen byder på intet mindre end
10 danmarkspremierer på forestillinger,
musikalske værker og optrædener fra
mere end 15 lande. Teater, debat, dans,
nycirkus, musik og mad fra hele verden.
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Læs mere i næste nummer af beboerbladet – og på eutopia2017.dk

Det bliver flot, anderledes og multikulturelt. (foto: Laura Salvinelli)

Svømmepas
til badet
Af livredder Henk Hansen, Gellerupba

det

Gellerupbadet er indrettet børnev
enligt, og
badets personale tager gladeligt imo
d de mange
små gæster.
Ja, det lyder som endnu et smart slog
an, men nej.
Det er noget vores gæster, siger om
os.
Og vi vil gerne blive bedre: Børn og
unge mellem
8 og 14 år kan fra 1. maj få et svømm
epas. Med
et svømmepas kan du komme ind i Gel
lerupbadet
uden at have en voksen med!
For at få et
svømmepas skal du bestå en prøve.
Vi afholder prøver onsdage og
torsdage eftermiddage.
Tilmeld dig hos ”billetdamen og få en
tid.

Bliv radioaktivist
Gellerup Radio tilbyder den 15. maj fra kl. 16.30 til
kl. 18 den første info-dag til beboere, foreninger og
klubber i Gellerup. Her kan alle få en smagsprøve på,
hvad Gellerup Radio kan tilbyde. Brug den udvendige
røde trappe på biblioteksbygningen - og bank på den
røde dør øverst.
Vi har bygget et nyt radiostudie i Gellerup (hos
Mediehus Gellerup), der skal kunne sende online 24/7.
Det eneste vi mangler, er fantastiske lokale radioværter
med engagement og med hovedet fuldt af gode ideer
til radioprogrammer.
Det gør ikke noget, hvis du aldrig har lavet radio før.
Vi arrangerer gratis radiokurser på Mediehus Gellerup.
Gellerup Radio er medlem af Mediehus Gellerup, der
tilbyder en multikulturel medieplatform, hvor borgere
i Gellerup får mulighed for at arbejde med medier.
For yderligere information kontakt Rui Monteiro, på
mobil 50 120 007 eller gellerupradio@gmail.com

Skal du have en have?

Haveforeningen Grønærten er i fuld sving med at få
køkkenhaverne i gang efter vinterdvalen. Der rives,
graves og luges. I mange haver titter de første skud
af løg, spinat og mynte allerede op.
De ca. 80 haver er fordelt med 48 haver ved Dortesvej 13-23 og 32 haver ved Gudrunsvej 58-66. Der er
få ledige haver tilovers, der savner lejere.
Har du lyst til selv at få jord under neglene? Det
koster 150 kr. årligt. Skriv eller ring til haveforeningens bestyrelse for at høre nærmere. Vi holder også
møde d. 17. maj 2017 kl. 18 i Yggdrasil på Dortesvej
35a, hvor du er velkommen til at kigge forbi.
Formand: Caroline Grønkjær (mobil: 61662797) /
Kasserer: Helle Hansen (27832782)

Multikulti-dag
Dette års multikulturelle festival holdes i år
lørdag den 6. maj kl. 11-16 i Foreningernes Hus.
Konferencier er Anders Glahn.
Der er sponsorcykelløb kl 11-12 rundt i Gellerup.
Derefter underholdning, musik, aktiviteter for
børn, mad og loppemarked.

KIG IND!

INTERNATIONAL
CAFÉ
For alle nationaliteter, religioner og for unge,
gamle, mænd og kvinder,
ÅBENT HUS: Hver onsdag kl. 13.00 - 16.00.
Kom ind og nyd kaffe, te, kage, hygge, spil,
samvær m.m.
Vil du høre mere eller har du brug for en at gå
sammen med, kan du ringe til Gellerup Kirke:
5138 2280/5138 2265.
Alle er velkomne.

GEllErUp KirKE · GUdrUNSVEj 88 · 2220 BrABrANd · 86251810 · GEllErUpKirKE.dK

God hygiejne

kvinder opnået et
På kun en uge har otte
iejnekursus incertifikat for gennemført hyg
de klar til at søge
den for fødevarer, og nu er
r eller lignende.
jobs som køkkenassistente
ver og fik certiDe bestod de alle deres prø
undervisere, Roda
fikat og en rose af deres
anell Jensen fra
Ahmed (th.) og Lis Dand
d en meget velKaffe Fair. Det blev fejret me
t var arrangeret
smagende tiramisu. Kurse
at og det socialaf Det boligsociale Sekretari
Fair. (foto: Birger
økonomiske køkken Kaffe
Agergaard)

ni 2017
Kalender maj-ju
Kalender 5. maj til 22. juni
5. maj		
??-??		
Foreningsbazar, Foreningernes Hus
5. maj		
17-19		
Folkekøkken, Laden
5. maj til 7. maj			
Arkitekturfestival i og omkring Gellerup Museum
6. maj		
9-11		
Brabrand Parkrun, fra p-pladsen Lenesvej
6. maj		
11-16		
Multikulturel festival, Foreningernes Hus
8. maj		
10:30-12:30
Åbent skriveværksted, Gellerup Bibliotek
9. maj		
13-14		
Sogneeftermiddag, Gellerup Kirke
10. maj		
14 og 16.30
Info om Red Barnet Genbrug, Persian Carpets, Bazar Vest
11. maj til 14. maj			
International Youth Art & Culture Festival, www.iyac.dk
11. maj		
17-20		
Sol og sommer-grill, Klubberne i Gellerup
12. maj		
17-19		
Folkekøkken, Laden
15. maj		
16:30-18:00
Bliv aktivist på Gellerup Radio, Gudrunsvej 78, 3. sal (rød trappe)
17. maj		
18-19		
Infomøde om Haveforeningen Grønærten, Yggdrasil
19. maj		
17-19		
Folkekøkken, Laden
20. maj		
13-20		
Gelleraps, Globus1
23. maj		
16:30-19		
Samvirkets kvartalsmøde, Foreningernes Hus
24. maj		
15:30-17:30
Uddannelsesvejledning, Klubberne i Gellerup
26. maj		
17-19		
Folkekøkken, Laden
27. maj		
09-17		
Forhindringsløb i Hasle Bakker v/ Nordic Race
2. juni		
17-19		
Folkekøkken, Laden
5. juni		
??-??		
Grundlovsdag i Gellerup og Brabrand
9. juni		
17-19		
Folkekøkken, Laden
16. juni		
17-19		
Folkekøkken, Laden
								 Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

