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Forsiden: Jairzinho var manden i midten, da ACFC og
Get2Sport holdt fodboldskole for hele 140 deltagere.
Han sagde til børnene: ”Til lykke til jer - I er fremtiden i
Danmark!” Læs side 6 (foto: Birger Agergaard)
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De aktive i afdelingsbestyrelserne
Samba-fodbold
Ro på bandefronten
Yousef informerer i Blok4
Gazellefarmen går i gang
Eidfest og cykelværksted på Toveshøj
Så løber Fossen ved Tinesvej
Syv klumper binder campus sammen
Blandt de allerbedste parkourudøvere

Aktive beboere
Af Birger Agergaard
”Jeg har også et ord at
skulle have sagt.” (Ilham
Mohamed)
”Man er nødt til at være akt
iv og gøre sit bedste, hvis
man har lyst til at se en
forbedring.” (Abdulmalik
Farah)
”Jeg yder mit bedste til
gavn for beboerne her.”
(Youssef Abdul Kader)
”Jeg elsker at hjælpe me
nnesker.” (Abdinasir Jam
a
Mohamed)
”Hvis man kan, så skal ma
n hjælpe.” (Anett Sällsäter
Christiansen)
Blot fem af de mange ”st
atements”, som stammer
fra vores serie om de aktive
i afdelingsbestyrelserne.
Vi har nu talt med 12 af dem
til små portrætter, og
flere vil følge i næste nu
mmer. Portrætterne, som
vore dygtige unge report
ere har skrevet, fortæller
alt om, hvor engagerede
beboerdemokraterne er i
arbejdet for at gøre Geller
upparken og Toveshøj til
et endnu bedre sted at bo
. De er ikke bare aktive i
afdelingsbestyrelserne, me
n også i de mange andre
netværk, der binder Geller
up sammen.
Det er dig som beboer, de
repræsenterer. Bak dem
op ved at fortælle dem, hva
d du synes er vigtigt at
arbejde med. Og ved at del
tage på afdelingsmøderne.
I foråret var der valg til de
to afdelingsbestyrelser, og
nu i september kan du få ind
flydelse på budgetterne.
Toveshøj holder afdelin
gsmøde tirsdag den
12. september kl. 19
i Tousgårdsladen, og
Gellerupparkens afdelingsm
øde holdes tirsdagen
efter, 19. september i For
eningernes Hus. Begge
steder kan du få en beretn
ing fra formændene om,
hvad der er sket det senest
e år. Og altså være med
til at bestemme, hvad din
e lejekroner skal bruges til.
Se de fire nyeste portrætte
r på side 6 og 7.

er gennem 10 år
Toveshøjs egen beboerrådgiv
Af Birger Agergaard

De fleste beboere på Toveshøj kender deres beboerrådgiver, Maryam
Fereidanian. Hvert år har hun omkring 500 samtaler med beboere,
og hun har også deltaget flittigt i
mange beboer-aktiviteter.
Beboerne har nu haft deres egen beboerrådgiver i over 10 år, idet Maryam
startede i januar 2007. Der har været
beboerrådgivning i området i mange år
– omkring 40. Men for godt 10 år siden
prioriterede Toveshøj at få sin egen rådgiver.
Før Maryam startede, var hun sagsbehandler og flygtningekoordinator i den
daværende Hinnerup Kommune.
”Jeg gav også råd og vejledning i Hinnerup. Jeg kunne jo se, at flygtninge havde
behov for hjælp til alt muligt. Jeg ville
gerne til Aarhus og fik så dette spændende arbejde,” fortæller Maryam.
I starten var hun selv med til at starte
beboeraktiviteter. Både fordi der var et
behov, og fordi hun på den måde kom
tættere på beboerne.
”Nu laver afdelingsbestyrelsen så mange aktiviteter, at jeg kan koncentrere mig
om rådgivningen. Det var også nødvendigt for at få tid til de stadig flere samtaler,” fortæller hun.
Hun føler, at hun er blevet taget rigtig
godt imod af beboerne, så hun mødes
med tillid af dem.
”Det er dejligt,” fortæller hun smilende.

Alt er blevet digitaliseret

Egentlig laver hun det samme i dag som
for 10 år siden. Nu som før hjælper hun
beboere med økonomi, med familiesager, kontakt til myndigheder og med ansøgninger.
”Alt er blevet digitaliseret de seneste 10
år, og det har taget en del ekstra tid. Jeg
har undervist mange beboere i NemID,
digital post og computer. Og så ændrer
lovgivningen sig hele tiden! Det har
været svært for myndighederne at forvalte de mange nye regler, men de gør
det også sværere for beboerne at forstå
dem,” mener Maryam.

Mariam Fereidanian på sit kontor i Tousgårdsladen. Buketten med hortensia
fra hendes egen have.

Om kontanthjælpsreformen og 225-timers reglen:
”For 10 år siden strammede de også på
kontanthjælpssystemet, så jeg tror, at
mange har lært at indrette sig, så de stadig har penge til huslejen. Når beboerne
får mindre rådighedsbeløb på grund af
reformen, har de også ret til flere supplerende ydelser, så det må både vi og
sagsbehandlerne bruge mere tid på.”

Spændende med helhedsplan

”De næste 10 år? Det er svært at forudsige, hvordan de bliver for beboerrådgiveren, men når vi har klaret de seneste
10 år, skal vi nok også klare de næste!
Jeg tror, at det bliver spændende at følge helhedsplanen og de mange andre
projekter, der følger af planen,” siger
Maryam Fereidanian.

er hjemme

Læs i Skræppebladet om Jens Høgh,
som netop har haft 25 års jubilæum som
beboerrådgiver i blandt andet Gellerupparken.

Kontakt:
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-18
Åben rådgivning uden tidsbestilling:
Tirsdag kl.10-12
Torsdag kl.15-17
Fredag: lukket
Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6 B, st.
Mail: mafe@bbbo.dk
Tlf.: 2018 5424
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De aktive i afdelingerne
Gellerup.nu fortsætter her serien om de aktive i afdelingsbestyrelserne.

Mohammad: Penge er ikke alt
Af Mariam Mohammad

Verden er fyldt med materielle
goder, og mange mener endda
at disse goder – især i form af
penge – er det mest betydningsfulde i tilværelsen.
Men det er Mohammad Edwan fra Gellerupparkens afdelingsbestyrelse slet ikke
enig i. For ham handler verden ikke om
penge, men om indre værdier såsom en
ren samvittighed.
At have en god samvittighed er en af
grundene til, at han har valgt at være frivillig. Den gode samvittighed opnår han
nemlig idet han med sit engagement gør
sit for at forbedre området og have indflydelse.

Mohammad arbejder for det samfund,
han lever i og ønsker, at man som beboer i Gellerup får en god fremtid på
trods af alt den negative medieomtale,
området har fået igennem tiden. Han synes nemlig at Gellerup er helt igennem
fantastisk og ønsker, at alle en dag kan
se det.

I fremtiden ønsker Mohammad, at Gellerup er fyldt med glæde og med succesrige folk. Han vil gøre sit for at sikre sig,
at alle beboerne vil blive hørt og at deres
ønsker bliver taget seriøst. For intet er
vigtigere, end at alle har en stemme og
at den bliver brugt, understreger han.

Mohammad Edwan, 27,
Gudrunsvej 14.
Konsulent hos Telenor. I Gellerupparkens afdelingsbestyrelse siden
2016.
Mohammad Edwan:
- alle har en stemme.

Ali: Bindeled til boligforeni
ngen
Af Mariam Mohammad

Ligesom alle andre områder har
Gellerup sine udfordringer, men
det forhindrer dog ikke beboerne i at se mulighederne i området.
En beboer, der har sat det som mål at
gøre Gellerup til et tryggere område, er
Ali Khalil. Han er medlem af Gellerupparkens afdelingsbestyrelse og har været
frivillig i næsten ti år. Han håber på at
fortsætte i mange år endnu.
Han har valgt at være frivillig, fordi han
gerne vil være med til at løfte området til
at være et endnu dejligere sted at være i.
Ifølge ham er det ikke nogen hemmelighed, at Gellerup har sine småfejl, selvom
det er et fantastisk sted.
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”Jeg vil gerne være med til at gøre Gellerup så fejlfri som muligt,” siger han.
En af Alis mærkesager er netop at gøre
Gellerup mere tryg og sikker at bo i. Til
gavn for de nuværende beboere, samtidig med at områdets tiltrækningskraft
forstærkes, så man på den måde formår
at få flere ”udefra” til Gellerup.

Ali Khalil, 52 år,
Gudrunsvej 70.
I Gellerupparkens afdelingsbestyrelse siden 2007.

Ali Khalil
- fokus på beboerne.

Ali har stor fokus på beboerne og deres
forhold til boligforeningen, da det kan
være lidt komplekst for mange beboere.
En af grundene til, at han selv valgte at
blive aktiv i afdelingsbestyrelsen, var
netop, så han kunne fungere som led
mellem beboerne og boligforeningen, så
alle i Gellerup kunne komme til ham og
blive hørt.

Nawal: Elsker at give
Af Sabriin Mohamed

Nawal Mahmoud Haji er frivillig,
fordi hun har en passion for at
hjælpe dem, som har brug for det.
Hun elsker at give til folk.
En af hendes største mærkesager er, at
der skal være flere aktiviteter for børn.
Nawal er en del af foreningen Familienetværk, hvor hun står for at lave mad
og lære børn og kvinder tips og tricks
om madlavning. Det er hun vild med,
især fordi det har noget at gøre med
børn som hun så godt kan lide.
Afdelings 5s bestyrelse er hun også aktiv i, ”og det har jeg valgt fordi jeg gerne
vil have en indflydelse på, hvad der sker
i mit område. Min blok skal renoveres,
så derfor vil jeg gerne være en del af renoveringsprocessen,” siger Nawal Mahmoud Haji.

Nawal har en masse forventninger til de
næste ti år. Hun forventer, at kriminaliteten vil falde drastisk. Hun håber også,
at folk får færre fordomme om Gellerup,
da det egentlig er et rart sted at bo. Hun
håber også at flere danskere og folk fra

andre nationaliteter flytter til Gellerup,
og sidst men ikke mindst håber hun, at
Tovshøjskolen kan blive en tand bedre.

Nawal Mahmoud Haji, 43 år, Edwin Rahrs
Vej, Toveshøj. Uddannet pædagog, har
fem børn. Ud over afdelingsbestyrelsen
og Familienetværk er hun med i Bydelsmødrene, som hjælper kvinder med at
være aktive i samfundet. Har siddet i
Børnehaven Skræppens bestyrelse.

Nawal Mahmoud Haji:
- færre fordomme om Gellerup.

Malek løser problemer
Af Sabriin Mohamed

Malek El-Batran har valgt at
være frivillig, fordi han godt kan
lide det. Han elsker at hjælpe
folk med ting, som de har problemer med.
Malek har en masse erfaring, som han
videregiver til de folk han møder i sin
dagligdag. Derfor tænkte han, at det ville
være bedst for ham at være frivillig.
Malek er også en del af nogle netværk.
Først og fremmest sidder han i Gellerupparkens bestyrelse, der har han i alt siddet i syv år, da der har været få år, hvor
han ikke var med. Her vil han gerne gøre
en forskel for alle beboerne i Gellerup.
Han sidder også i foreningshusrådet.
Han er kontaktperson for en palæstinensisk forening, herudover står han for Pa-

læstina Madkultur, hvor han viser, hvordan man laver forskellige slags mad.
Malek El-Batran har en masse ønsker for
Gellerup de næste 10 år. Han tror ikke, at
så meget vil ændre sig, men han håber,
at Gellerup bliver et mere fredeligt sted.

”Man vil gerne være optimistisk, men
med alle de bander er det lidt svært,”
fortæller Malek El-Batran. Men han håber på det bedste.

Malek El-Batran, 56, år, IT-assistent og
bosiddende på Gudrunsvej.
Udover afdelingsbestyrelsen og foreningshusrådet er han ambassadør for
Smag á la Gellerup, han var en af dem,
som fandt på idéen til Smag á la Gellerup. Han laver også en masse socialt og
politisk arbejde.
Malek El-Batran
- videregiver erfaringer til folk.
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Samba og fodboldglæde
Af Birger Agergaard

Aldrig har der været så stor interesse for fodboldskolen i Gellerup. På kunstgræsbanen var der
i denne sommer rekord med
140 deltagere.
Brasiliansk og engelsk blev der også
snakket, for interessen samlede sig
blandt andet om en af Brasiliens store
fodboldlegender, Jairzinho. Verdensmester og topscorer ved VM i 1970. Han
åbnede fodboldskolen sammen med
den unge brasilianer Lucas Olivera Parente.
Jairzinho driver et fodboldakademi for
200 børn i et slumkvarter - favela - i Rio

70 piger deltog på fodboldskolen i Gellerup.

de Janeiro. Her fik han
i juli besøg af ACFCs
Afif Abdallah og 15-årige Walid El-Chiri, og
de tog sammen tilbage til Gellerup for
at bringe samba og
fodboldglæde ind i
Gellerup, selv om der
også her er en livlig
fodboldtradition.

Ikke bare hygge

Walid hyggede sig
sammen med Lucas
på kunstgræsbanen.
Men for Walid er fodbold ikke bare hygge:
Han har været med i ACFC fra
barn og har i mange år deltaget på fodboldskolen. For
fem år siden blev han udtaget til AGFs talenthold og
spiller nu på U16-holdet hos
AGF/IF Lyseng.
”Ja, jeg har store ambitioner
med fodbold. Jeg vil gøre alt
for at komme langt,” siger
Walid.

Walid (til venstre) spiller på AGF/IF Lysengs
talenthold. Han hyggespiller med Lucas på
fodboldskolen.

Dobbelt-op på fodboldskolen

Der har aldrig før været så mange børn
med på fodboldskolen, der oprindeligt
havde plads til 70 deltagerne. Men der
var så stort pres på, at ACFCs formand
Afif Abdallah måtte kontakte Danmarks
Boldspilunion og høre, om der kunne
udvides lidt. Og det blev der - til det dobbelte.

Ro på bandefronten i Gellerup
Af Christian Andersen

28 anholdelser
For 14 dage siden blev visitati- God modtagelse
Politikommissær Jens Espensen fra lo- Politiet har foretaget 28 anholdelser af
onszonen i Aarhus Vest ophækalpolitiet i Aarhus Vest siger, at de loka- personer i bandemiljøet, og næsten alle
vet, og politiet melder om ro på le beboere tog godt imod zonen, men at sidder fortsat fængslet og afventer dom.
de stillede en del spørgsmål til, hvordan Et par af dem kan se frem til lange domi Gellerup og Toveshøj.
Visitationszonen endte med at vare i
godt to måneder. I den tid foretog politiet over 400 visitationer og beslaglagde
17 skydevåben, 63 stikvåben og 21 slagvåben.
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de skulle forholde sig, og hvad det betød
for dem.
Jens Espensen har tidligere beskrevet til
gellerup.nu, hvordan politiet målrettet
gik efter personer de skønnede var en
del af bandekonflikten.

me, mener Jens Espensen.
Han gætter også på, at roen kan skyldes
den igangværende bandekonflikt i København.

Mød beboerkoordinatoren i skurvognen
Af Birger Agergaard

Mange øjne er rettet mod Blok bliver støj – hvornår der lukkes for vanB4 i Gellerupparken. Det er den det og mange andre spørgsmål.
første blok der bliver renoveret. Skaber job på byggeplads
Nye køkkener og nyt bad – ener- Yousef Baragji har også mulighed for
at formidle nogle enkelte jobs i renogirenovering og nye facader.
Masser af spørgsmål rejser sig blandt
beboerne ved en renovering. Beboerne i
32 lejligheder i to opgange skal blive boende, mens deres lejligheder renoveres
af firmaet JCN Bolig. De øvrige beboere i
tre opgange er blevet genhuset, fordi det
berømte ”hul” i blokken kommer her.
JCN Bolig har ansat Yousef Baragji som
beboerkoordinator. Yousef har palæstinensisk baggrund og kan tale arabisk –
det gør det nemmere at tale med mange
af beboerne.
Det er Yousef, som beboerne i Blok 4
kan gå til, når de har spørgsmål. Yousef
understreger, at selv om renoveringen
kan være interessant for mange andre
end lige beboerne i B4, så skal de ikke
henvende sig til ham. De må gå til boligforeningen.
Yousef sidder til daglig i en gråblå skurvogn på havesiden af Blok B4. Og hvad
laver han så?

Folk må også komme direkte til ham
med et jobønske – så skal de skrive en
ansøgning.

veringsprojektet. Det sker i samarbejde
med Det boligsociale Sekretariat.

Informerer

”Jeg forbereder varsling af beboerne.
Informationen kommer ud gennem
boligforeningens
beboerkommunikation (som Vibeke Dam Hansen står for,
red),” forklarer Yousef Baragji.
Yousef holder både fællesmøder og enkeltmøder med beboerne. Han nævner
som eksempel, at når man nærmer sig
udskiftning af køkkener i lejligheder, orienterer han alle beboerne på en gang.
”Når der så skal tages stilling til materialevalg hos den enkelte beboer, så holder
jeg møder med hver enkelt,” forklarer
han.
Skal beboerne vente på, at du indkalder til
møder, eller kan de gå direkte til dig?
”De er velkomne i skurvognen tirsdagonsdag-torsdag kl. 13-15, eller efter aftale. Jeg forventer, at det ”vælter ind” med
beboere, for jeg tror de har brug for at få
afklaret mange praktiske ting. Hvornår vi
kommer ind i deres lejlighed – om der

Beboerne i 32 lejligheder skal have renoveret deres lejlighed, mens de bor der. Det kræver
god information fra byggefirmaet, og den opgave er lagt i hænderne på Yousef Baragji.
”De fleste er faste JCN-folk, men vi er interesserede i at ansætte lokale folk, hvor
det er muligt. Det er blandt andet som
opsynsfolk, og jeg hører fra formændene på byggepladsen, hvis der er brug
for lærlinge eller andre inden for murer,
tømrer, beton, oprydning og rengøring,”
siger Yousef Baragji.

Kontakt:
Beboerne i Blok B4 kan kontakte
Yousef Baragji:
Mail: yb@jcn-bolig.dk
Tlf. 2524 7015
I skurvognen: tirsdage, onsdage og
torsdage kl. 13-15.
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Så springer gazellen!
Af Birger Agergaard

Den er længe ventet…. Men nu Modnes til selvstændighed
Et særligt projekt, som Gazellefarmen
springer den, gazellen!
Gazellefarmen åbner 11. september
for alle, der enten har tanker om noget
iværksætteri eller har brug for job- og
karrierevejledning.
Efter en officiel åbning 8. september,
hvor byggefolkene giver nøglen videre til
projektlederne Rasmus Nørfeldt og Christian Fumz, kommer den praktiske start
i ugen efter.
På farmen er der indrettet lokaler til
iværksættere, der vil arbejde inden for
træ, design, tekstil mv.
Indtil videre er der blot to iværksættere:
TrÆls (træ og koncepter) og Abdallah
Ajjawi (video og markedsføring).
”Vi vil naturligvis gerne have nogle flere,
men nu skal vi lige have det op at køre,
så folk kan se, hvad det er for noget. Vi
har også været ramt af, at ansøgninger
via hjemmesiden er forsvundet på grund
af en kodefejl, men vi håber, at der kommer nye ansøgninger,” siger Rasmus
Nørfeldt.
Selv tager han sig af almindelige iværksættere, mens Christian Fumz fokuserer på projektmagere og iværksættere,
der vil være med til at skabe udvikling
i Aarhus. Når kommunen åbner sit teknik-rådhus i Gellerup, vil projektet få en
fysisk afdeling her.
Se mere på www.dengodeby.dk
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tager hul på i efteråret, er for langtidsledige, der går med tanker om selvstændig
virksomhed, men har behov for at blive
modnet til det. Rasmus Nørfeldt fortæller, at Aarhus Kommunes beskæftigelsesafdeling har godkendt dette innovationsprojekt, som giver langtidsledige
gode rammer til at udvikle deres ideer.
Senere vil de kunne søge om mikrolån.

Job, uddannelse og karriere

Men uanset om du vil gå iværksættervejen eller lønmodtagervejen, så kan du
benytte Gazellefarmen. En række vejledere står klar fra mandag den 11. september i stueetagen. Tre af dem kommer
fra Det boligsociale Sekretariat, som flytter deres rådgivning til Gazellefarmen.

Her er ugeplanen:
Mandag:
Den Gode by (iværksætteri og projektmageri): Kl 10-14 (v. Christian Fumz)
Fritidsjobvejledning: Kl. 15-17 (v. Nesrin
Aoud)
Onsdag
Fritidsjobvejledning: Kl 15-17 (v. Nesrin
Aoud)
Torsdag
Karrierehjørnet: Kl 14-16 (v. Ahmad ElAhmad)
Jobcafe: Kl. 15-17 (v. Ghassan Hassoun i
samarbejde med Jobcenter Aarhus)
Alle dage:
Ghassan Hassoun, fremskudt jobvejleder, er tilgængelig hverdage kl. 9-15 (eller efter aftale på tlf. 2336 1007 / ghha@
bbbo.dk).
Iværksætterirådgivning efter aftale v.
Rasmus Nørfeldt (gazellefarmen.instantcity.dk og gazelle@instantcity.dk)

Der er kvadratmeter nok at gå ombord i på Gazellefarmen,
som ligger på hjørnet af Karen Blixens Boulevard og Inger
Christensens Gade. Til højre stueetagen, til venstre 1. sal.

Rundt på Toveshøj

Pimp din cykel
Af Birger Agergaard

Efter et par år uden cykelværksted kan Toveshøj ikke længere
undslå sig. Beboerne vil gerne
have velpumpede og tjekkede
cykler, så afdelingsbestyrelsen
har åbnet et cykelværksted igen.
Stedet er ikke et kælderlokale på Janesvej
43, som tidligere har ageret cykelværksted. Det er flyttet ind i Tousgårdsladen,
og det holder åbent hver onsdag kl. 1617.30.
Men du skal ikke regne med bare at kunne aflevere din flade cykel og håbe på, at

nogen ”ordner” den for dig.
Det bliver hjælp til selvhjælp,
så du i fremtiden sagtens selv
kan skrue, lappe og pumpe.
Toveshøj har også købt en
ny luftkompressor, så der er
ingen undskyldninger for at
køre med halvflade dæk.
Der er frivillige til at yde hjælp
i starten, men afdelingsbestyrelsen hører gerne fra dig,
hvis du kan lidt med svensknøgle og unbrakonøgle.

Eid fest
Laden d. 16 september kl.13 –16
Kl.13
 Snobrød i Ladens gård
 Ansigtsmaling
 Fritidspatruljen kommer og leger
Kl.14
Tryllekunstnere ”Lasse K”
- en anderledes og magisk
oplevelse
Kl.15.15
 Uddeling af slikposer (v. billet)

Kom til afdelingsmøder

Voksne køber kaffe og kage

Billetter til slikpose
sælges i Laden
Alder 0-14 år 10 kr.
4 & 5 september
Kl.16.30 – 17.30
Husk
sygesikringsbevis!

Toveshøj holder afdelingsmøde tirsdag den 12. september kl. 19 i Tousgårdsladen, og Gellerupparkens afdelingsmøde holdes tirsdagen efter, 19.
september kl. 19 i Foreningernes Hus.
Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen i Toveshøj

Rundt i Gelleruppar
ken
Den fedeste legeplads
Af Birger Agergaard

Giv børnene noget vand at lege
med – så ser du dem ikke igen,
før de er drivvåde!
Sådan er Fossen i Gellerup. Den er første hug i den kommende store bypark,
og den er allerede taget godt imod af
børn og voksne.
På en solbeskinnet dag blev hanen åbnet, vandet strømmede ud og blev til
små vandfald, der løb ned til hjørnet af
Tinesvej og Gudrunsvej, hvor vandet løb
ud i et soppebassin – og blev så pumpet
tilbage igen i det lukkede system. Når
det fordamper, tages nyt vand ind fra et
drænsystem ved Blok 7, så det er genbrug af godt regnvand.

Fossen tiltalte straks de mange børn,
der var kommet til indvielsen. De havde
gang i legen fra starten.
Gellerupparkens
afdelingsformand
Youssef Abdel Kader sagde ved
indvielsen, at denne del af byparken er noget, som man har
glædet sig meget til – og han bad
brugerne passe lige så godt på
området, som om det er ens eget
hjem.
”Arbejdet med at lave Fossen har
støjet noget, men vi er glade for
resultatet,” sagde han.
Byparken er også en del af den
kommende sports- og kulturcampus, og i den anledning kunne
børn score t-shirts fra campus

ved at fiske plasticænder i den nye vandlegeplads.
Læs om Sports- og Kulturcampus på næste side.
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rer alle
Et spændende sted, der invite
campus

Af Anne Sloth, Projektsekretariatet for Sports- og Kultur

Fodbold, klatring, gøgl, artisteri,
svømning, kultur og samvær.
Der er noget for alle i den kommende Sports- og Kulturcampus.
Kunstgræsbanen er den første færdige
facilitet i Sports- og Kulturcampus. Banen syder af liv og aktivitet, når fodboldglade børn og unge allerede nu dyrker
deres sport alle dage året rundt.

Byparken

Byparken er også en del af Sports- og
Kulturcampus. Store gravemaskiner har
i flere måneder været i gang med at gøre
plads til den nye bypark. Fossen er med
sit snoede vandløb den første færdige
del. Den blev indviet onsdag den 23.
august. Se side 9.

Beboerhuset

I løbet af 2019-2020 begynder de store
bygninger i Sports- og Kulturcampus at
tage form.
Beboerhuset i Afdeling 4 bliver bygget, så der er plads til både foreninger,
beboeraktiviteter, festlokale og meget
mere. Foreningernes Hus vil også være
at finde i beboerhuset.

fra forskellige lande, hvor der er plads til
både svømning og leg, men også til wellness. Der er i øjeblikket et samarbejde
med den udenlandske operatør Vamed
om at udvikle Verdensbadet.

Verdenspladsen

Den udendørs plads – Verdenspladsen
– binder alle delene i Sports- og Kulturcampus sammen. Verdenspladsen har
faciliteter til bevægelse, leg og ophold
og giver smagsprøver på livet indenfor
i bygningerne.
Tilsammen udgør de syv elementer
Danmarks første Sports- og Kulturcam-

pus! Og dette spændende sted skal ligge
i hjertet af Gellerup.

Hvad sker der nu?

Der er netop nu en arkitektkonkurrence i
gang. Tre arkitektteams tegner hen over
efteråret hvert deres bud på, hvordan
Sports- og Kulturcampus skal se ud. I
december findes en vinder af konkurrencen. Herefter udstilles vinderprojektet og der bliver mulighed for at komme
med inputs og idéer til, hvordan Sportsog Kulturcampus skal være og hvilke aktiviteter det skal indeholde.
Se mere på hjemmesiden
www.sportsogkulturcampus.dk

Sports- og Kulturcampus
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Biblioteket

Ver
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Det nye bibliotek i Gellerup vil have
plads til leg, læring, ophold og viden.
Det bliver et medborgercenter, hvor der
er særligt fokus på leg og læring for børnefamilier.
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Bevægelseshuset

Cirkhuset – det nye bevægelseshus – forventes også at blive bygget i 2019-2020.
Der er stort set fundet penge til hele byggeriet, og de fire kernebrugere – Cirkus
Tværs, Gøglerskolen, ACFC og Aarhus
Klatreklub arbejder tæt sammen om at
få skabt et fantastisk sted til klatring, cirkus, dans, musik, gøgl og meget mere.
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Verdensbadet

Der er en høj ambition om at bygge et
Verdensbad som en del af Sports- og
Kulturcampus. Et bad med inspiration
10 - Gellerup.nu september 2017

www.sportsogkulturcampus.dk
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Fra ferietilbud til levebrød
Af Abdallah Ajjawi

“Jeg var fed og lavede ikke andet end at spille computerspil.”
Det var den konstatering, der afgjorde,
at Momen Machlah tilbage i 2009 valgte
at deltage i parkour-træningen i Globus1
i forbindelse med Fed Ferie.
Momen havde et år tidligere set en parkour-video på nettet og var fascineret af
sporten. Da tilbuddet om træningen et
år senere poppede frem i flyeren fra Fed
Ferie, var Momen fast bestemt på, at det
skulle han være med til.
I dag, otte år senere, viser det sig, at det
var et godt valg, da Momen nu både er
lønnet chefinstruktør hos Aarhus Parkour, samt har optrådt for både de royale
og for store virksomheder.
Momen bor på Toveshøj, og til daglig
læser han religionsvidenskab på Aarhus
Universitet.

Sport påvirker uddannelsen

Selvom sport og uddannelse for mange
er to separate ting i hverdagen, er det for
Momen aspekter af livet, der går hånd i
hånd.
“Parkour har påvirket min uddannelse,
selvdisciplin og mit forhold til træning,
mennesker, frygt og venner,” fortæller
Momen.
“Jeg har lært, at hvis jeg gerne vil noget,
så skal jeg give det den tid det kræver.”

“Mange folk misforstår parkourudøvere og tror vi er ligeglade med vores liv.” Momen Machlah. (foto: Selvportræt)
Derudover har de ekstreme situationer
forbundet med parkour, samt det at
hoppe fra højder, hjulpet Momen til at
holde til mere.
“Mange folk misforstår parkour-udøvere
og tror vi er ligeglade med vores liv, men
jeg mener, at vi måske forstår livet meget mere, da vi har stået ansigt til ansigt
med døden.”
Momen fortæller dog i forlængelse af
dette, at han aldrig går ind til et hop
uden tusindvis af timers træning, så når
det gælder, har han styr på sine ting.

Årets Højdespringer
på Tovshøjskolen

Hvert år kårer Tovshøjskolen den elev, som har fået det højeste gennemsnit ved afgangsprøven, og i år var det Abdikadir Omar, som fik det højeste gennemsnit.
Vi ønsker Abdi tillykke med det flotte resultat, og vi er helt sikre på, at han
fortsætter den målrettede linje på ungdomsuddannelsen.

I toppen af parkourudøvere

Den ellers ydmyge Momen får vi i slutningen af interviewet presset til at sige,
at han i Danmark ligger i top 5 procent af alle parkourudøvere og er derfor velkendt blandt de bedste udøvere.
Har du mod på at se et par vilde parkourvideoer? Søg på YouTube efter f.eks.
AAPKG VIDEOER
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Kalender septe

Fredag 1. september		
Søndag 3. september		
Tirsdag 5. september 		
Onsdag 6. september		
Fredag 8. september		
Lørdag/søndag 9.-10. september
Søndag 10. september		
Tirsdag 12. september		
Onsdag 13. september		
Fredag 15. september		
Lørdag 16. september		
Tirsdag 19. september 		
Tirsdag 19. september		
Tirsdag 19. september		
Onsdag 20. september		
Fredag 22. september		
Tirsdag 26. september 		
Onsdag 27. september		
Fredag 29. september		

				

Kl. 17-19		
Kl. 10-15		
Kl. 17-18.30
Kl. 9.30-10
Kl. 17-19		
Kl. 11-11		
Kl. 10-15		
Kl. 19-21		
Kl. 9.30-10.30
Kl. 17-19		
Kl. 13-16		
Kl. 17-18.30
Kl. 19-22		
Kl. 19.30-21.30
Kl. 9.30-11.30
Kl. 17-19		
Kl. 16.30-19
Kl. 9.30-10
Kl. 17-19		

Folkekøkken i Laden
Stormøde Frivillighovedstad 2018, Globus1
Dans i Globus1
Find Holger, Gellerup Bibliotek
Folkekøkken i Laden
Stafet for Livet hen over døgnet 9.-10. september, Foreningernes hus
Stormøde Frivillighovedstad 2018, Globus1
Afdelingsmøde på Toveshøj, Tousgårdsladen
Sprogfitness, Gellerup Bibliotek
Folkekøkken i Laden
Eidfest, Tousgårdsladen
Dans i Globus1
Afdelingsmøde i Gellerupparken, Foreningernes Hus
Betonjunglen: De store ideers storhed og fald, DOKK1
Bamsehospital, Gellerup Bibliotek
Folkekøkken i Laden
Samvirkets kvartalsmøde, Foreningernes Hus
Film for de små, Gellerup Bibliotek
Folkekøkken i Laden

Læs mere om arrangementerne på www.gellerup.nu/kalender

