
AGFs drengehold triumferede i Elite Cup Gellerup 

Af Christian Andersen 

Udover æren blev der spillet om  
pokaler i weekendens turnering 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Sjælland, Fyn, Nord- og Sydjylland kom de, drengeholdene, for at spille Elite Cup 

Gellerup i hjertet af Gellerup for tredje år i træk.  

U12erne mødtes i den efterhånden traditionsrige turnering, fredag og lørdag, hvor der også var god 

tid til hyggeligt samvær over aftensmaden. 

AGF førte i sin pulje lørdag eftermiddag, hvor Brabrand IF førte i sin.  

Semifinalerne søndag kom til at stå mellem OKS og Haderslev og Brabrand IF mod AGF. 

Finalen blev et møde mellem Odenses OKS og Aarhus’ AGF, hvor AGF altså blev sejrrige, til 

forskel fra Superligatruppen, der tabte i weekenden. Det er godt drengene kan, hvor mændene 

fejler! 

Der blev taget godt af retterne lørdag aften. 

 

 

 

 

 



Fredspladsen skal 

bruges mere 

Af Birger Agergaard 

For et lille år siden blev 

grundlovsfesten holdt på 

Fredspladsen - altså den hyggelige 

plads med platantræerne mellem 

Gellerup Kirke og biblioteket. Det 

var en succes, og da børnehaven 

flyttede og frigav endnu mere areal 

på pladsen, var det oplagt at bruge 

stedet endnu mere.  
 

I Gellerup er der ikke langt fra tanke til handling, så allerede i morgen torsdag kan du opleve den 

første event - både på pladsen og inde i Galleri Andromeda  

Pladsen har en del "naboer", og de vil bruge pladsen. Det gælder kirken, Sleep In Hostel, Eutopia 

og sikkert endnu flere. De er gået ind i et fællesskab med eventmageren Nicolai Juhler, som har fået 

65.000 kr. fra Gellerup Kulturmidler til at skubbe nogle aktiviteter i gang. 

"Jeg har selv lidt planer, men forsøger mest at motivere 'beboerne' omkring pladsen til at være 

kernen og grundstammen i det liv der skal være på pladsen. Mens vi samtidig forsøger at skabe en 

platform, hvorfra andre kan benytte pladsen til markeder eller for eksempel Gellerup Open i 

Backgammon," siger Nicolai Juhler. 

De første arrangementer kan være med til at få andre til at se muligheden for at bruge pladsen og 

være en aktiv del af sit lokalmiljø, tilføjer han. 

Ungdomsfestival 
Noget af de første bliver en fire dages ungdoms- kunst og kulturfestival, som Andromeda, Cirkus 

Tværs og andre har taget initiativ til.  

11.-14. maj bliver der udstillinger, koncerter, cirkus og artist talks. Nushan Roshani fra 

arrangørgruppen siger, at arrangementet stadig er under udarbejdelse - men ambitionen er klar: 

Fredspladsen skal bruges! 

Musik inde og ude 
Sleep-In Gellerup er helt med på ideen. Indendøre er der i forvejen indrettet et hjørne, som jævnligt 

skal bruges til små koncerter, men Pablo Nørgaard vil også bruge Fredspladsen. 

Datoerne er ikke klar endnu - men hold øje med kalenderen på www.gellerup.nu  

 

http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/march/15/gellerup-faar-galleri-paa-fredspladsen/
http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/march/15/gellerup-faar-galleri-paa-fredspladsen/
http://www.gellerup.nu/


Gellerup får galleri på Fredspladsen  

AF Birger Agergaard 

Galleri og workshop i et. Gellerup får nu et galleri, hvor man kan komme og se kunst af høj 

kvalitet - eller deltage i workshops og selv producere kunst. Det åbner torsdag under navnet 

Andromeda, som både er navnet på en græsk gudinde og navnet på nabogalaksen til 

Mælkevejen.  

Nushan Rushani går rundt i udstillingslokalet i Sleep-In Gellerup og har rigtig travlt. Han taler i 

telefon, og han indretter lokale og flytter på kunstværker næsten samtidig. Han og tre andre lokale 

kunstnere skal nå at blive færdige til ferniseringen på Galleri Andromeda inden i morgen torsdag. 

Ferniseringen er torsdag 16. marts kl. 16-20 på Fredspladsen, som er pladsen mellem Gellerup 

Lokalcenter og Lokalcentret.  

Børns kunst er noget af det første, der skal vises. Børnenes kunst er nemlig interessant - eller retter 

det, der kommer ud af et samarbejde med de voksne. Til ferniseringen vil de besøgende kunne se en 

del af det, der er frembragt i fællesskab: collager og malerier. 

De fire "voksne" er, foruden Nushan Roshani Aysha Amin, Christian Eg Tandrup og Didde Rose 

Thomsen. Hun Didde er ikke fra Gellerup, men det er hun snart, da hun flytter sammen med 

Nushan. 

Det hele startede egentlig med tegneholdet på Sigrids Stues tegneskole, hvor Nushan og flere andre 

underviste.  

Er det grimme grimt? 
"Vi bad engang børnene lave en pæn tegning - og bagefter en grim tegning. Den grimme tegning 

var den mest interessante! Vi vil gøre op med pænheden og det rationelle," fortæller Nushan. 

Galleriet skal ikke bare været et udstillingslokale, men skal hver søndag kl. 12-18 bruges til 

workshops. Dem har der allerede været et par stykker, og de fortsætter "til evig tid", lover Nushan - 

eller i hvert fald så lang tid der er stemning for det. 


