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Fodboldskolen bliver skudt igang i samarbejde med 
ACFC, get2sport, DBU og Klubberne i Gellerup

Mad over mål hverdag, Arrangeret af Verdensskove, 
Yggdrasil og Folkesundhed Aarhus, Vest

Gellerup Cup, Arrangeret af Klubberne i Gellerup 
og ACFC

Get2Falafel hver fredag, Kom og spis en 
hjemmelavet falafel.

Strandtur – Fang dine egne rejer v. Skæring 
strand med Verdensskove og Folkesundhed Aarhus, Vest

Alle er inviteret til kæmpe Grill fest i samarbejde 
med alle lokale foreninger som deltager i sol og sommer 2020

Cykeltur med overnatning i Ry med Klubberne i 
Gellerup

Natur Brabrand er fyldt med masser af smukke 
naturområder, opdag dem!

Håber alle børn og unge får 
nogle fantastiske oplevelser 
gennem vores aktiviteter i sol 
og sommmmmer 2020!!OM KLUBBERNE I GELLERUP
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DER HER
HVAD SKER DET ER 

BARE 
DEJLIGT!

FESTFEST
GRILLGRILL

Sol og Sommer 
Når skolerne lukker, træder 
klubberne og de lokale 
foreninger til med aktiviteter, 
så intet barn i Danmark skal 
gå en kedelig sommer i møde. 
I Klubberne i Gellerup er vi 
stolte af vores tradition 
med fodboldskole, 
cykelture og alle de 
andre spændende 
aktiviteter, vi hver 
sommer tilbyder 
både områdets og 
resten af Århus 
børn. 

Grill fest ved klubberne i Gellerup 
tirsdag den 11. august fra kl. 17:00 - 20:00
Husk - DU ER INVITERET!

I samarbejde med de lokale 
foreninger afvikles aktiviteter 
for både små og store børn 
og i år er der som noget 
nyt særligt fokus 
på naturoplevelser. 



Vi er en klub og legeplads der i gennem 22 år har 
arbejdet med og haft unge i alderen fra ca. 4 år og helt 
op til 18 år. Vi er her for at hjælpe børn og unge igennem 
de mange udfordringer, de kan støde på gennem livet. 
Det gør vi i samarbejde med jer som forældrer. Alt 

personalet har enten mange års erfaring med at være sammen med 
børn og unge eller er uddannede inden for det pædagogiske felt. 
Vi er her selvfølgelig også for at give børn og unge en masse gode, 
spændende og kulturelle oplevelser! 

K
lubben tager på mange forskellige slags ture og rejser i udlandet 
f.eks.:
- Cykelture med overnatning   
- Istanbul tur - Berlin tur - Djurs Sommerland 
- Bowling, skøjtehal, Rush, museumsbesøg, motorcros, svømning 

m.m.
Samtidig har vi masser af aktiviteter inde i klubben som: 
bordtennis, computerspil, PlayStation, pool, film, fodbold, rundbold og 
selvfølgelig også bare en masse hygge med personalet og turneringer med 
andre klubmedlemmer. 
Husk, alt dette er kun for medlemmer og vi tager gerne en snak med jer 
omkring, hvad det indebærer samt hjælper med indmeldelsen. 
Med venlig hilsen  
Klubberne & Legeplads i Gellerup. (KLIG)

FAKTA OMKRING!
LEGEPLADSEN

KLUBBERNE I GELLERUP

KLUBBENS AKTIVITETER

HVEM ER VI?

KLUBBEN
Legepladsen, også kendt som Kanin legepladsen, er 

en pædagogisk drevet legeplads, hvor der altid vil 
være en voksen i åbningstiderne. Alle børn og unge 
er velkomne til at komme ned og lege eller hygge. 

K 
lubberne er delt op i to afdelinger. Den ene er 
en fritidsklub og den anden er en ungdomsklub. 
I Fritidsklubben er børnene fra 4. Klasse og til 
de bliver 14 år. I Ungdomsklubben er de unge 
fra 14 år og indtil de fylder 18 år. I klubben er I 

altid velkomne til at komme og møde os til en kop kaffe.
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Aktivitet Tid Sted
DBU Fodboldskole 08:00 - 13:00 Aarhus Arena Vest

Mad over bål 14:00 - 16:00 Bag foreningernes hus, 
Gudrundsvej 2-10

Palæstinensisk folke- 
dans dabke og mad 

17:00 - 20:00 Legepladsen i Gellerup

Mandag

HER STARTER VI

Tirsdag
Aktivitet Tid Sted
DBU Fodboldskole 08:00 - 13:00 Aarhus Arena Vest

Mad over bål 14:00 - 16:00 Bag foreningernes hus, 
Gudrundsvej 2-10

Bolcher 14:30 - 16:30 Legepladsen i Gellerup

Uge 27Uge 27

Onsdag
Idag er der kun DBU Get2Sport fodboldskole fra 08:00-13:00, og vi 
afholder den traditionelle Anders And Cup, hvor alle spillere konkur-
rere mod hinanden på tværs af holdene. 
Anders And Cup er en mega fed fodbold turnering, her skal alle spill-
ere gøre sig umage for at vinde alle deres 5 kampe de spiller gennem 
dagen. Sidst på dagen er der pointoptælling, hvorefter de 3 vindere 
kåres. 
Senere på dagen er der mad over bål bag foreningshuset Gudrunsvej 
2-10. I er alle velkomne til at være med.

Klar, Klar, 
Parat, Parat, 
StartStart
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Fodboldskolen

H
vert år bliver der arrangeret DBU 
Get2Sport Fodboldskole i samarbejde 
med ACFC og Klubberne i Gellerup 
og det har altid været lærerigt og 
hyggeligt for alle deltagere. I år bliver 

fodboldskolen afholdt i uge 27.   
Du behøver ikke gå til fodbold for at kunne deltage. 
Vi starter hver dag fra kl. 9-14, hvor der bliver 
serveret morgenmad til børnene, så de er klar til at 
træne hele dagen. Der kommer også vand, frugt og 
pauser imellem træningspas. 
Vi vil selvfølgelig spille masser af fodbold. Hvis 
du ønsker at deltage på DBU fodboldskolen, så 
skynd dig at blive tilmeldt. Der er kun plads til 100 
deltagere. - Pris 150kr. pr. deltager 

Torsdag

Søndag Vild skovtur for familier fra kl. 13-17 - Bussen kører fra Dortesvej 35A  
Tilmelding kræves til enten Sarina Møller på 20 64 12 59 eller Maibritt Helleberg på 41 86 08 78

Fredag
Aktivitet Tid Sted
DBU Fodboldskole 08:00 - 13:00 Aarhus Arena Vest

Mad over bål 14:00 - 16:00 Bag foreningernes hus, Gudrundsvej 
2-10

ACFC Get2 Falafel 15:30 - 17:30 Klubberne i Gellerup

Henna 15:30 - 17:30 Klubberne i Gellerup

Toveshøj Cup 16:00 - 20:00 Toveshøj

Aktivitet Tid Sted
DBU Fodboldskole 08:00 - 13:00 Aarhus Arena Vest

Mad over bål 14:00 - 16:00 Bag foreningernes hus, Gudrundsvej 
2-10

Spis din bypark 17:00 - 20:00 Bag foreningernes hus, Gudrunsvej 
2-10
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Mandag
SÅ GÅR VI VIDERE

Tirsdag

UGE 28UGE 28
Aktivitet Tid Sted
Mad over bål 14:00 - 16:00 Bag foreningernes hus, 

Gudrundsvej 2-10
Henna på Hænder 15:00 - 17:00 Klubberne i Gellerup

Palæstinensisk folke- 
dans dabke og mad 

17:00 - 20:00 Legepladsen i Gellerup

Aktivitet Tid Sted
Mad over bål 14:00 - 16:00 Bag foreningernes hus, 

Gudrundsvej 2-10
Bolcher 14:30 - 16:30 Legepladsen i Gellerup

Henna Maling 10:00 - 13:00 Klubberne i Toveshøj

GLADE
BØRN

Vi spejdere vil gerne gøre vores til, at verden bliver et bedre sted 
for os alle sammen. Vi er overbeviste om, at den hurtigste vej til det 
er gennem udvikling af vores allesammens fremtid: Børnene og de 
unge. Ved at stille positive forventninger til børn og unge og ved at 
give dem ansvar, tror vi på, at de kan vokse i mere end centimeter 
og blive beredte til livet. Men spejderlivet skal først og fremmest 
være sjovt – og rigtig sjovt bliver det, når det består af:
Store oplevelser
Spejder handler om at få oplevelser, som ligger lidt ud over det 
normale. For det er når ”det trygge” bliver udfordret, at man for 
alvor udvikler sig.
Learning by doing
Vi reflekterer og taler sammen – men først og fremmest gør vi 
sammen. Som spejder er der kort fra tanke til handling. Vi tror på, 
at man lærer bedst ved selv at have hænderne nede i dejen, selv 
at stå for at planlægge aktiviteter og selv at stå med ansvaret. Og 
pyt med, at noget ikke går som planlagt undervejs – det giver bare 
mulighed for at blive endnu klogere, fordi man lærer af sine fejl.

Patruljeliv
Patrulje er spejdernes ord for fællesskab. 

Det er små grupper, hvor spejderne arbejder 

sammen ud fra tanken om, at børn og unge 

er de bedste forbilleder for andre børn og 

unge. Her udfordrer de hinanden og lærer at 

være og lede i fællesskab.

GLADE
BØRNOLIVEN 

SPEJDERNE
OLIVEN 
SPEJDERNE

Friluftsliv
Spejderliv er lig med friluftsliv. Udelivet 
byder på masser af udfordringer året rundt. 
Og så er der ingen vægge, der står i vejen, 
når fantasien får frit løb. Med andre ord er 
friluftslivet de bedste rammer for, at børn 
og unge kan rykke sig selv og hinanden.6



MASSER AF AKTIVITETER

Torsdag

Fredag

Aktivitet Tid Sted
Mad over bål 14:00 - 16:00 Bag foreningernes hus, 

Gudrundsvej 2-10
Snobrød 14:30 - 16:30 Klubberne I Toveshøj

Fortællerhatten 10:00 - 13:00 Klubberne i Toveshøj

Aktivitet Tid Sted
Mad over bål 14:00 - 16:00 Bag foreningernes hus, 

Gudrundsvej 2-10
ACFC Get2 Falafel 15:30 - 17:30 Legepladsen i Gellerup

Henna 15:30 - 17:30 Legepladsen i Gellerup

Toveshøj Cup 16:00 - 20:00 Toveshøj

Mad over bål
Mad over bål? - Verdensskove, Yggdrasil og Folkesundhed Aarhus, 
Vest er arrangør bag “Mad over bål” som foregår hverdag mellem 14-
16 bag foreningshuset ved Gudrunsvej 2-10. 
 
og Toveshøj Cup 
Fredag er der Toveshøj Cup - Fodboldturneringen som foregår på 
boldbanerne i Toveshøj fra kl. 13-16. 
Tilmelding til fodboldturneringen sker ved at kontakte Mo. Weis  
på 27 50 33 66 - For børn og unge mellem 9-18 år.
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Mandag

Søndag i uge 29

UGE 29

Dag Aktivitet Tid Sted Arrangør
Tirsdag Konkurrencer i puslespil 10:00 - 13:00 Klubberne i Toveshøj Bydelsmødrene

Bagning 14:30 - 16:30 Legepladsen i Gellerup Den Aktive Kvinde Forening

Mad over bål 14:00 - 16:00
Bag foreningernes hus, 
Gudrundsvej 2-10

Verdensskove, Yggdrasil og Fol-
kesundhed Aarhus, Vest

Onsdag Aktivitet 10:00 - 13:00 Klubberne i Toveshøj Bydelsmødrene

Gellerup Cup 12:00 - Aarhus Arena Vest ACFC

Mad over bål 14:00 - 16:00
Bag foreningernes hus, 
Gudrundsvej 2-10

Verdensskove, Yggdrasil og Fol-
kesundhed Aarhus, Vest

Torsdag Knytte armbånd 13:00 - 16:00 Toveshøj - Janesvej 4 Familie Netværket

Mad over bål 14:00 - 16:00
Bag foreningernes hus, 
Gudrundsvej 2-10

Verdensskove, Yggdrasil og Fol-
kesundhed Aarhus, Vest

Fredag Mad over bål 14:00 - 16:00
Bag foreningernes hus, 
Gudrundsvej 2-10

Verdensskove, Yggdrasil og Fol-
kesundhed Aarhus, Vest

ACFC Get2 Falafel + Henna 15:30 - 17:30 Klubberne i Gellerup ACFC - Klubberne i Gellerup

Toveshøj Cup 16:00 - 20:00 Toveshøj IVF

Strandtur – Fang dine egne rejer v. 
Skæring strand  
Tilmelding kræves til enten Sarina Møller på 20 64 12 59 
eller Maibritt Helleberg på 41 86 08 78
Verdensskove og Folkesundhed Aarhus, Vest 
Bussen kører fra Dortesvej 35A

Aktivitet Tid Sted
Mad over bål 14:00 - 16:00 Bag foreningernes hus, Gudrundsvej 

2-10
Henna på Hænder 15:00 - 17:00 Klubberne i Gellerup

Palæstinensisk folke- 
dans dabke og mad 

17:00 - 20:00 Legepladsen i Gellerup
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OVERNATNING

TIRSDAGMANDAG Tirsdag har vi 2 aktiviteter som er: 
 
1. Kage bagning fra 14:30-17:00, med 
Den Aktive Kvinde Forening.  
Mød op på legepladsen og deltag gratis i 
aktiviteten 
2. Mad over Bål, med Verdensskove, 
Yggdrasil og Folkesundhed Aarhus, 
Vest. 13:00 - 16:00 bag foreningshuset 
ved Gudrunsvej 2. 

CYKELTUR

Cykel turen til Ry bliver afholdt hvert år i sommer perioden, vi 
overnatter til næste dag og så cykler vi hjem igen. Det har altid 
været en kæmpe succes oplevelse, derfor har vi dette år valgt 
at gentage oplevelsen 2 gange! Så husk at tilmelde dig i god 
tid! - Tilmelding i klubberne i Gellerup.

Vores startbase er klubberne i Gellerup, her samles alle ryttere. Deres ting kan 
de enten tage med på cyklen eller man kan lægge tingene i bussen, som kører 
foran os til Ry.  
Har man selv en cykel, er det selvfølgelig godt men ellers kan man låne en fra 
klubben.  
Man skal altid have sin cykelhjelm på, har man ikke en, kan man også låne en fra 
klubben. Der er flere voksne som cykler med og passer godt på børnene. 
For at deltage i denne hyggelige aktivitet skal du være mellem 11 og 14 år  
og klar til at cykel flere kilometer og klar til at udfordre dig selv med at cykle  
de mange kilometer frem og tilbage fra Ry!  

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Onsdag er der 2 fede aktiviteter: 
1. Gellerup Cup Få samlet dine bedste 
fodbold venner og kom og deltag i Cuppen og vind 
dig til Toppen! Flere gode præmier til 1. og 2. plads + 
til de unikke og flotte færdigheder og mål! 
Tilmelding til Mac på 51837292. 
2. Mad over Bål, med Verdensskove, 
Yggdrasil og Folkesundhed Aarhus, 
Vest. 13:00 - 16:00 bag foreningshuset ved 
Gudrunsvej 2. 

1. Mad over Bål, med Verdensskove, 
Yggdrasil og Folkesundhed Aarhus, 
Vest. 13:00 - 16:00 bag foreningshuset ved 
Gudrunsvej 2. 
 
2. Cykeltur (se beskrivelse her til venstre)

1. Mad over Bål, med Verdensskove, 
Yggdrasil og Folkesundhed Aarhus, 
Vest. 13:00 - 16:00 bag foreningshuset ved 
Gudrunsvej 2.
2. Get2falafel med ACFC fra kl. 15:30-17:30 
3.  Henna med Somalisk familiehøjskole fra 
kl. 15:30-17:30 

UGE 30

Tirsdag har vi 2 aktiviteter som er: 
 
1. Henna på hænder fra kl. 15:00-17:00, 
med Goobaad Forening.  
Mød op på legepladsen og deltag gratis i 
aktiviteten 
2. Mad over Bål, med Verdens 
Skove. 13:00 - 16:00 bag foreningshuset 
ved Gudrunsvej 2.  
3. Cykel tur, med Klubberne i 
Gellerup. 13:00 - 17:00. 
4. Palestinensisk mad med Arabisk 
Dansk Kulturhus + Jafra og Al 
Rabeta. 17:00 - 20:00. 
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MANDAGVI ER I UGE 31

Onsdag

Aktivitet Tid Sted
Mad over bål 14:00 - 16:00 Bag foreningernes hus, Gudrundsvej 

2-10
Henna på Hænder 15:00 - 17:00 Klubberne i Gellerup

Palæstinensisk folke- 
dans dabke og mad 

17:00 - 20:00 Legepladsen i Gellerup

Cykeltur 13:00 - 17:00 Klubberne i Gellerup

Aktivitet Tid Sted
Mad over bål 14:00 - 16:00 Bag foreningernes hus, 

Gudrundsvej 2-10
Ansigtmaling 14:30 - 16:30 Klubberne i Gellerup

Legedag i Toveshøj 12:00 - 16:00 Klubberne i Toveshøj

1. Mad over Bål, med Verdensskove, Yggdrasil og 
Folkesundhed Aarhus, Vest.  
I tidsrum kl. 13:00 - 16:00 bag foreningshuset ved 
Gudrunsvej 2.
2. Gellerup Cup med ACFC fra kl. 12:00-21:00 ved 
klubberne i Gellerup - Aarhus Arena Vest 

TIRSDAG

10



GellerupCup2020

Spillere, som er født i sidste kvartal, skal medbringe 
sygesikringskort på spilledagen. Man kan kun spille for et hold og i 
en række.  
 
Regler: Der spilles med 7 spillere på banen og maks. 2 udskiftere 

på hvert hold. Spilletid er 2x10 minutter pr. kamp.  
Turneringensform: Holdene inddeles i puljer af 3-5 hold og spiller alle mod alle. 
Nr  1 og 2 fra hver pulje går videre. Ender en kamp uden for puljen uafgjort, går 
man direkte til straffespark ( 3 pr. hold). Der er præmier til nr. 1 og 2 i alle rækker. 
Alderstrin: For alle aldre.  Sidste tilmeldingsfrist en dag (kl 17:00) før spilledagen.  
Gellerup Cup foregår: Onsdag i uge 29, 30, 31 og 32. 
Tilmelding i klubberne i Gellerup eller ring til Mac på 51 18 18 94.
 

SOMMER, JUBIIII!!

Fredag

TORSDAG
1. Mad over Bål, med Verdensskove, 
Yggdrasil og Folkesundhed Aarhus, Vest. 
13:00 - 16:00 bag foreningshuset ved Gudrunsvej 2. 
 
2. Legedag i Toveshøj Alle børn er velkommen 
til at deltage, vi opfordrer til at både forældrer 
og børn er med, så vi kan få en rigtig god dag 
sammen - Husk Solcreme! ;)  Fra 12:00 - 16:00

1. Mad over Bål, med Verdensskove, Yggdrasil og 
Folkesundhed Aarhus, Vest.  
13:00 - 16:00 bag foreningshuset ved Gudrunsvej 2.
2. Get2falafel med ACFC fra kl. 15:30-17:30 ved 
klubberne i Gellerup 
3. Henna med Somalisk familiehøjskole fra kl. 
15:30-17:30 ved klubberne i Gellerup 
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NU ER VI I UGE

32
YEAH!

TIRSDAG

MANDAG
Aktivitet Tid Sted
Mad over bål 14:00 - 16:00 Bag foreningernes hus, 

Gudrundsvej 2-10
Henna på Hænder 15:00 - 17:00 Klubberne i Gellerup

Palæstinensisk folke- 
dans dabke og mad 

17:00 - 20:00 Legepladsen i Gellerup

Cykeltur 13:00 - 17:00 Klubberne i Gellerup

Aktivitet Tid Sted
Mad over bål 14:00 - 16:00 Bag foreningernes hus, 

Gudrundsvej 2-10
Ansigtsmaling 14:30 - 16:30 Klubberne i Gellerup

Legedag i Toveshøj 12:00 - 16:00 Klubberne i Toveshøj

BYDELSMØDRENE
Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk 

minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet 
for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det 

etablerede system kan have vanskeligt ved at nå. 
Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og 

bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan 
hjælpe kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så 

de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.
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ONSDAG

FREDAG

TORSDAG

1. Mad over Bål, med Verdensskove, Yggdrasil 
og Folkesundhed Aarhus, Vest.  13:00 - 16:00 bag 
foreningshuset ved Gudrunsvej 2.
2. Gellerup Cup med ACFC fra kl. 12:00-21:00 ved 
klubberne i Gellerup - Aarhus Arena Vest 

1. Mad over Bål, med Verdensskove, Yggdrasil 
og Folkesundhed Aarhus, Vest. 13:00 - 16:00 bag 
foreningshuset ved Gudrunsvej 2.
2. Get2falafel med ACFC fra kl. 15:30-17:30 ved 
klubberne i Gellerup 
3. Henna med Somalisk familiehøjskole fra kl. 
15:30-17:30 ved klubberne i Gellerup  
4. Toveshøj Cup med IVF fra kl. 16:00-20:00 ved 
fodboldbanerne i Toveshøj

1. Mad over Bål, med Verdensskove, Yggdrasil 
og Folkesundhed Aarhus, Vest. 13:00 - 16:00 bag 
foreningshuset ved Gudrunsvej 2. 
 
2. Cykeltur med overnatning til RY Er du mellem 
10 -15 år og har lyst til at komme med på en lang 
cykeltur, så har du nu mulighed for dette, kontakt 
en af medarbejederne i klubberne i Gellerup og meld 
dig til turen!
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NATUR

1) Byparken 2) Hasle Bakker 3) Skjoldhøjkilen 4) True Skov 
5) Laskedalen og Hans Broges Bakker 6) Gjellerup skov 7) 

Brabrandsøen 8) Natursamarbejdet i Aarhus kommune

OMRÅDERNE
I GELLERUP
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oråret har 
meldt sin 
ankomst, 

blomsterne 
springer ud og 

det grønne spirer. Det 
er ved at blive dejligt lunt derude. Vi har her 
samlet otte tips til skønne naturområder i 
og omkring Gellerup, som du enten kan gå 
eller cykle til. Så pak picnickurven med mad, 
lidt tegnegrej, bøger, et tæppe at sidde på 
og tag på opdagelse i naturen! 
Byparken – Byparken er Gellerups grønne 
hjerte med bevægelses- og aktivitetstilbud 
for både børn og voksne. Her er plads til 
små vandringer, leg og en tur ned til søen, 
hvor man måske kan fange små dyr med et 
net eller bare kigge på fuglene, mens man 
nyder sin madpakke i en af træhytterne.  
Der er flere legepladser og spændende 
rutsjebaner man kan prøve at finde. 
Hasle Bakker består af tre bakketoppe: 
Spiralen, Bakkekammen og Plateauet. Det er 
blevet et populært tilflugtssted for mange, 
der har brug for en rask gåtur eller bare 
frisk luft. Udsigten fra bakketoppene er 
utrolig skøn og her man kan også slå sig ned 
og spise sin madpakke. Hvor mange søer 
kan man tælle til? 
Skjoldhøjkilen– der strækker sig fra 
Hasle Bakker i øst til True skov i vest, er en 
strækning på ca. 3,5 km. Stedet har en lang 
række legemuligheder som svævebaner, 
klatrestativer og balancebomme. Der må 
gerne fiskes i nogle af søerne. Fem steder i 
området er der steder med madpakkehuse.

True skov – er perfekt til at vandre eller 
cykle i. Skoven spænder over et område på 
650 hektar og er et af de største skovom-
råder i Aarhus. True Skov ligger lige vest 
for Aarhus. Kør ad Silkeborgvej fra Aarhus 
centrum eller snup Edwin Rahrs Vej gennem 
Brabrand. Alternativt kan du hoppe på bus 
3A fra Aarhus C – stå af ved Anelystvej. Her 

kan du finde et kort over True Skov med 
seværdighederne “Vinterens hjerte”, “Lille 
Amerika” og “Labyrint”. 

Langdalen og Hans Broges Bakker – 
er mere skov end bakker. Det er en gammel 
højstammet bøgeskov med et kuperet 
terræn, der med sine stejle skråninger 
egner sig perfekt til leg for børn og andre 
vovehalse. Der er blandt andet adgang til 
området fra tennisbanerne på Stenbækvej 
17 i Brabrand.

Gjellerup Skov – (Sydvest for krydset 
mellem Silkeborgvej og Åby Ringvej) ligger 
ved siden af Sødalskolen. Her findes blandt 
andet en shelterplads – en træhytte med 
bålplads.

Brabrand Sø – Rundt om søen løber noget 
af Brabrandstien. Denne strækning er 10 km 
lang og populær til cykel-, rulleskøjte- og 
løbeture. Her kan man fodre fugle, måske se 
nogle svaner og smuk natur.

Natursamarbejdet i Aarhus kom-
mune: Et økologisk naturcenter, hvor der 
er mulighed for at se geder, får, heste, og 
kaniner. Natursamarbejdet er et tiltag for 
børneinstitutioner og skoler, så tilbuddet er 
lukket i sommerferien. Så respekter, at der 
kun er mulighed for at se de dyr som går 
ude. Kan findes på Louisevej 100 i Brabrand.

Forslag til sjove lege i skoven:

- Gemmeleg

- Jorden er giftig

- Lege ridderleg med grene, som findes og 
bruges som svær

- Ordlege såsom hedder en blomst, et træ 
på engelsk, arabisk, somalisk mm.

- Tegn det, du ser i skoven

- Lege skraldemand og samle skrald

- Samle spændende ting, man finder på sin 
vej

F
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Tak forTak for
EN GOD SOMMER!

Vi vil gerne sige stor tak til alle frivillige, foreninger og hjælpere

For mere information, kontakt venligst: 
Klubberne og Legepladsen i Gellerup 
Karen Blixens Boulevard 47 A, B, C og 53, 8220 Brabrand /Klubberne

SYNES GODT OM OS PÅ FACEBOOK

Familienetværk 
i Toveshøj

Verdensskove

Somalisk forening Gobaad - 
Gobaad betyder: unik eller 
enestående.

Den lokal fodboldklub - Elsker 
du at spille fodbold, så er der 
mulighed for mange turneringer

RABETA

SOMALISK FAMILIE-
HØJSKOLE

Palæstinensisk FolkeDans - Vil du 
danse lidt dabke? Kom og dans med 

Den lokale Spejder gruppe i 
Gellerup, for børn og unge/ piger 
og drenge fra 5 - 16 år.
Følg dem på       /OlivenSpejderne

Arabisk Dansk Kulturhus - Vi 
blander kulturene sammen ;)


