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Søndag den 14. marts 2010

Fem km velgørenhed
Motion: Den århusianske
velgørenhedsløbeklub
KUUL inviterer i dag alle
motionister, store som
små, til at kombinere motion med velgørenhed.
Kl. 11 ved hospitalet i
Skejby begynder et træningsforløb, der den 19.
september skal kulminere
med KUUL Running finalen 2010. Ideen er, at
hver deltager betaler 300
kr. ved tilmeldingen. For
det beløb modtager man
en løbepakke med en
række Adidas-produkter,
tilbud om foredrag, support fra løbetrænere ved
12 fælles løbetræninger –

og ikke mindst medlemskab af KUUL’s venner,
hvilket betyder, at hvert
enkelt deltager støtter
børn med hjertesygdomme med 100 kr. Siden
2007 har KUUL løbet mere end 600.000 kr. ind til
fordel for hjertebørn.
Løbetræningen foregår
fast på en fem km lang
rute hver anden søndag
med start ved indgang 9
ved hospitalet i Skejby.
Bus nr. 14,17 og 26 går lige til døren, og der er desuden gode parkeringsforhold. Tilmelding og mere
information kan hentes
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på www.kuul.dk

Kulturhovedstad på
havnen og i Gellerup
kasper.schutt@jp.dk

Fokus på religion i Vietnam
Messe: Katolsk Vor Frue

Krisen skræmmer ikke

Viby: Gokart Danmarks hurtigste firmahold i gokart
mødes i dag i Racehall Århus på Hasselager Centervej i
Viby, når Dansk Firmaidrætsforbund i samarbejde
med Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union arrangerer
JP
DM i indendørs gokart.

Kirke inviterer i dag kl. 10
til messe med fokus på religionsfrihed i Vietnam.
P. Herbert, præst ved kir-

ken, tager udgangspunkt
i Vietnams kommunisme
og dennes trussel mod
landets forskellige religioJP
ner.

Gellerup under udvikling

KASPER SCHÜTT-JENSEN

Kulturhovedstadssekretær
Trevor Davies ser Gellerup og
havnen som centrale steder i
Århus som Europæisk Kulturhovedstad. Mange andre
europæiske byer har lignende udfordringer i forhold til
ghettoer og modernisering af
havnearealer.
»Her kan vi bidrage til den
europæiske måde at tænke
på. Vi kan forhåbentlig være
et forbillede for andre byer,«
siger Trevor Davies, der vægter de to pågældende områder, da de er ufærdige.

DM i indendørs gokart

kan vi bare sejle flydende hotelskibe ind i havnen. Det gør
man også i Sverige.«

N Århus har parallelt med
andre europæiske byer
udfordringer i forhold til
ghettoer og modernisering
af havnearealer.

»Domkirken og rådhustårnet
er perfekte bygninger, som
man ikke kan ændre på. Hav-

nen er konstant under ombygning og er derfor interessant at beskæftige sig med,«
siger kulturhovedstadssekretæren, som ikke lader sig
skræmme af krisen og aflyste
eller forsinkede byggeprojekter på havnen.
»Hvis vi mangler hoteller,

Trevor Davies finder Gellerup interessant, da også det
område er under udvikling.
»Vi aner ikke, hvordan
Gellerup kommer til at se ud.
Der er så meget kultur i området, som ikke kommer ud.
Bazar Vest er for eksempel
langt mere end grøntsager. Vi
skal have områdets beboere
til at engagere sig i kulturen,
som skal have en platform.
Det er bevist, at kultur kan
løfte et kvarter betydeligt. Århus Festuge gør noget, men
ARoS og Aarhus Teater skal
også forpligtes til at gøre noget lignende. Institutionerne
skal tage medansvar og tænke ud af boksen.«
Trevor Davies leger med
tanken om både et multikulturelt center og et hotel i
Gellerup.
»Med et hotel kunne man

nedbryde myterne om Gellerup. Man kunne eventuelt
ombygge et par af blokkene
til hotel for at få folk helt ind i
opgangene.«

Arkitekter mangler hus
I den ungarske by Pécs, der i
år er Europæisk Kulturhovedstad, bygger man både en
ny koncertsal og et kombineret bibliotek og videnscenter.
I Århus lægger Trevor Davies
vægt på det rytmiske produktionscenter Promus på Vester
Allé, Godsbanen, Multimediehuset og det kommende
museum på Moesgaard.
Han håber desuden på
etableringen af et arkitekturog designcenter på Århus
Havn.
»Vi har rigtig mange arkitekter i Århus, men man kan
ikke aflæse det i byen. Vi
mangler helt klart en platform, der ligesom de øvrige
institutioner kunne have
2017 indbygget som dagsorden.«

Midtjyder er klar med svar
Sundhed: Mens det går dårligt i resten af landet med at

få folk til at svare på et spørgeskema om deres sundhedstilstand, ser situationen noget bedre ud i Region
Midtjylland. Som omtalt i Morgenavisen JyllandsPosten fredag har under halvdelen af de 230.000 danskere, der har fået tilsendt spørgeskemaet, indtil nu
svaret. Men i Region Midtjylland ligger svarprocenten
på over 60, oplyser Center for Folkesundhed, Region
Midtjylland. Det er dog vanskeligt at få svar fra indvandrere og ældre kvinder, ligesom unge mænd afholder sig fra at udfylde spørgeskemaerne. De er udsendt
for at sammenligne sundheden på tværs af landet, og i
Region Midtjylland har 52.400 borgere fået tilsendt
spørgeskemaet. Flest har svaret i Favrskov Kommune,
mens færrest har svaret i Århus. Det er stadig muligt at
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indsende sit skema.

Teater for de yngste
Teater: Englen og Gud har
altid været venner. Men
en dag skaber Gud en
hest, og intet er som før.
Med afsæt i Ulf Starks
børnebog ”Englen og den
blå hest” fortæller Grup-

pe 38 en varm historie
om venskab, jalousi og
forsoning. Forestillingen
opføres i dag kl. 15 samt
tirsdag den 16. marts kl.
17 og søndag den 21.
JP
marts kl. 15.

Akademisk Kor Århus
er et ambitiøst kor bestående af sangere, der
alle har tilknytning til
musiklivet omkring
Aarhus Universitet og
Det Jyske Musikkonservatorium. I dag
kl. 16 giver koret koncert i Lystrup Kirke, hvor publikum vil blive præsenteret
for tre Bach-motetter. Koncerten dirigeres af Ole Faurschou .

Familiedans i folkemusikhuset
Dans: Århus Folkemusikhus på Viborgvej inviterer i
dag kl. 14-16 til familiedans for alle generationer. Eftermiddagen byder på instruktion og levende musik
JP
samt pause med kaffe, saftevand og kage.

Syvårig satte borgmesteren skakmat
KLAUS DOHM
klaus.dohm@jp.dk

Hjemmebanefordel og stor
taktisk erfaring var ikke nok
for borgmester Nicolai Wammen (S), der i går på blot 20
minutter blev sat skakmat af
den syvårige Filip Boe Olsen.
Skakpartiet var arrangeret i
anledning af, at Århus Skoleskak afholdt Århus-mesterskabet og 50 års jubilæum på
Århus Rådhus.
»Det er den hårdeste opposition, som jeg længe har
mødt på rådhuset,« forklarer
borgmesteren med et smil sit
nederlag.
Selv om Nicolai Wammen
som dreng selv spillede skoleskak på Brobjergskolen,
frygtede han på forhånd et

klart nederlag, da rygterne
om Filip Boe Olsens talent
bredte sig.
»Jeg er overbevist om, at
han en dag bliver stormester.
Det var heldigvis ikke overstået på få træk, og jeg er
trods alt tilfreds med at kunne hænge på et stykke tid,«
siger borgmesteren, der efterfølgende blev udfordret af
flere spillere.
I alt deltog omkring 140 i
turneringen, og formanden
for Århus Skoleskak, Henrik
Ochsner, glæder sig især
over, at 40 spillere fra skoler i
Århus V, hvor man spiller
skak som led i integrationsprojektet BMIS, deltog i arrangementet.
»Det er rigtig godt gået,«
siger Henrik Ochsner.

Foto øverst: Trods hjemmebane kunne Nicolai Wammen ikke stille
noget op mod Filip Boe Olsen. Det syvårige talent blev nummer tre i
sin række. Foto herover: Den otteårige Sigurd Wadmann fra Skæring
var dybt koncentreret under sine matcher og endte midt i rækken.
Fotos: Ole Lind

