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Sommeren: stille og rolig
Af Gordon Roberts, projektleder for Fritidspatruljen
Når man skal lave aktiviteter for børn i sommerferien, kan man ikke ønske sig bedre vejr end det vi oplevede i år. Det betød, at vi har haft mulighed for – sammen med klubberne i Gellerup og Toveshøj – at aktivere børn med tilbud om stjerneløb, skattejagt, vandstafetter og meget mere.

I juli samarbejdede vi også med Sigrids Stue om at lægge perler og at lave stofmasker, som nogle modige drenge og piger tog godt imod. Denne sommer var speciel, da Ramadanen blev afholdt i sommerferien.  Området virkede meget roligt, da vi gik ture i de tidlige eftermiddagstimer. Også aktiviteterne gik stille for sig. Årsagerne kan være mange, og jeg tvivler på, at nogen har hele forklaringen. De kan hænge sammen med, hvordan familiens ferieplaner ændrer sig fra år til år, det voksende antal tilbud til børn, om kendskab til tilbuddet, om familiens økonomi og ikke mindst om vejret og Ramadan. Måske er vi blevet bedre til at tilbyde aktiviteter, børn synes om og på tidspunkter, der passer dem. Men det er gætteri, da vi også har oplevet en tendens til et nedadgående antal børn der deltager i aktiviteter de seneste tre somre.
Måske har vi oplevet mere ro om aktiviteter, fordi børn er trygge ved, hvad vi laver. Det vil være rart, hvis det er sandt! Det er lige præcis det, som nogle børn og forældre for nylig har sagt til os.Måske lavede vi aktiviteter, der kun tiltrak børn, som følte sig godt tilpas med stille aktiviteter med faste rammer. I hvert fald var der ikke så mange ”frække drenge” med som tidligere. Hvor var de drenge henne, som kun synes noget er sjovt, når der er fart over feltet? I Fritidspatruljen vil vi gerne tilbyde aktiviteter for alle børn 4-12 år, så vi er lidt kede af det, hvis vi har ramt forbi med vores sommerferieaktiviteter. 



Gellerup.nu September 2013 - 3

Stemmer du også?
Hvis du har boet i Danmark i mindst tre år eller er EU-borger, så kan du stemme til kom-
munalvalget og regionsvalget 19. november, og valgkortet vil komme automatisk til dig.
Ved afstemningssted Globus1 er der ca. 7200 stemmeberettigede borgere. Men ved 
kommunalvalget for fire år siden var det kun 42,9 procent af dem, der stemte. Og hvis 
man ser på Gellerupparken/Toveshøj alene, så har forskere talt sig frem til, at stemme-
procenten her er under 30 procent!
Det kan du være med til at ændre på! Stem 19. november, så får du indflydelse på blandt 
andet: 
Dit barns pasning, skolegang og ungdomsuddannelse • Din families fritidsliv • Kommunale 
tilbud i Gellerup • Dine jobmuligheder • Veje og bustrafik • Sygehuse

...fordi det er vigtigt, at vi unge også er med 
til at styre Aarhus. Når jeg har retten til at 
stemme, så siger jeg ikke nej tak. Jeg er 20 
år nu og stemte også for to år siden, da der 
var folketingsvalg. 
Der er mange unge, som ikke går op i poli-
tik, og sådan havde jeg det også selv, indtil 
jeg blev 18. Så begyndte jeg at snakke med 
vennerne om, hvad der er vigtigt. 
Når vi stemmer, er vi med til at sikre vel-
færden og et godt samfund for de unge. 
Jeg ved godt, at jeg kun udgør en enkelt 
stemme, men hvis mange lader være med 
at stemme, så kommer vi ikke langt.
Jeg er lidt ligeglad med, hvad politikerne si-
ger vil ske om 20 eller 100 år, men jeg er 
ikke ligeglad med de unges vilkår i Gellerup.
Derfor stemmer jeg!

Mahmoud Dirawi, 
HF-studerende og talenttræner, Gellerup

Jeg stemmer til
Kommunalvalget...
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Om mindre end en måned er 
den boligsociale helhedsplan 
klar til at blive udmøntet i kon-
krete indsatser og opslag af 
stillinger, så der kan blive sat 
indhold og personer på det bo-
ligsociale arbejde i de kommen-
de fire år. 
Søndag den 8. september er planen så 
klar, at den kan præsenteres for bebo-
erne på en høringsdag i Foreningernes 
Hus – her kan beboerne stadig påvirke 
planen med deres erfaringer og input. 
Mødet holdes kl. 14.30 ti 17.30.
Selv om der bliver justeret og arbejdet 
med planen lidt endnu, så vil den bo-
ligsociale chef, Henning Winther, godt 
slå fast, at planens overskrifter ligger 
fast. Der mangler en række detaljer og 
indgåelse af partnerskaber, men de 
overordnede indsatser bliver disse: 

”Børn, Unge og Familier” 
• Lektiehjælp - hjælp til foreninger med 
lektiehjælp.
• Uddannelsesvejledning - coachende 
livsvejledning om uddannelse.
• Formidling af fritidsjobs - hjælp til at 
få og fastholde et fritidsjob.
• Virksomhedsskole/praktikpladsfor-
midling - arbejdsmarkedserfaring og 
praktik på den fysiske helhedsplans 
byggepladser.
• Fritidspatruljen (eksisterende) - lege-
aktiviteter for børn, styret af unge.
• Opkvalificering af unge (OCN) - kom-
petencedokumenterende kurser for 
unge.
• Flyverkorpset - opkvalificering af voks-
ne ledige.

”Beboernetværk, Demokrati og Ind-
dragelse”
• Byggeriets Folkekøkken - madsted i 
centrum af fysisk såvel som social hel-
hedsplan.
• Verdenshaverne - lokalt urban farming-
tiltag med salgs-, aktiverings- og terapi-
sigte.

• Kvalificering af projekter i området - ko-
ordinering af samspillet mellem udefra-
kommende og lokale initiativer.
• Samvirket (eksisterende) - koordine-
ring mellem lokale frivillige og offentlige 
instanser.
• Foreningernes Hus (eksisterende) - 
områdets lokale forenings- og aktivitets-
hus.  
• Foreningsudvikling - samarbejde med 
Globus1 om understøttelse af lokale for-
eninger.
 
Kommunikation
• Formidling af helhedsplan - formidling 
af helhedsplan set med mange øjne; be-
boere, administration, medarbejdere, 
myndigheder mv. Dokumentarisk sigte.
• Opgangsambassadører - velkomst til 
nye beboere og tryghedsvandringer.

• Beboerguider - rundvisning af gæster i 
området.
• Beboerdrevet redaktion - nyhedsredak-
tion i samarbejde med lokale frivillige.
• Tryghedsvandringer - tryghedsskaben-
de forbedringer af fysiske forhold.
• Beredskabet - frivilligt netværk til ind-
sats ved uroligheder i området.
• Velkomst til professionelle - introduk-
tion for nye ledere med personaleansvar.
• Inddragelsesproces i kommende hel-
hedsplan - professionel proces frem mod 
ny helhedsplan efter 2017.
• Sundhedscafé - det eksisterende kon-
cept udvidet med PTSD-indsats.
• OCN-medarbejder - dokumentation af 
realkompetencer i uformel læring.
• Beboerrådgivningen på Toveshøj (eksi-
sterende) - beboernes egen socialfaglige 
rådgivning. 

Boligsocial helhedsplan snart klar

Af Birger Agergaard

Lektiehjælp (billedet) og uddannelsesvejledning bliver styrket i Gellerup, så bydelens unge i 

højere grad gennemfører ungdomsuddannelser og senere bliver uddannede. På billedet hjæl-

per Muhammed Elmi drengen Omar i den somaliske lektiecafe. 
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Ramallah-spejdernes bus kø-
rer en tidlig lørdag morgen fra 
Foreningernes Hus med retning 
mod København.
18 festklædte bydelsmødre fra Gellerup 
skal til Christiansborg – demokratiets 
højborg. Gellerup.nu er med på turen. 
Undervejs går snakken på arabisk og so-
malisk. Og høj latter overdøver Ramal-
lah- bussens dieselmotor.
Idil Mohamed Mire er bydelsmor med 
somalisk baggrund. Hun siger, at de 
gennem projektet har lært at tage ud-
gangspunkt i Gellerup og møde andre. 
Netop dette viser sig i dag, hvor mødre-
ne stiller spørgsmål om at arbejde som 
politiker på Christiansborg.
De skal nemlig møde folketingsmedlem 
Fatma Øktem, der tager imod ved ind-
gangen. Hun viser rundt og fortæller, at 
hun arbejder på Danmarks flotteste ar-
bejdsplads og er ordfører for partiet Ven-
stre i ligestillingsspørgsmål. Hun giver 
eksempler fra hverdagsliv og ligestilling. 
For eksempel har en far spurgt hende 
om samkvemsret med sine børn efter 
skilsmisse, hvilket er et konkret eksem-
pel på, at man som borger i Danmark 
kan stille spørgsmål til politikere og få 
dem til at diskutere sagen i Folketinget.

Stem og tag ansvar
Fatma Øktem har selv boet i Gellerup og 
kommer ind på ansvar for børn og siger, 
at det er vigtigt, at man tager ansvar, før 
man sætter børn i verden. Og vil man 

have et ansvar, skal man også give sin 
stemme ved kommunalvalget, der finder 
sted 19. november.
”Det er vigtigt at forstå andre, og at man 
godt kan arbejde sammen, selvom man 
er forskellige,” siger hun, og der opstår 
også en debat om tørklæder og forskel-
lige holdninger i den forbindelse. 

Grundloven skal overholdes
Fatma Øktem giver med praktiske ek-
sempler mødrene svar på, hvordan det 
er at være i Folketinget og at hun har 
skrevet under på, at hun skal overholde 

loven. 
Da hun spørger 
mødrene, om 
de ved, hvornår 
Grundloven blev 
til, kommer der 
straks svar: 1849. 
Fatma Øktem for-
tæller også om 

grundlovsændringen 1953, hvor det blev 
vedtaget, at også kvinder kunne være re-
genter.

I Folketingssalen er der livlig debat
I dag er det ikke folketingsmedlemmer, 
der debatterer, men mødrene der stiller 
spørgsmål til Fatma Øktem, der også vi-
ser sin plads i folketingssalen.
Mødrene finder spørgsmål frem fra hu-
kommelsen, og der er også livlig debat 
mellem mødrene. 
Fatma Øktem slutter med at invitere 
til, at man kan blive politiker for en dag 
sammen med hende eller en anden poli-
tiker. Hun vil også gerne følge mødrene 
i deres ambassadørarbejde og siger, at 
hun gerne besvarer spørgsmål både te-
lefonisk og skriftligt.
Humor, latter og dieselmotor giver 
brændstof til, at chauffør Walid Mah-
moud kan transportere mødrene sikkert 
hjem til Gellerup lige inden midnat.

Fatma Øktem (uden tørklæde) viser Folketingssalen frem for bydelsmødrene fra Gellerup.

Cha-D har skrevet og sunget om sammenhold: 

Min Gade og Blok
Jeg er der for min gade og min blok

er der for mit folk og min flok

Jeg er der for mine brødre
er der for mine søstre
Jeg er der for de store og små

Jeg er der for min ghetto og mit klik

Så sæt dig selv i respekt
ik kom’ i klem’ med mit slæng

Bli hjem’.

Bydelsmødre i Folketinget

Af Jytte Lund Larsen 

Grundloven kan ses på Christiansborg, men dog kun 
en kopi, da man er bange for, at den originale kan tage 
skade af at stå fremme. 
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Sommeren kunne ikke have 
været bedre – og først til sidst 
i skoleferien kom regnen og la-
vede lidt uorden i sommerferie-
aktiviteterne. 
Men der var mange tilbud, og når bør-
nene havde sovet ud efter ramadan-næt-
terne, var de friske på at lege. 
Her på siden bringer vi ganske få fotos 
fra nogle af sommerferieaktiviteterne 
– der er flere på www.gellerup.nu. Bil-
lederne er taget af Birger Agergaard og 
Elsebeth Frederiksen.
Læs også Gordon Roberts kommentar 
side 2 her i bladet. 

Sol, lidt regn og godt humør 

Af Birger Agergaard

ACFCs fodboldskole var 
igen en succes med om-
kring 80 spillere i en uge. 
I år var der for første gang 
et hold piger med – de 
lærte rigtig meget i løbet 
af ugen, men nogle af 
dem spiller også fodbold 
i skolen. 

Næsten alle spillere på ACFCs 

fodboldskole, samlet på et bil-

lede. Det blev taget, da DBU 

og Aarhus-borgmesteren kom 

forbi. ”Det er landets bedste 

fodboldskole,” sagde Bent Clau-

sen fra Dansk Idrætsforbund til 

børnene.

Fritidspatruljen oplevede nogle meget engagerede børn i de 

aktiviteter, som blev lavet i samarbejde med Klubberne og 

med Sigrids Stue. Her et billede fra den sidste dag i Rama-

danen, hvor patruljens instruktører og kunstneren Alioum 

Moussa hjalp børn med at lave monstre af brugt tøj.  

Gellerup Cup blev noget forstyrret af regnvejr, men drengene 

her mødte troligt op hver gang – og tabte, fordi de var et ho-

ved mindre end de fleste. Her holder de taktikmøde.
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Sol, lidt regn og godt humør 

To unge kvinder fra Ramallah 
på Vestbredden gæstede Gelle-
rup i august.
De var med til at fejre Eid, de besøgte for-
eninger og ungebyrådet, tog på caféture 
med unge - og så videre. 
”Der er meget ordentligt i Danmark. Og 
så er de unge gode til at tale engelsk,” er 
to af de ting, der har slået 16-årige Sama 
Abu-Fares og 15-årige Asar Jaradat. 
I Gellerup har de lagt mærke til, at pa-
læstinenserne holder fast på deres kultur 
og traditioner - endda mere, end de selv 
gør på Vestbredden. 
”De er jo en minoritet i Danmark, det er 
nok derfor, at de er gode til at holde sam-
men,” siger Asar.
Pigernes besøg er et af de første resul-
tater af den rejse, som et hold aarhusia-
nere foretog til Ramallah i april-maj. Med 
på turen var nemlig Charlie fra det aarhu-
sianske ungebyråd, og Sama og Asar sid-
der i et tilsvarende ”Youth City Council” i 
Ramallah. 

Det Arabiske Forår gav frihed
Sama og Asar er muslimer, men hører til 
den unge generation, som har flyttet sig 
sammen med Det Arabiske Forår, og de 
bærer eksempelvis ikke hijab. Ramallah 
er en åben by, hvor det f.eks. ikke er så 

almindeligt, at piger bliver gift med deres 
fætre. 
”Det er der faktisk to tredjedele af alle pi-
ger på Vestbredden, som gør,” siger Asar, 
som er rigtig glad for at høre til den sid-
ste tredjedel. 
Læs hele historien på www.gellerup.nu

To Ramallah-piger besøgte Gellerup

Af Birger Agergaard

Den aarhusianske delegation, 
som i foråret var i Ramallah, 
ønskede, at besøget bliver star-
ten på et venskab. 
Den vision holder, og ”Starten på et ven-
skab”  er da også blevet til titlen på den 
rapport, som Rabih Azad-Ahmad netop 
har sendt ud på vegne af delegationen. 
Rabih har selv palæstinensisk baggrund 
og mener, at venskabsforbindelser med 
Ramallah kan styrke både Aarhus og den 
moderne by på Vestbredden.
Rapporten nævner en række konkrete 
aftaler, som er indgået mellem skole- og 
kulturfolk i begge byer. Et eksempel er 
Gellerups Ramallah-spejdere, som be-

søgte First Ramallah Group. Denne spej-
dergruppe har et orkester af drenge og 
piger, der spiller tromme og sækkepibe, 
og de vil gerne hjælpe Gellerups spejdere 
med at opbygge et orkester.
Indtil videre har Walid Mahmoud været 
på et nyt besøg hos spejderne, og der ar-
bejdes på, at en trommelærer fra Ramal-
lah kommer hertil for at undervise spej-
derne. Hvis der kan skaffes penge, kan 
Gellerups spejdere også godt tænke sig 
at indkøbe sækkepiber og få et fuldtonet 
orkester.
Læs mere på www.gellerup.nu

Starten på et venskab

Af Birger Agergaard

Spejderleder Walid Mahmoud på besøg 
hos Palæstinas eneste violinbygger hos mu-
sikskolen  Al Kamandjati. (foto: Ole Jessen)

Asar Jaradat (tv.) og Sama Abu-Fares bliver vist rundt på Aarhus Rådhus 
af deres landsmand Rabih Azad-Ahmad. (foto: Ole Jessen)
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Rundt i Gellerupparken

Se, hvor meget Tinesvej vil fylde!
Af Birger Agergaard

120 familiers fællesareal vil bli-
ve mere end halveret, hvis der 
anlægges en meget bred vej 
igennem haven. Sagen handler 
om Tinesvejs kommende for-
længelse op til Bygaden, og den 
skal forløbe mellem Nordgård-
hallen og Blok B7. 
Ifølge lokalplanforslaget bliver vejen 
særdeles bred, da der er tegnet to for-
tove a 3,1 meter ind plus cykelstier på 
hver 2,2 meter, to kørebaner samt en 
helle i midten – i alt 20 meter. Det bliver 

endda mere, fordi der skal være plads til 
skråninger. 
En af beboerne, Ali Khalil, har ikke den 
store tiltro til, at vejen bliver smallere, 
men han deltog alligevel i en lille ”hap-
pening” forleden, hvor tre fra afdelings-
bestyrelsen kridtede vejen op.
”Jeg har spurgt kommunen flere gange, 
hvem der har bestemt, at vejen skal fylde 
så meget, men jeg har ikke fået svar. Jeg 
er bange for, at det ikke nytter at komme 
med et høringssvar,” siger han om kom-
munen. 
”Jeg har besluttet, at hvis der ikke laves 
om på det her, vil jeg ikke sidde i adhoc-

udvalget (udvalg om hel-
hedsplanen med repræ-
sentanter for boligfor-
eningen og kommunen) 
mere,” siger Ali Khalil.

Optimist
Hans makker i afdelings-
bestyrelsen, Helle Han-
sen, er mere optimistisk 
med hensyn til at få gjort 
vejen betydeligt smal-
lere. Historien viser, at 
man opnår noget ved at 
stille ændringsforslag.

Det er også 
grunden til, 
at fællesarealet nu er stri-
bet op, så alle kan se, hvor 
overdrevne fortovene er, og 
hvor meget der er tilbage af 
beboernes fællesareal.
”Vi har nu indsendt et hø-
ringssvar til kommunen,” 
siger hun. Politikerne skal 
tage endelig stilling til lo-
kalplanforslaget for vej-
strukturen sidst på året. 

Altid et valg
 I kommunens byplanafdeling siger Me-
rete Odgaard, at hun ikke har været in-
volveret i de eksakte bredder af fortove 
osv., men hun understreger, at vejprofi-
ler altid er et valg mellem det overord-
nede og hensynet til de enkelte beboere:
”Jeg kan da godt ønske, at det kan gøres 
smallere, men vi har også hensynet til, at 
Tinesvejs forlængelse skal være en flot 
indgang til området, som man kan se 
nede fra Silkeborgvej.” Læs hele hendes 
svar på www.gellerup.nu

De flotte altaner
En god håndfuld beboere er med i konkurrencen om at 

have årets flotteste altan i Gellerupparken. Billederne 

af altanerne er nu hængt op i Yggdrasil, og du kan nu 

komme hver torsdag indtil 14. september og stemme 

på den altan, som du synes er pænest.

Vinderen udpeges  til beboermødet 19. september. 

Tre fra afdelingsbestyrelsen stod bag den lille happening 

bag Blok B7 (fra venstre): Elsebeth Frederiksen, Ali Khalil 

og Helle Hansen.

Så bredt bliver fortovet – over tre meter.  Til-
sammen vil Tinesvej ”spise” over halvdelen af 
beboernes fællesareal. 

Huslejen stiger i 2014
Beboerne i Gellerupparken mødes til beboermøde tors-

dag den 19. september kl. 19 i Foreningernes Hus.

Budgettet for 2014 skal vedtages – det forventes, at der 

kommer en huslejestigning på omkring tre procent.
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I Helhedsplanen Gellerup og 
Toveshøj er det fra kommunen 
fastlagt, at der skal bygges 60–
70 plejeboliger med et lokalcen-
ter. 
Placeringen har beboerne valgt at lægge 
bag Edwin Rahrs Vejs 18–26 på græsare-
alet foran Bazar Vest. Beboerne på Tove-
shøj mener, at det er det mest egnede 
sted. 
Det er nemt at komme til og fra, og der 
vil ved udbygning af basarpladsen og let-
banen være noget at se på for de ældre 
der flytter ind.
I dag er der mange, som bor sammen 
med deres forældre, og for nogle er det 
en selvfølge, at man selv passer på sin 

mor og far. Sådan siger koranen, andre 
siger at det er kulturbestemt.

En svær beslutning
For nogle kan det godt lade sig gøre selv 
at sørge for ens forældre, men der er 
også tilfælde, hvor arbejde og så videre 
har skabt konflikter. Og nogle er presset, 
hvilket ikke altid giver det bedste miljø 
for hverken den ældre eller familien. 
At blive gammel er ikke nemt, specielt 
hvis man ikke kan forstå sproget og ikke 
kender til samfundet. Som pårørende 
kan det være svært at se sine forældre 
blive syge. 
Der er mange etiske dilemmaer, og i en 
kultur, hvor man ikke lader sine forældre 
komme på plejehjem, kan det være en 
rigtig svær beslutning.

Men plejeboliger 
vil give den ældre 
en ny mulighed, li-
gesom datter eller 
søn kan give sine 
forældre en god 
livskvalitet. I ple-
jeboligen kan de 
ældre møde andre 

ældre og komme ud af en evt. isolation 
og få en rigtig god alderdom.

Skal dække hele Brabrand
Vi beboere har måske ikke den store ind-
flydelse på, hvad kommunen har tænkt 
sig, da plejeboligerne skal dække hele 
Brabrand. Men vi ved noget om kulturer 
og om vores stærke omsorg for vore for-
ældre – derfor har vi en god mulighed for 
alligevel at få indflydelse.
I min optik handler det ikke om at flytte 
fra sin familie, men i stedet at se det så-
dan, at ens forældre får den bedste livs-
kvalitet. Der skal stadigvæk være plads 
til et familieliv med mulighed for få den 
hjælp, som både den ældre og familien 
har brug for.
Med nye plejeboliger og et lokalcenter 
håber jeg på at vi kan få sat fokus på de 
ældre i området. Lokalcentret giver dem 
mulighed for at blive mere aktive – det 
forebygger og giver en bedre livskvalitet 
for den ældre. 

Se, hvor meget Tinesvej vil fylde!

Rundt på Toveshøj

Plejeboliger og lokalcenter i Toveshøj

Af Anett Sällsäter Christiansen, afdelingsformand, Toveshøj

 Beboermøde og video

Den 10. september kl. 19 holder Toveshøj beboer-

møde, hvor der udover godkendelse af budgettet vil 

være en afstemning om i videoovervågning i afde-

lingen. 
Beboerne vil blive præsenteret over for nogle for-

slag, som vil blive diskuteret og stemt om.

 Møde om kulturpenge

Går din forening eller projekt med en god kulturel 

ide i ærmet, så skal du præsentere den for de øvrige 

i Gellerup – for på den måde kan din ide gro bedst, 

og kun ved at møde op kan du få penge fra puljen til 

de større og længerevarende projekter.

Altså: mød op 2. september kl. 17-19 på A-Toget 

(tidl. Gellerupscenen), hvor der er et offentligt 

møde om Gellerup Kulturmidler.

 Lørdagsleg i Globus1Lørdag d. 7. september kl. 9-12 starter Globus1 
noget nyt: Lørdagsleg. Her får børn i alderen 0-6 
år mulighed for at tumle rundt sammen med deres 
forældre.
”Vi bygger en fantastisk forhindringsbane, laver 
trappen om til en rutchebane og stiller op til for-
skellige boldspil i den ene ende af  hallen,” siger 
idræts- og integrationskonsulent Henriette Ga-
ardbo.
Lørdagsleg foregår den første lørdag i hver måned. 
Det er gratis at deltage. Børn SKAL være ifølge en 
voksen. Medbring gerne madpakke og hjemmesko.
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Ilham Mohamed, Toveshøj, 
spiser ikke meget oksekød el-
ler lammekød, men holder sig 
mest til kyllingekød, som hun 
bare synes bedst om.
Men hun vil gerne blande sig i somme-
rens langvarige diskussionen om halal-
slagtning – en diskussion, som mest har 
handlet om bedøvelse og mærkning af 
kød fra store dyr. 

Først vil hun gerne understrege, at debat-
ten har været overdrevet:
”Der er så mange andre vigtige ting at 
snakke om, eksempelvis uddannelse og 
beskæftigelse. Jeg bliver ked af at høre, 
at det handler om muslimer, fordi man 
fremhæver det negative,” siger Ilham.
Så tilbage til halal-diskussionen, som 
trods alt har en betydning, fordi den også 
handler om, hvordan dyrene behandles 
under slagtningen. Dansk Folkeparti og 
senest den nye fødevareminister synes, at 
kød skal mærkes, så man dels kan se, om 
det er dansk, og om det er halal-slagtet.

Okay at mærke kødet
”Det er okay at mærke kødet. For musli-
mer er det vigtigt, at det er halalslagtet, 
og hvorfor ikke mærke kødet, ligesom 
man kan læse på mælkekartoner, hvad 
der er i?”
Ilham indrømmer, at hun ikke ved så me-
get om selve slagtemetoden i Danmark 
– noget, som også har været meget dis-
kuteret. I Islam skal dyrene slagtes ved at 
lade blodet løbe ud af det endnu levende 

dyr, men hvis det sker uden bedøvelse, så 
er det dyremishandling, siger myndighe-
derne i Danmark og mange andre nord-
europæiske lande. Derfor har muslimer 
accepteret bedøvelse med en boltpistol, 
som ikke trænger igennem hjerneskallen. 

Imamer må undersøge det
”Det er noget, som vi mangler informa-
tion om, så på den måde er det godt nok 
med diskussionen.  Der bør være en rig-

tig god undersøgelse, som imamer del-
tager i, så vi kan rette os efter det. Umid-
delbart vil jeg jo sige, at dyrene ikke må 
bedøves først, for det er den rituelle 
slagtning, men hvis imamer siger, at det 
er i orden at bedøve først med en boltpi-
stol, så er det i orden,” siger Ilham.
Hun henviser til Koranens ord om, at 
man ikke må mishandle dyr, men hun 
savner information om, hvornår der er 
i slagtesituationen er tale om mishand-
ling eller ikke.

Vi behøver information om halal-slagtning 

Af Birger Agergaard

Ilham Mohamed synes, at der skal være en god undersøgelse, som imamer deltager i. 

(foto: Finn Herskind)
Fakta om slagtning

Af Birger Agergaard

I Danmark bedøves alle dyr før slagtning, dvs. også ved halalslagtning. En person, godkendt 

af Islamisk Kulturcenter, overvåger halal-slagtningen. 

En stor del af det halalkød, der importeres, er slagtet uden bedøvelse. Den nye fødevaremi-

nister Karen Hækkerup anbefaler producenter og supermarkeder at mærke kødet, så man 

kan se, hvor det kommer fra. 

Kyllinger, kalkun mv.: næsten alle fjerkræ i Danmark halalslagtes. Et enkelt slagteri har fået 

tilladelse til at mærke kyllinger med ”ikke halal”. Alle øvrige fjerkræ bedøves før slagtning 

kyllingerne i et strømførende vandbad.

Store dyr (kreaturer, kalve, lam mv.): dyret bedøves med en boltpistol, som øjeblikkeligt får 

dyret til at miste bevidstheden, men pistolen trænger ikke igennem hjerneskallen.

Rituel slagtning uden bedøvelse foregår ikke på slagterier i Danmark, selv om loven har åb-

net mulighed for det. Men ingen slagterier har anmeldt ønske om det, og fødevareminister 

Karen Hækkerup arbejder på at fjerne muligheden helt.

Kilde: Foedevarestyrelsen.dk – søg på ordet ”halal”.



 
Balkan-musik 

på A-toget
På A-toget i Gellerup kan du 7. septem-
ber kl. 20 høre svensk/tyrkiske Gadjos, 
som betragtes som et af Skandinavi-
ens førende balkanbeat bands. Gadjos 
blander klublyd med jazz og balkanblæ-
sere i en inciterede og hypnotisk pære-
vælling.
Det er musikstedet Radar, der arran-
gerer, og de sørger også for et genhør 
med et andet Balkan-inspireret band, 
Rakkerpak – og hvoraf nogle af med-
lemmerne bor i Gellerup. 

Intro til Gellerup
Tirsdag d. 17. september holder Samvirket igen introdag til 
Gellerup. Hvis din institution, arbejdsplads eller forening gerne vil 
være besøgssted, så tilmeld jer til Samvirkesekretær Helle Hansen 
helhan@aarhus.dk senest torsdag d. 5. september. Besøget, som 
er af en halv times varighed, finder sted i tidsrummet kl. 9.30 til 
13.15. 
For deltagere lyder programmet; kl. 8.30-15.00 med start og slut 
i Foreningernes Hus Gudrunsvej 10A. Sidste frist for tilmelding 
tirsdag den 10. september til samvirkesekretær Helle Hansen på 
helhan@aarhus.dk. 

       Hasle Bakker-løbet

Deltag i Hasle Bakker-løbet, som i år foregår ons-

dag den 25. september kl. 17-19. Start og mål er 

P-pladsen Lenesvej ved bakkerne.
Kl. 17 er der walk og børneløb. Kl. 18 lyder start-

skuddet til både 5 km. og 10 km. løbet. 
Tilmelding via www.sportstiming.dk
Senere på efteråret introduceres en række nye til-

tag, herunder holdløb, bjergquiz og aftencafé med 

varme drikke og andre lækkerier. Mulighed for om-

klædning på Tovshøjskolen, Janesvej 2, Brabrand.

   
  Kursus i digital post

Fra november 2014 skal alle borgere i Danmark have en 

digital postkasse. Det vil sige, at post fra offentlige myn-

digheder bliver sendt til din digitale postkasse.

Beboerrådgivningen tilbyder beboerne i Toveshøj et kur-

sus, hvor man kan få hjælp til: 

• At oprette en e-mail adresse

• At bestille NemID

• At oprette digital postkasse

Kursus afholdes følgende datoer: September: 3, 10, 17. 

Oktober: 1, 8, 22. November: 5, 12, 19, 26 December: 3, 
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Kurset varer en time og holdes i Tousgårdsladen. Du kan 

vælge mellem kl.14-15 eller 15-16.

Kontakt beboerrådgiver Maryam Fereidanian for at be-

stille tid: På mafe@bbbo.dk eller telefon 2018 5424

Hvis du ikke har mulighed for at modtage din post digitalt, 

har du mulighed for at søge om fritagelse et par måneder 

før d. 1. november 2014.

 Husk Samvirkets 
Kvartalsmøde Tirsdag d. 24. september Kl. 16.30-19 holder Samvirket kvartalsmøde i Foreningernes Hus. Dagsordenen kan læses på www.samvirket.dk ca. en uge før mødet. 

På mødet skal udkastet til den kommende valgprocedure til Samvirkets styregruppe diskuteres. Udkastet kan ses på www.samvirket.dk Tilmeldinger af hensyn til bordopstilling til samvirkesekretær Helle Hansen på helhan@aahus.dk. Ønsker du at spise med efter mødet kl. 19.00, så send en mail til Helle senest fredag inden mødet.

     Gymnastik i Gellerup
Mandag den 2. september starter Åbyhøj IF Gymna-stik sæsonen i Globus1. Der er i denne sæson lidt nyt på programmet: Zumba Sentao, drengegymnastik og breakdance.

Der har gennem længere tid været Zumba i Globus1. Nu udvider foreningen med Zumba Sentao, hvor man arbejder med en stol og får lidt mere styrkeprægede øvelser ind i dansen. 
Ligeledes er der oprettet et nyt hold for tempo-dren-ge i alderen 2-5 år ifølge med en voksen. Endelig kan foreningen præsentere Breakdance for de 12-15 årige. To dygtige drenge er instruktører på et hold for nybegyndere.Alle hold starter i uge 36 og løber frem til april. Meld dig hos Idræts- og integrationskonsulenterne og spørg, hvornår de enkelte ting foregår: Henriette Gaardbo, mobil: 2920 4010, henga@aarhus.dk, Heidi Lytje Oehlers, mobil: 5157 5348,  hlo@aarhus.dk  Se mere på www.globus1.dk 



Mandag d. 2. september kl. 17-19  Møde om Gellerup Kulturmidler, A-Toget
Mandag d. 2. september kl. 19-20 Start på Zumba Fitness, Globus1
Mandag d. 2. september kl. 20-21 Start på Zumba Sentao, Globus1
Tirsdag d. 3. september  kl. 16-17  Start på Breakdance (12-15 år), Globus1
Tirsdag d. 3. september  kl. 17-18  Start på voksen/drengegymnastik (2-5 år), Globus1
Onsdag d. 4. september  kl. 16.30–18.30  Workshop med Gellerupbeboernes tøjkunst, Godsbanen 
Onsdag d. 4. september kl. 17-21  Breakdance-event og freestyle rapshow, A-Toget
Torsdag d. 5. september kl. 17-19  Sigrids Stues workshop med genbrugstøj, Foreningernes Hus
Lørdag d. 7. september  kl. 9-12  Lørdagsleg for børn og forældre, Globus1
Lørdag d. 7. september  kl. 12-15  Udstilling af Alioum Moussas og beboernes tøjkunst, gangbroen v. City Vest.
Lørdag d. 7. september  kl. 19-21 Balkanmusik på A-Toget (koncertstart: kl. 20)
Søndag d. 8. september kl. 14.30-17.30 Beboerhøring om boligsocial helhedsplan, Foreningernes Hus
Tirsdag d. 10. september kl. 19-21 Afdelingsmøde på Toveshøj, Tousgårdsladen
Torsdag d. 12. september kl. 14-15.30 Start på mavedans, Tousgårdsladen
Lørdag d. 14. september hele dagen Tivoli Cup Håndbold, Globus1
Søndag d. 15. september hele dagen Tivoli Cup Håndbold, Globus1
Tirsdag d. 17. september kl. 8.30-15 Introdag til Gellerup, start og slut: Foreningernes Hus
Torsdag d. 19. september kl. 19-22 Afdelingsmøde i Gellerupparken, Foreningernes Hus
Fredag d. 20. september  kl. 18   Fællesspisning i Cafe Perlen, Yggdrasil
Onsdag d. 25. september  kl. 17-19  Motionsløb i Hasle Bakker, start fra Lenesvej
Lørdag d. 28. september  kl. 11   Åbning af udstillingen “Fortællinger”, Gellerup Bibliotek
Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu
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Både Gellerupparken og Toveshøj har holdt sommerfester 
efter Ramadanen. På Toveshøj var temaet ”snobrødsbagning” – det deltog ca. børn 150 i, og 
deres forældre var gode til at bakke op. På billedet arbejder Nadime med at forme et snobrød.  
I Gellerupparken deltog ca. 600 børn i sommerfesten, der blandt andet bød på futture rundt i 
området, hoppeborg – og musik med DJ Bashar. 
Fotos: Parwa Abdalla og Walid Mahmoud. 


