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Den virkelige udfordring
Af Ghassan Hassoun

Halvdelen af beboerne i Gellerup står uden for arbejdsmarkedet. Det er den virkelige udfordring for bydelen, og en væsentlig del af den boligsociale indsats handler om at sikre gode muligheder for uddannelse og jobs til beboerne. 

Mange vil gerne arbejde, men de fleste jobs på arbejdsmarkedet er faglærte jobs, og det er meget svært at finde ufaglærte jobs i øjeblikket. Har man været længe væk fra arbejdsmarkedet, og taler man ikke et godt nok dansk for at tage en uddannelse eller har andre sociale problemer, er det meget svært. Jobkonsulenter anbefaler, at man får noget joberfaring før uddannelsen i form af praktik, fordi jobs er den bedste måde at komme til at tale meget dansk i det daglige. Man får ekstra kompetencer og noget at tilføje til CV-et. Men jobbene er der ofte ikke, så hvad gør man så! 

Den boligsociale helhedsplan sætter i denne tid gang i flere projekter, som kan give joberfaring: blokambassadører, frokostkøkken og Verdenshaverne. For de unge har vi uddannelsesvejledning, fritidsjobs og snart også virksomhedsskolen. 

Der er masser af beboere over 25 år, som har behov for at få job og uddannelse, men er i en situation, hvor det er vanskeligt at komme i gang. 

Dem skal vi hjælpe – både i det kommunale system med jobcenter og socialrådgivere og i det boligsociale arbejde under boligforeningen. Og vi skal blive bedre til at arbejde på tværs, så vi kan blive bedre til at løse den virkelige udfordring.

Der er masser af indsatser i de kommende år i forbindelse med helhedsplanerne. Du må kontakte os på Det boligsociale Sekretariat, vi står til rådighed for at hjælpe dig.

Kom også, hvis du vil høre om muligheden for at lave frivilligt arbejde. For frivilligt arbejde og netværk er også en af vejene til uddannelse og job. 

Gellerups nye rollemodel
Tre ud af fire blev genhuset i Gellerup
Unge studerende valgte Gellerup
Ny start til familie på kanten
Virksomhedsskole afklarer de unge
Erhvervsliv: Gellerup har godt image
Ønsker du nye TV-signaler?
Idé om moske tæt på Toveshøj
Månedens ret: kobeh i ovn  
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Gellerups nye rollemodel

Af Birger Agergaard

Der var klapsalver fra alle by-
delsmødrene, da Bassima El-
Chatle kom til Yggdrasil forle-
den, og det samme, da hun gik. 
Ind i mellem blev Gellerups nye 
rollemodel hyldet og rost for at 
kæmpe hårdt for at sikre sine 
børn en god indlæring i skolen. 
Bassima bor på Gudrunsvej med sine 
syv børn, er enlig mor og desuden - vi-
ser det sig nu - ret ordblind. Og så har 
hun og de to mindste børn - Rawan og 
Sami - vigtige roller i en dokumentarse-
rie på DR om, hvordan tosprogede børn 
skal arbejde ekstra hårdt for at nå op på 
niveau med gennemsnittet.  

Kamp, tårer og smil
Udsendelse nummer to bød på kamp, 
tårer og smil. Sami gik i 5. klasse under 
optagelserne i marts, og han lå langt un-
der niveau i dansk og matematik. Han 
kunne knapt læse den tyndeste læse-let-
bog. Men i løbet af en måneds intensivt 
arbejde med lektiehjælp og gode vaner 
i hjemmet rykkede han faktisk et helt år 
op i niveau. 
Det samme med lillesøster Rawan i 3. 
klasse, som lå lidt under middel, men 
som nu ligger klart over middel. Begge 
fik at vide af udsendelsens vært, Xinxin, 
at de kan blive, hvad de har lyst til at bli-
ve, bare de arbejder hårdt. 

Det handler om hende selv
I udsendelsen siger Bassima, at hun har 
lært at kæmpe. Hun har forstået, at det 
ikke kun handler om at få børnene til 
at læse lektier og have gode vaner der-
hjemme, det handler lige så meget om 
hende selv: at lære at kæmpe, stå fast på 
kravene, og være en fast og kærlig støtte 
for børnene.  
Bassima troppede op til bydelsmødre-
nes fredagsmøde for at svare på spørgs-
mål om skolegang, forældrerolle og så 
videre. Hun kom forsinket og forklarede, 
at det skyldes, at hun skulle testes for 
ordblindhed. 
”Det viser sig, at jeg er meget ordblind, 
og det samme er Sami. Han får nu tre ti-
mers hjælp i skolen hver dag, og jeg skal

også starte på ordblindeundervisning,” 
fortalte hun. Og så blev snakken givet 
fri.

Du er stærk
”Vi er meget stolte af dig. Når vi ser dig 
i fjernsynet. kan vi se, at der er håb for-
ude, også selv om man er ordblind. Du 
er stærk,” udbrød en af bydelsmødrene. 
Hacer Øzcelik fra Folkesundhed Aarhus 
var gæst hos bydelsmødrene, og hun 
sagde til Bassima: 
”Den kærlighed, du giver til dine børn 
sammen med din opmærksomhed på 
læring - det har jeg taget til mig, så jeg 
nu vil læse ekstra med min datter.” 
Bassima havde selv valget mellem at vi-
dereføre sit pizzeria og arbejde i alle de 
timer, hvor børnene normalt var hjem-
me, eller sælge pizzeriaet med tab for at 
vælge børnene. Hun valgte børnene. 

”Jeg havde jo ikke lagt mærke til, at Sami 
ikke kunne læse. Men det opdagede jeg 
og begyndte at læse med ham. Jeg meld-
te mig frivilligt til TV-udsendelsen, og nu 
har jeg lært at støtte ham og Rawan.” 

Hvis du vil se udsendelsen: gå ind på www.
dr.dk/tv og søg på Xinxin 

Bassima El-Chatle besøgte bydelsmødrene og fortalte om sin egen 
og børnenes kamp for at lære.

”Den kærlighed, du giver til dine 

børn sammen med din opmærk-

somhed på læring - det har jeg 

taget til mig, så jeg nu vil læse 

ekstra med min datter.”

Hacer Øzcelik
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Tre ud af fire blev genhuset i Gellerup

Af Knud Henriksen

Langt de fleste familier i Gel-
lerup, der måtte flytte fra tre 
blokke på Bentesvej, har fået et 
nyt hjem i enten Gelleruppar-
ken eller Toveshøj.
De kan dermed fortsætte et liv i deres 
vante boligmiljø blandt naboer og be-
kendte.
Udlejningsmedarbejder Hanne Thun fra 
Brabrand Boligforening oplyser, at alle 
192 familier er flyttet fra de tre boligblok-
ke på Bentesvej, som står til nedrivning 
de kommende måneder. Ud af disse har 
140 fået ny adresse i Gellerupparken el-
ler Toveshøj – det svarer til tre ud af fire 
familier.

Nedrivningen fortsætter frem til februar 
2015.

Tilfredshed med genhusning
På grund af en høj flyttetrafik i Gellerup-
parken og Toveshøj på 17-20 procent om 
året har det været muligt at skaffe genhus-
ning i området til alle, der ønskede det. 
Området har tilsammen 2400 lejemål. 
”Alle har fået deres ønsker opfyldt – 
både størrelse, beliggenhed og indflyt-
ningstidspunkt,” siger Hanne Thun. 
De familier, der er flyttet ud af Gellerup, 
er spredt ud over hele Aarhus – mange 
dog i en radius af under fem km. fra Gel-
lerup.

”Vi har familier, der er flyttet til Holm-
strup, Søvangen, Skovgårdsparken 
og Hans Brogesparken,” siger Hanne 
Thun. Det er afdelinger under Brabrand 
Boligforening.

640 er genhuset
”Hele projektet har været en positiv ud-
fordring. Vi har ikke haft en færdig plan 
at forholde os til, så vi har rettet og kor-
rigeret hen ad vejen. Vi har talt med Bo-
ligforeningen Aarhus Omegn omkring 
deres håndtering af genhusningsproce-
duren, ”siger Hanne Thun.
Hun anslår, at der er blevet genhuset 
godt 640 personer.

Engang var her masser af liv, nu 
er her kun rester af en svunden 
tid. Over 40 år er gået, siden 
blokkene på Bentesvej blev op-
ført, og i al den tid har blokkene 
dannet rammerne om menne-
skers liv. 
Blokkene står tilbage som spøgelses-
bygninger, hvilket også fortæller en hi-
storie. Historien om en bydel, som blev 
forvandlet fra Europas, efter sigende, 
fremmeste boligbyggeri til Danmarks 
fattigste boligområde. I disse måneder 
foregår nedrivningen af disse blokke, og 
de fysiske kendetegn kan næppe danne 
et bedre udgangspunkt for forbedringer. 
Smadrede ruder helt op i 3. sals højde, 
og indvendigt et stort kaos.

Der foregår i øjeblikket, foruden de fysi-
ske forandringer, mange sociale initiati-
ver for at forandre Gellerup og Toveshøj. 
Forhåbentlig kan dette være med til at 
skabe en ny fortælling.

Nyt kapitel - gammel fortælling

Af Sean Ryan Bjerremand

Billeder fra de snart nedrevne blokke på Bentesvej viser, at der er behov for at kunne 
skabe en ny fortælling om fysiske forandringer og sociale initiativer. 
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Titis Apdini er fra Indonesien og 
flyttede til Aarhus denne som-
mer for at læse bæredygtig dy-
reernæring på Aarhus Universi-
tet. Hun havde allerede fundet 
en lejlighed på Bentesvej i Gel-
lerup, selv om hun først kom til 
Aarhus den 3. september.
”Jeg kunne gå ind på en hjemmeside, 
hvor jeg kunne registrere mig, og da jeg 
kom til Aarhus, byttede jeg en form for 
kvittering til en nøgle,” siger Titis Apdi-
ni, der bor sammen med en dansker, en 
russer og en bulgarer.
Titis Apdini kunne booke en lejlighed 
på grund af det såkaldte ”Startup Hou-

sing”, som er et projekt, der gør det mu-
ligt for boligløse studerende for at leje 
en startup-bolig på ugebasis. Projektet 
er et samarbejde mellem Studenterhus 
Aarhus, Brabrand Boligforening og Aar-
hus Kommune. ”Jeg synes, at projektet 
er en rigtig god idé,” siger Titis Apdini 
og fortsætter: ”Hvis min ven og jeg bare 
kom til Aarhus, ville det nok være svært 

for os at finde en lejlighed, men Studen-
terhuset hjalp os og fandt en rigtig god 
lejlighed til os.”

Gellerup er dynamisk
Hun vidste intet om Gellerup, inden hun 
kom til Danmark, men hun er meget im-
poneret over Gellerup. ”Indtil videre er 
det meget sikkert at gå rundt her, og det 
virker meget dynamisk. Der er mange 
aktiviteter og parker, hvor folk kan mø-
des. Jeg synes også, at den familiære at-
mosfære, der er her, er rigtig god, og det 
gørdet også meget sikkert at gå rundt 
her i Gellerup.” 
Udover de mange aktiviteter og parker 
der er i Gellerup, ligger Bazar Vest, Gel-
lerupbadet og det kommende fitnes-

scenter også tæt på, og det er rigtig 
godt, synes Titis Apdini. ”Det er godt, 
at bazaren ligger så tæt på, fordi, jeg er 
muslim, så jeg kan gøre alle mine ind-
køb der.”

God idé med permanente lejemål
Nogle af Startup Housing-lejlighederne 
i Gellerup kan gøres til permanente leje-

mål for studerende, og det synes Apdini 
er en rigtig god idé. ”Der er mange ste-
der, hvor folk kan samles, og jeg synes, 
at det er rigtig attraktivt herude. Der er 
meget stille og roligt, og på grund af de 
mange familier kommer studenterlivet 
og bylivet på afstand, hvilket jeg synes 
er rigtig rart.” 
Hvis Titis Apdini skulle vælge mellem 
en lejlighed, som hun bor i nu, eller et 
kollegieværelse, vil hun vælge en lejlig-
hed. Ved at bo i en lejlighed er der mere 
ansvar, fordi der er fælles ting, der skal 
klares – for eksempel når køkkenet skal 
gøres rent.
Udover lejlighederne i Gellerup tilbyder 
Startup Housing også boliger på Gods-
banearealerne og i Skejby.

Læs mere på www.studenterhusaarhus.
dk og vælg Startup Housing i menuen til 
venstre.

Studerende valgte Gellerup

Af Nikolai Mikkelsen

Flere studerende har gjort brug af Startup Housing-projektet, som blandt har boliger i Gellerup – her Bentesvej.



6 - Gellerup.nu Oktober 2014

Den første familie i Gellerup 
har sagt ja tak til at få en 
særlig hjælp til om få uger at 
få en ny start i livet. 
En del familier med unge kriminelle 
eller familier med børn under 18 år, der 
er tæt på at blive kriminelle, ønsker at 
flytte fra Gellerup til et nyt boligområde 
i Aarhus. Dermed kan de unge slippe 
for et liv som kriminelle.

Første familie til Vejlby
En familie i Gellerup har netop udnyt-
tet kommunens tilbud ”En ny start”, der 
hjælper familien til en bolig et nyt sted 
i byen.
Projektet startede i begyndelsen af 
2014, og den 1. oktober flytter den første 
familie frivilligt fra Gellerup til bydelen 
Vejlby.

Boligforeningerne i Aarhus er alle med 
i det to-årige projekt. Det har som mål 
at hjælpe mindst 10 familier fra Gelle-
rup eller Bispehaven til en ny tilværelse 
væk fra kriminalitet. Man kan ikke flytte 
mellem de to nævnte boligkvarterer - fa-
milien skal finde et andet sted i byen, 
lyder betingelsen.

20 har henvendt sig
Projektkoordinator Christina Lehtinen, 

der er socialrådgiver ved Socialforvalt-
ningen Aarhus Kommune, oplyser, at 
omkring 20 familier har henvendt sig 
for at få hjælp til at flytte.
”Mange har stået foran døren med 
ønsket om at flytte, men vi må priori-
tere. Vi kan kun hjælpe familier med 
kriminalitetstruede børn og unge,” siger 
Christina Lehtinen.

Målgruppen er familier, som kommu-
nen i forvejen kender og har kontakt til. 
Men mange andre henvender sig også.
I projektet, der ledes fra et lille kontor 
oven på Gellerup Bibliotek, er fire fa-
milier i øjeblikket indskrevet til sagsbe-
handling.

En hjælpende hånd
Rent praktisk foregår en ny start ved, 
at projektmedarbejderen giver en hjæl-
pende hånd med alle de kontakter til 
boligforeninger, kommunen og andre 
myndigheder, der er nødvendige, når 
man skal flytte.
”Vi accepterer ikke familier, der måtte 
have en alt for stor gæld til boligforenin-
gen til eksempelvis renovering,” siger 
Christina Lehtinen.
Hun skal som led i opgaven skabe 
en tæt kontakt med familien, f.eks. et 
møde en gang om ugen. Hun hjælper 
med brevskrivning og kontakt til even-
tuel ny skole, læge eller jobcenter.

Det er frivilligt
Christina Lehtinen siger om frivillighe-
den:
”Det er ikke noget med, at vi siger: Den 
familie skal ud herfra. I Gellerup og  
Bispehaven er der ofte en forventning 
om, at hvis man har ældre søskende, 
der begår kriminalitet, så skal man gå 
samme vej. Storebror ”oplærer” lille-
bror, eller de unge inspireres af andre 
småkriminelle i miljøet. Den tendens vil 
vi gerne standse,” siger Christina Lehti-
nen.
Hun mener, at de yngre drenge i fami-
lierne en gang imellem presses af de 
ældre.
”Ved at flytte familierne fra en belastet 
bydel til en anden bydel får de mulighed 
for at starte på en frisk,” siger hun.

Første familie vil have ny start
Af Knud Henriksen

Christina Lehtinen hjælper familierne fra et lille kontor oven på Gellerup Bibliotek.

”Det er ikke noget med, at 
vi siger: Den familie skal ud 
herfra.” Christina Lehtinen, 
projektleder.
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Gellerup får snart en virksom-
hedsskole, som bliver den fjerde 
af slagsen i Aarhus Kommune. 
Den får plads til 11 unge fra lo-
kalområdet, som har behov for 
en afklaring af, hvilken uddan-
nelse de går efter.
UU-vejleder og projektleder er Ghassan 
Hassoun, som i øjeblikket arbejder på 
at skaffe lokaler og senere også kontakt 
med virksomheder, der gennemfører an-
lægsarbejderne i helhedsplanen. 
Han håber, at skolen snart kan begynde 
at optage elever. Nogle af de unge vil 
komme fra UU-vejlederne, som har kon-
takten til unge på 17-25 år, der af den ene 
eller anden grund er ude af uddannelses-
systemet – måske fordi de er skoletrætte.
”Men jeg vil også markedsføre sko-
len her i Gellerup, så kan det være, at 
nogle af de unge kommer af sig selv,” 
siger Ghassan, som har kontor i Det bo-
ligsociale Sekretariat på Gudrunsvej 11.
Han har oprettet en Facebookprofil – 
Virksomhedsskolen-Gellerup – og vil 
blandt meget andet holde møder med 
forældre i Gellerup for at fortælle om, 
hvad skolen kan.

Og hvad kan den så? 
”Den kan give den unge mulighed for 
en afklaring af, om de vil starte på en 
håndværksuddannelse, eller de skal i en 
anden retning. De vil kunne finde vejen 
til uddannelse og job. De får en fast base 
på skolen, møder op om morgenen, får 
undervisning på værksteder her og spi-
ser frokost sammen. Det giver netværk, 

men som noget lige så vigtigt er de i 
løbet af dagen ude på en virksomhed. 
Hvis de efterspørger håndværksfag, 
som en af de tre andre virksomhedssko-
ler har, så kan de komme derhen,” siger 
Ghassan Hassoun.
Kombinationen af klare krav til frem-
møde, det sociale netværk og arbejdet 
sammen med faglærte er en succesrig 
kombination: halvdelen af de, der hidtil 
har været igennem forlø-
bet på indtil et år, har fået 
læreplads. 

Skolerne er en succes
De århusianske virksom-
hedsskoler er blevet en 
succes, og politikere og 
kommuner har besøgt 
virksomhedsskolerne for 
at lære af erfaringerne. 
”Virksomhedsskolerne er 
meget efterspurgt i øje-
blikket,” bemærker Ghas-
san Hassoun. Ifølge ham 
betyder konceptet, at de 
unge vælger meget rea-
listisk – herunder også, 
hvis de vælger noget helt 
andet end en håndværks-
mæssig uddannelse. 
De unge skal arbejde med 
udførelse af den fysiske 
helhedsplan, og virksom-
hedsskolen skal arbejde 
tæt sammen med Bra-
brand Boligforening som 
bygherre og med forskellige 
håndværksfirmaer som fa-
gentreprenører. Samt med 

Aarhus Produktionsskole, Aarhus Tech, 
Ungdommens Uddannelsesvejledning 
(UU) under Jobcenter Aarhus. 
De unge vil få en ydelse, som blandt 
andet afhænger af, om de er gode til at 
møde op. 

Skolen, hvor de unge bliver afklaret

Af Birger Agergaard. Foto: Martin Ljung Krabbe

Ghassan Hassoun arbejder på at finde lokaler til virksom-

hedsskolen, så den snart kan begynde at optage elever. 

Der er nu fire virksomhedsskoler i Aarhus – tre byggefaglige og en merkantil:

• Den merkantile virksomhedsskole i Kvickly, Bruuns Galleri
• Den byggefaglige virksomhedsskole på Aarhus Havn

• Virksomhedsskolen i byggeriet af Det ny Universitetshospital i Skejby
• Virksomhedsskole Gellerup
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Erhvervslivet i Brabrand er med 
til at fortælle den gode historie 
om Gellerup. For de erhvervs-
drivende har generelt et godt 
indtryk af bydelen. 
Kim Møller Rasmussen, bestyrelses-
medlem i Brabrand Erhvervsforening, er 
tilfreds med det image, der er omkring 
Gellerup og Brabrand Boligforening i 
dag:
”Der er et rigtigt godt image lige nu. 
De slemme knægte, der satte ild på for 
nogle år siden, er væk i dag. Det er rigtig 
godt,” siger han.
Kim Møller Rasmussen har aldrig hørt 
om firmaer, der har valgt at flytte væk på 
grund af Gellerup som nabo.

Med på helhedsplan-vognen
Til gengæld ser virksomhederne frem til 
naboskabet, nu hvor helhedsplanen tril-
ler i gang.

”Vi er i løbende kontakt med sekreta-
riatet for helhedsplanen på rådhuset og 
drøfter muligheden for at deltage i æn-
dringerne. Men lige nu er det svært at 
pege på, hvad virksomhederne enkeltvis 
kan gøre. Vi er lidt i et vadested,” siger 
Kim Møller Rasmussen.
De store anlægsopgaver skal udliciteres 
i EU, og det er formentlig de færreste 
lokale firmaer, der kan få andet end en 
mindre underentreprise.

Den gode historie
Formanden for Brabrand Erhvervsfor-
ening, Susanne Lee Jørgensen, bekræf-
ter, at virksomhederne for øjeblikket er 
lidt afventende.
”Først når kommunens teknik og miljø-
afdeling flytter til området, vil der for al-
vor ske noget,” siger hun.
”Vi er i samarbejde med Erhverv Aarhus 
og parate til at fortælle den gode historie 
om området, men helhedsplanen skal 
lidt mere i gang, inden det kan ske,” si-
ger Susanne Lee Jørgensen.

Læs mere om erhvervsforeningens for-
ventninger til helhedsplanen på www.
gellerup.nu

Erhvervsforening: Godt image i Gellerup

Af Knud Henriksen

Vi er parate til at fortælle den gode historie 
om området, men helhedsplanen skal lidt 
mere i gang, inden det kan ske,” siger Su-
sanne Lee Jørgensen.

En række foreninger, Forenin-
gernes Hus og Gellerup Kirke 
stod søndag 31.august for Mul-
tikulturel Festival, hvorfra ind-
tægterne skulle gå til velgøren-
hed i Somalia
Folkesundhed Aarhus stod for et spon-
sorcykelløb henover Hasle Bakker, 
Cirkus Tværs m.fl. stod for underhold-
ningen, og der var loppemarked og 
legeaktiviteter for børn. Og masser af 
god arabisk mad, som var lavet af folk 
hjemme i de private køkkener. Festival-
len sluttede i kirken om aftenen med 
en koncert med orkestret Grænseløs. 
Alsanod Orphonage Center - et center 
i Somalia for forældreløse - og Dansk 
Flygtningehjælp får omkring 30.000 kro-
ner at gøre godt med, oplyser kirke- og 
kulturmedarbejder i Gellerup Kirke, Bit 
Boel Buhl.

30.000 kr. fra multikulturel festival
Af Sean Ryan Bjerremand

Ramallah-Spejderne organiserede snobrøds-bagning. 
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Rundt i Gellerupparken

Gellerupparkens IT-udvalg har 
sat en beboerundersøgelse i 
gang for at finde ud af, hvilke 
ønsker beboerne har til tv-ka-
naler, telefoni og internet. 
”Vi gennemfører undersøgelsen ved at 
spørge beboerne i en række udvalgte 
blokke og regner med at få svar fra om-
kring 200 beboere, som kan være med til 
at give os et overblik over, hvad beboer-
ne i dag har udgifter til diverse tv-pakker, 
internet-forbindelser og mobilaftaler. Og 
så spørger vi også om deres ønsker og 
behov,” fortæller formand for IT-udval-
get Nezar Ajjawi.

Når resultatet af beboerundersøgelsen 
foreligger, vil IT-udvalget tage kontakt til 

forskellige tv-udbydere, som f.eks. TDC, 
Waoo og Stofa.

Samme eller ny udbyder
”I dag har vi næsten alle sammen Stofa 
som tv-udbyder via Gellerupparkens 
medlemskab af Antenneforening Aar-
hus. Og det er muligt, at vi fortsætter 
med Stofa, hvis vi får det rigtige tilbud, 
også når det gælder fiberkabling til de 
enkelte lejligheder, som er fremtiden. 
Men får vi et bedre tilbud et andet sted, 
så kan det være, at vi skifter udbyder,” 
siger Nazar Ajjawi. 

Når IT-udvalget har færdiggjort under-
søgelsen, vil den blive præsenteret for 
beboerne på et beboermøde. I sidste 
ende bliver det også beboerne, som på 
et beboermøde skal godkende afdelin-

gens fremtidige tv-, internet- og telefoni-
udbyder, når der er forhandlet en konkret 
aftale på plads.

Hvad er dine ønsker til TV, telefoni og internet?

Af Helle Hansen

Endnu en placering for den kom-
mende moske er kommet på bor-
det: på det flade bakkelandskab 
mellem Toveshøj og Ringvejen. 
En enig afdelingsbestyrelse på To-
veshøj vil foreslå ideen til moské-
foreningen.
”Det er kun få hundrede meter fra Bauta-
vej, så vi håber, at politikerne også synes 
om ideen som et godt kompromis. For 
mig at se er det en ren win-win situation, 
hvis moskéen bliver placeret her. Det er 
ikke selve Gellerup, men alligevel tæt 
på, og den bliver nem at komme  til for 
muslimer i hele byen,” siger afdelings-
formand Anett Sällsäter Christiansen.  

Flot vartegn for mangfoldighed
”Vi synes ikke, at moskeen skal ligge 
gemt i et industriområde på Bautavej, 

og det vil være rigtig 
flot, hvis den kom-
mer op i højden, 
så den kan blive et 
vartegn for mangfol-
digheden i Aarhus,” 
siger hun. 
Et jordsalg vil også 
gavne beboerne på 
Toveshøj, fordi af-
delingen vil kunne 
bruge pengene til at 
renovere boligerne 
for. 

Rundt på Toveshøj

Af Birger Agergaard

Ny joker i moské-sagen

Husk beboermøde
29. september er der beboermøde i 
Gellerupparken, hvor der skal tages 
stilling til vigtige ting: nedrivning 
eller omdannelse af blokke til ung-
domsby, samt om Blok4, Gudruns-
vej 38-46 skal sælges til ejerlejlighe-
der i stedet for blok A13, Bentesvej 
33-39.
Mødet foregår i Globus1

Læs mere i dette nummer 
af Skræppebladet.

Beboerformand Anett Sällsäter Christiansen står på det flade 
bakkelandskab med Bautavej i baggrunden. Hun synes, det er 
synd, hvis moskéen skal placeres nede i industriområdet.
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Kobeh er en traditionel palæsti-
nensisk ret. 
Malek El-Batran fra Den internationale 
Madklub har her lavet den som en ovn-
ret, men ofte laver han den som store 
falafel-boller. 
Til fire personer:
500 g. fin bulgur
600 g. finthakket oksekød
500 g. lammekød uden fedt
500 g. løg
1 fed hvidløg
Maleks specialkrydderi (blandes og stø-
des i denne rækkefølge: sort peber, kar-
demomme, muskat, kanel, salt, nelliker, 
paprika, chili og gurkemeje)
Fladbrød
Til salaten: Iceberg-salat, agurk, tomater, 
forårsløg, persille, radiser, mynteblade 
og evt. dild.

Dressing: olivenolie, chili, hvidløg og ci-
tronsaft.
Fremgangsmåde: 
Udblød bulgur i 20 minutter og bland 
den med det rå hakkekød, hakket løg og 
Kobeh-krydderi. Bland det til en dej, til-
sat paprika. 
Skær lammekødet i meget små stykker 
og svits det med løg, lidt hvidløg og 
Maleks krydderi. Skal være næsten fær-
digstegt.
Bred halvdelen af ’dejen’ ud på en bra-
depande. Læg lammekødet herover, og 
dæk med den anden halvdel af ’dejen’. 
I ovnen ca. 40 minutter, først 250 grader 
og senere 220 grader. 10 minutter før tid 
tages bradepanden ud, og retten skæres 
i passende stykker. Derefter ind igen, til 
overfladen bliver sprød. 

Mens retten er i ovnen, tilberedes sala-
ten – alting bliver snittet i små stykker. 
Hæld olivenolie, salt og citronsaft over.

Kobeh i ovn

Fortalt af Malek El-Batran til Birger Agergaard 

Mange har stadig ikke fået  
tilmeldt sig digital post på  
borger.dk, og derfor vil medar-
bejdere fra Gellerup Bibliotek 
og bydelsmødrene besøge alle 
familier i Gellerupparken og 
Toveshøj. Det foregår 1., 2. og 3. 
oktober.
De vil fortælle om, at alle vil få en digital 
postkasse 1. november. Hvis du er 15 år 

eller over, sker al kontakt med det offent-
lige via Digital Post på www.borger.dk 
Kommunens Borgerservice har 6. oktober 
to medarbejdere og en ladcykel i City Vest 
til at gøre opmærksom på digital post. 
Du kan blive fritaget, hvis du ikke kan 
benytte Digital Post, men du skal gøre 
det nu. 

Kom og få hjælp!
Den 7. oktober kan du få hjælp i Gelle-
rupsekretariatets lokale overfor bibliote-
ket til:

• NemID
• Tilmelding til Digital Post
• Fritagelse fra Digital Post
Find IT-arrangementer på: 
https://www.aakb.dk/biblioteker/gellerup

Bor du på Toveshøj?
Bor du på Toveshøj, har du en ekstra 
mulighed i oktober måned. Beboerrådgi-
ver Maryam Fereidanian – som har kon-
tor i Tousgårdsladen – kan rådgive om 
digital post, også om, hvordan du søger 
om fritagelse. 

Alle får besøg om digital post

Af Birger Agergaard

Smag den i madklubben
Kobeh i ovn, som du ser her på siden, er også menuen for den næste aften i Den internationale Madklub. Det foregår 2. oktober i Foreningernes Hus. 
Her bliver der også en sodavand og en dessert. Prisen bliver: Voksne: 40-55 kr., børn 25 kr. 
Tilmelding: senest onsdag den 1. oktober kl. 16 på madklubb@gmail.com eller til Maleks telefon 2738 3885. 



  Red et liv      
For at redde liv, skal du kunne førstehjælp. Du kan lærer at give førstehjælp til en tilskade-komne for at forhindre alvorlige skader eller dødsfald.
Beboerrådgivningen i Toveshøj tilbyder bebo-erne i Toveshøj seks timers førstehjælpskursus mandag den 17. november kl. 15.30-21.30.Tilmelding efter først til mølle-princippet. Du kan tilmelde dig hos beboerrådgivningen i Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6 B, 1.sal tirs-dag den 4.november mellem kl.13 og 15:30.På kurset lærer du at yde en effektiv og kor-rekt førstehjælp, dels ved at få det demon-streret af vores kompetente og erfaren un-derviser Jens Kock, dels derefter selv at øve sig på hinanden samt på træningsdukker.Har du spørgsmål, er du vedkommen til at kontakte beboerrådgiver Maryam Fereida-nian mandag til torsdag mellem 10-15 på tlf. nr.: 2018 5424 eller mail: mafe@bbbo.dk

  Bliv vært for en middag
Har du lyst til at være vært for dit eget lille middagsselskab i medborgerskabets tegn?Frem til udgangen af januar 2015 opfordrer kommunen alle interesserede til at invitere til ”middagsselskaber”, hvor aktivt medborgerskab bliver sat til debat. Vi håber så mange som muligt har lyst til at være med.

Som vært får du: 
• En købmandskurv med lidt godt til dit selskab • Nogle temaer, eller dilemmaer, som jeres samtaler kan tage afsæt i 

• En lille vejledning i, hvordan du skal samle op på jeres samtaler og aflevere de vigtige pointer til medborgerskabsudvalgets sekretariat. 
Se www.medborgerskabiaarhus.dk 

  Eid med cirkus og fest

Den store Eid-fest, Eid Ul-Adha, starter 5. eller 

6. oktober, afhængig af månen, og en af disse 

dage starter også festlighederne i Gellerup. Ti-

voli ankommer og bliver på kirkens parkerings-

plads i tre dage.
Den store fest for Gellerupparkens børn og fa-

milier i Nordgårdhallen ligger fast. Det er lørdag 

den 11. oktober kl. 14-18. Billetterne er allere-

de solgt i forsalg i Yggdrasil. 

Der er aktiviteter som hoppeborg og ansigts-

maling, og der er naturligvis også uddeling af 

slikposer, oplyser Ali Khalil fra Gellerupparkens 

afdelingsbestyrelse, som står bag festen.

Kvartalsmøde i Samvirket
På tirsdag den 30. september kl. 16.30 til 19 er der kvartalsmøde i Samvirket. Mødet er for alle interesserede beboere og ansatte i Gellerup.
Temaet for mødet er civilsamfundet – altså alt det, der ligger uden for det politiske system. Hensigten med temaet er at finde frem til, hvordan vi bedst hjælper hinanden her i Gellerup.
Man skal ikke tilmelde sig maden, da der serveres noget let mad under gruppearbejdet. 
Mødet byder også på nyt fra politiet og fra de to helhedsplaner. En-delig videreføres diskussionen fra sidste kvartalsmøde om branding og image i Gellerup. 

   Søg støtte i Samvirket
Du og din forening kan lige nå det: 1. oktober er der 
ansøgningsfrist til Samvirkets pulje. Ansøgningen kan 
dække aktiviteter, der allerede er foregået og som vil foregå. 
Perioden hedder nemlig 1. juli til 31. december i år.
Alle foreninger, der har mindst 51 procent af deres 
medlemmer boende i Gellerupparken og Toveshøj, 
kan søge om tilskud. De skal desuden have et CVR-
nummer, de skal aflevere tillskudsregnskab, og 
de skal aflevere mindst en artikel til Gellerup.nu. 
 
Find retningslinjer og ansøgningsskema på www.samvirket.
dk/tips-og-raad

      
Bibliotek holder lukket

Gellerup Bibliotek og det lokalhistoriske arkiv er 
lukket i perioden fra 1. til og med 10. oktober.  
Det skyldes, at faldstammerne i bygningen skal 
renoveres.

De øvrige funktioner – Folkeinformation, 
Sundhedshuset og Jobhjørnet – vil holde åbent 
et sted. Der er plakater, som vil fortælle, hvor 
de midlertidigt befinder sig. 



September 2014
Torsdag d. 25. september kl. 16.30-17.50 Foredrag: Sexturisme – Hvad er ægte kærlighed?, Gellerup Bibliotek
Mandag d. 29. september kl. 19-22  Afdelingsmøde i Gellerupparken, Globus1
Tirsdag d. 30. september kl. 16.30-19 Kvartalsmøde i Samvirket, Foreningernes Hus

Oktober 2014
Torsdag d. 2. oktober kl. 12.30-13.15 Babysalmesang, Gellerup Kirke
Torsdag d. 2. oktober kl. 16.30-18 Guidet tur i forbindelse med ledige lejemål, Infocenter Bentesvej 1 st. tv.
Torsdag d. 2. oktober  Kl. 18-20  International Madklub, Foreningernes Hus (se s. 10)
Lørdag d. 4. oktober kl. 10.30-12.30 Lørdagsleg for børn og forældre, Globus1, Gudrunsvej 3A
Lørdag d. 4. oktober kl. 12-17  Lommefilm, Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th.
Torsdag d. 9. oktober 12.30-13.15 Babysalmesang, Gellerup Kirke
Torsdag d. 9. oktober kl. 13-14.30 For ældre: Seniorsurf – Internet for begyndere, Gellerup Bibliotek
Torsdag d. 9. oktober kl. 16.30-18 Guidet tur i forbindelse med ledige lejemål, Infocenter Bentesvej 1 st. tv.
Torsdag d. 9. oktober kl. 17-19.30 Værestedsaften, Gellerup Kirke
Lørdag d. 11. oktober kl. 14-18  Eid-fest, Nordgårdhallen
Fredag d. 24. oktober  kl. 17.00  Perlen Fællesspisning
Tirsdag d. 28. oktober kl. 9.30-10 Børnekulissen: Ulvehyl og Bjørneklo for de 3-6 årige, Gellerup Bibliotek

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender  Oktober 2014

”Same But Different” var titlen på vores lille 

fotokonkurrence på gellerup.nu. Vi bad om 

nogle bud på noget velkendt, men som frem-

træder på en ny måde. Vinderen blev Sean 

Ryan Bjerremand, Gudrunsvej - tilfældigvis 

også borgerjournalist hos gellerup.nu. Han 

har indfanget bruddet på det velkendte Gel-

lerupparken. Sean har vundet et gavekort på 

200 kroner. 


