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Hallo – de unge rykker
Af Birger Agergaard, beboerredaktør

De vil have fritidsjobs og tjene deres egne penge, de vil dygtiggøre sig og erhverve diplomer for deres kunnen, og de vil dokumentere, at Gellerup ikke er sådan, som medierne fremstiller bydelen.

Det KUNNE have været de nye Unge Reportere, jeg skrev om. Jeg mener: det er det OGSÅ, men det her handler om langt flere end dem.

Læs bladet igennem her, og du vil finde adskillige eksempler på, at de unge vil fremad, dygtiggøre sig og modbevise det billede, som folk ofte danner sig, når de hører ordet ”Gellerup”. 

Dem vil vi gerne høre mere om. Dem, der går på ungdomsuddannelser, tager håndværks- eller højere uddannelser, og dem, der engagerer sig i foreninger og fællesskabet.

De andre hører vi såmænd også om, men hvor meget fylder de egentlig?  Der er rødder og utilpassede unge i Gellerup, og de er trælse. Måske især for de andre unge, som rykker positivt. Og for politiet, der må tage de stjålne knallerter fra dem og få dem til at holde op med at slås og chikanere. 

Dem kender jeg ikke personligt, selv om jeg ved, at de er der. Vi skriver om dem fra døgnrapporter, som lokalpolitiet nu lægger offentlig frem i gellerup.nu for at afmystificere politiets daglige arbejde.

Men jeg kender en del af dem, der rykker fremad. Eksempelvis har Gellerup.nu sammen med dknews.dkog skmf.dk fornøjelsen af at uddanne 11 unge til reportere, så de kan skrive nogle af de historier, der kan fortælles om Gellerup. Til tre lokale medier, som skriver på tre sprog.

De er i fuld gang, skal vi hilse og sige. Og DET er en fornøjelse. Se midtersiderne her i bladet – her boltrer de sig, foruden på portalen www.gellerup.nu.

4 Ny social Verdenscafé
5 Vi præsenterer: Unge Reportere
6 Indtryk fra Eid og diplomfest
7 Fed Ferie
8 Sean – digter fra Gellerup
9 Lyset virker!
10 Stegte grøntsager med Kaltumo
11 Senay back to business
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Klar til unge på virksomhedsskolen

Af Birger Agergaard

Er du skoletræt og vil gerne i 
gang med at arbejde, indtil du 
finder ud af noget med uddan-
nelse? Så har du chancen på 
den nystartede Virksomheds-
skolen Gellerup, idet den nu er 
begyndt at tage unge ind.
Da der er tre andre virksomhedsskoler i 
Aarhus, er der rig mulighed for at prøve 
kræfter med handel og en række bygge-
fag, hvis der ikke lige er fag nok i Gelle-
rups virksomhedsskole.
Skolen i Gellerup vil hovedsa-
geligt tilbyde opgaver indenfor 
• struktørarbejde som armering, forskal-
ling og betonstøbning.
• nye håndværksopgaver til i takt med, at 
byggeriet i Gellerup skrider frem.
Skolen er for 17-25-årige, der gerne vil 
have branche-afklaret, hvilken uddan-

nelse han/hun kan tænke sig, og bruge 
tilbuddet fornuftigt til forberedelse og 
opkvalificering. Derfor er der også fag-
undervisning.
”Jeg er i gang med at markedsføre sko-
len i Gellerup, og jeg skal holde samtaler 
med en del unge, så vi kan starte med 
omkring fem inden jul. Interesserede 
kan henvende sig direkte til mig eller via 
deres UU-vejleder,” siger Ghassan Has-
soun.
Skolen har ingen adresse endnu, men 
projektleder og UU-vejleder Ghassan 
Hassoun satser hårdt på at finde stedet 
snart. Indtil da vil eleverne få mulighed 
for at være på en af de tre andre skoler, 
som ligger på Aarhus Havn, sygehusbyg-
geriet i Skejby og Bruuns Galleri.

Så kender vi det godt!
Ghassan Hassoun fortæller, at mange 
ikke kender begrebet virksomhedsskole. 

Men når han fortæller mere om ideen 
bag skolen, så forstår alle den:
”Nåe, det har vi også hjemme, det er 
noget med, at forældrene går hen til en 
mester og siger: ’Min søn/datter keder 
sig i skolen, kan du ikke tage ham/hende 
i lære?’ Det er lidt det samme, vi laver, 
men forskellen er, at vores tilbud er tids-
bestemt,” siger Ghassan Hassoun.  

Kontakt Ghassan:
Via facebooksiden: Virksomhedsskolen-
i-Gellerup 
Tlf.: 2336 1007 / mail: ghha@bbbo.dk 

Lærer-, pædagog- og socialråd-
giverstuderende var tre uger i 
oktober på besøg i Gellerup. De 
skulle lave et projekt på tværs 
af deres uddannelser.
En af de studerende var Dion Randhawa 
Singh-Bøge, der er halv inder. Han er 31 
år og bor i Risskov. Til dagligt læser han 
til lærer, og skal i praktik på Lykkeskolen 
i forbindelse med sit uddannelsesforløb.

Dions far har en butik i Bazar Vest, så 
han er ikke helt ukendt i området, men 
han havde stadig en holdning: ”Ligesom 
mange af mine medstuderende har jeg 
et negativt billede af Gellerup,” siger 
Dion og fortsætter: ”Det billede er skabt 
af medierne. Deres omtale af Gellerup 
gør, at man får en opfattelse af området 
som isoleret og utrygt.” 

Foredrag hjalp meget
I løbet af de tre uger har Dion Randha-
wa Singh-Bøges holdning ændret sig 
markant. Hovedsageligt på grund af de 
mange foredrag, der var i starten af for-
løbet.

Endvidere nævner han, at fordi de har 
haft deres daglige gang og mødt mange 
imødekommende foreninger i Gellerup, 
så har de også fået en anden indsigt i 
området. 

Læs hele historien på www.gellerup.nu

’Min holdning har ændret sig’

Af Nikolai Mikkelsen

Dion Randhawa Singh-
Bøge var i Gellerup i tre 
uger og fik et helt andet 
syn på området.
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Café som vej til et arbejde

Af Nikolai Mikkelsen

Midt i oktober åbnede en ny 
café i Tousgårdsladen på Edwin 
Rahrs Vej. 
Den hedder Verdenscaféen, og er bygget 
op på en særlig måde. Måden, den skil-
ler sig ud på i forhold til andre caféer, 
er, at personalet består af kvindelige 
praktikanter, førtidspensionister og flex-
jobbere, der gerne vil i arbejde.

I arbejde indenfor to år
”Jeg har mødt mange mennesker, og 
der er rigtig høj ledighed blandt kvinder. 
Mange vil gerne i arbejde, men de har 
brug for hjælp til det,” siger Sirwa Fat-
tah, der er formand for Kurdisk Kvinde-
forening og kontaktperson hos Verdens-
caféen.
Sirwas mål er, at kvinderne, der er et-
niske, skal i arbejde indenfor to år, og 
derfor får kvinderne også seks timers 
ugentlig undervisning i dansk og økono-
mi. Derudover kommer der en socialråd-
giver, der skal hjælpe med blandt andet 
børneopdragelse.

Aarhus Kommune hjælper
Sirwa Fattah er frivillig, og derfor er hun 
der kun fire timer om ugen. Men Khas-
raw Salih, der er selvstændig og ejer af 
caféen, er der som regel omkring 40 ti-
mer om ugen. Han er gift med Sirwa og 
ejer webshoppen www.madpakkeonline.
dk, som fungerer som samarbejdspart-
ner. Khasraw har tidligere arbejdet for 
Vestas, der lønner Khasraw i forbindelse 
med projektet. Derudover gives et til-
skud fra Aarhus Kommune, da Verdens-
caféen er startet i samarbejde med kom-
munen. 
Aarhus Kommune håber, som Sirwa 
nævner, at kvinderne i projektet kan 
blive klar til arbejdsmarkedet og dermed 
forsørge sig selv og på den måde ikke 
blive en økonomisk belastning for sam-
fundet.

Høj kvalitet – gode priser
Målgruppen for caféen er beboere og fir-
maer i Gellerup, samt håndværkerne der 
arbejder i Gellerup. Verdenscaféen laver 
både dansk og etnisk mad, og derfor er 
der noget for enhver smag. Sirwa regner 

med, at der kommer mellem 20 og 25 
mennesker hver dag, men hun håber 
selvfølgelig på flere. 
”Jeg håber, der kommer flere, fordi vi har 
dygtige kvinder, der laver sund og lækker 
mad. Derudover er vores mad af høj kva-
litet til gode priser,” siger Sirwa Fattah.
Pengene fra caféen går til et godt formål: 
”De penge vi tjener på caféen, bliver ikke 

brugt som løn, men vi bruger dem på 
beboerhuset og arrangementer for kvin-
derne,” siger Sirwa.
Hun er også sikker på, at projektet bliver 
en succes: ”100 procent - det skal det.”

Verdenscaféen har åben hver dag fra 9-13, 
og det er muligt blandt andet at få en 
sandwich til 25 kroner, lun mad til 35 kro-
ner og en salat til 25 kroner. 

Sirwa Fattah er sikker på, at Verdenscaféen bliver en succes

”Mange vil gerne i arbejde, 
men de har brug for hjælp til 
det.” Sirwa Fattah.
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Et hold unge mennesker fra 
Gellerupparken og Toveshøj 
står klar med notesblokke og 
kameraer. De er startet som 
”Ung Reporter” i et bredt sam-
arbejde mellem tre medier i 
Gellerup.
De tre medier, der vil uddanne og be-
skæftige de 15-18-årige reportere, er  

dknews.dk (arabisksproget), skmf.dk 
(somalisksproget) og gellerup.nu, som 
er dansksproget webportal og beboer-
blad. 
Initiativet kommer fra medlem af Gel-
lerupparkens afdelingsbestyrelse, Nezar 
Ajjawi, der også står bag dknews.dk 
Ideen går på at få unge reportere til at 
fortælle Gellerups historier, dække be-
givenheder og skrive om helhedsplanen 
og så videre – og fordelen er, at historier-

ne når ud til de flest mulige 
beboere. 
Afdelinger betaler løn 
De to afdelingsbestyrelser 
synes også om ideen og vil 
frem til sommerferien be-
tale for fritidsjob-løn til fire 
unge reportere, mens Gelle-
rupsekretariatet betaler for 
yderligere to fritidsjobbere. 
11 unge har sagt ja tak til 
at starte på et kursus, hvor 
de lærer journalistikkens 
og fotografiets regler, så 

de er klædt på til at formidle de mange 
gode historier, der kan fortælles i Gel-
lerup. De mødes hver anden tirsdag på 
Det boligsociale Sekretariat, hvor kurset 
foregår, og hvor gellerup.nu koordinerer 
undervisningen. 
Fem af de unge har indtil videre søgt og 
fået fritidsjobs som Unge Reportere. De 
skal samtidig fortsætte på kurset, så alle 
11 unge lærer lige meget. De, der ikke 
fik job i første omgang, står på spring, 

hvis nu nogle af fritidsjobberne hopper 
fra midtvejs. Det håber vi dog ikke, men 
sådan noget kan jo ske. 
Kurset er et OCN-kursus, så de unge får 
brugbare diplomer, når de fuldfører det. 
Så tag godt imod alle 11, når I møder 
dem i Gellerup. De er på arbejde for dig!

På de næste to sider bringer vi noget af 
det, som Unge Reportere allerede har 
skrevet, idet de har været til Eid-fest, di-
plomfest for unge, og for nylig også til 
Fed Ferie i Globus1. 

Watch out – her kommer Unge Reportere!

Af Birger Agergaard

Otte af de unge fra kursusholdet var samlet til teambuilding på Restaurant Divan på Holmstrupgårdsvej. Forrest fra venstre: Batoul 
Hammoude, Yasmin Sadik, Noura Amin, Sahra Abdirahman, (bagest) Abdallah Ajjawi, Abdul-Rahman Mohammad, Mohammed 

Welii og Ayoub Said. 

De unge reportere går på kursus hver anden tirsdag – her er 
nogle af kursisterne samlet på ”loftet” på Det Boligsociale 
Sekretariat. 

UNGE REPORTERE
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Hvert år, efter Eid Al-Adha, af-
holdes der en fest for børn og 
unge i Nordgårdhallen. Festen 
består af fire timers sjov og leg 
for børn i alle aldre. 
Der er til årets fest mulighed for at 
hoppe i hoppeborg, få maling i ansigtet, 
få sig en slikpose, møde fritidspatruljen 
og få sig noget mad.
Festen er arrangeret i et samarbejde 
mellem foreninger og grupper i Gelle-
rup. 

”Det er rigtig sjovt”
Forældre, børn og unge mødte tal-
stærkt op til festen. Tre venner, 

der virkelig nød festen, fortal-
te os lidt om deres oplevelse. 
Riad på otte år fortæller: ”Jeg synes 
det er rigtig sjovt, at jeg kan lege 
med mine venner. Det er også sjovt 
at hoppe rundt i hoppeborgen. 
Det bedste er måske at spise slik.” 
Dawoud på syv år supplerer: ”Vi har 
også spillet fodbold udenfor, som også 
er rigtig sjovt. Det er sjovt at holde Eid.” 
Den tredje ven, Barkat på otte år, synes 
også rigtig godt om festen. Alle tre 
glæder sig til at deltage i festen næste 
år.

Børn og unge i Eid-stemning

Af Abdallah Ajjawi og Abdul-Rahman Mohammed, Unge Reportere

Tre glade venner til en god fest.

På Tovshøjskolen var der OCN-
diplom-uddeling til unge, som 
har fuldført deres kurser i ung-
domsskolen.
Dagen startede med en velkomst ved 
fritidsleder Anders Glahn, og deref-
ter skulle de unge en efter en op og få 
overrakt deres OCN-diplom, rose og T-
shirt, mens de stolte blev fotograferet. 

Robusthed
Asli Abdi og Lukman Mohammed er 
begge 14 år og har deltaget i et robust-
heds-kursus, hvor det handler om at 
styre sin hjerne.
Asli og Lukman har deltaget i kurset, 
fordi de gerne vil lære at styre deres 
hjerne, eksempelvis når de skal styre 
deres vrede.
De anbefaler, at andre unge deltager i 
kurset, fordi de selv har fået meget ud 
af det. 

Unge til OCN-fest

Af Sahra Abdirahman og Noura Amin, Unge Reportere

Asli Abdi og Lukman Mohammed viser stolte de-
res diplomer frem.

Mange unge fik diplom for deres kunnen, 
men en del var desværre gået, da billederne 
skulle tages. Men her er en del af de stolte 
unge.

UNGE REPORTERE
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Fed Ferie i efterårsferien bød 
igen på masser af aktiviteter 
for børn og unge. Vi kastede os 
over tre af dem.

Streetsoccer 
Til street soccer-stævnet mødte vi Weam 
Rachid og Mohib Faiz, der hjalp til. 
Mohib sagde: ”Det er en god ide, at bør-
nene kommer ud i ferien og får lavet no-
get, det sørger Fed Ferie for.”
Weam Rachid har været med til en del 
fede ferier efter hånden, men …:
”Mulighederne og aktiviteterne er ikke 
så mange som 5-6 år tilbage. Det be-
tyder også, at der ikke er ligeså mange 
børn som dengang.” 

Hop og leg for de mindste 
Hver dag i Fed Ferie har man som barn 
kunnet tage sine forældre med til en sjov 
og spændende oplevelse i Globus1. Bør-
nene hoppede rundt på store madras-
ser, legede med bolde og rutsjede ned 
af Globus1’s store trapper.

Gellerup Cup 
Gellerup Cup er en succesfuld tradition, 
og denne omgang af den prestigefyldte 
turnering var ingen undtagelse. Stem-
ningen var helt i top, flot fodbold blev 
spillet, og så dannede det multikulturel-
le idrætscenter Globus1 en fed ramme 
for festlighederne. 

Fed Ferie holder gang i børn og unge 

Af Abdul-Rahman Mohammed og Abdallah Ajjawi, Unge Reportere

Unge fra Gellerup til streetsoccer

Af Sahra Abdirahman og Noura Amin, Unge Reportere Børnene har mange muligheder for leg i Globus1’s store hal

Tilskuere, god stemning og flot fodbold - Gellerup Cup i en nøddeskal!

UNGE REPORTERE
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Gellerup.nu har en poet i skri-
veteamet af frivillige. Sean 
Ryan Peter Bjerremand har ud-
givet en e-bog med korte tekst-
stykker, som giver stof til efter-
tanke.
På stierne i Gellerup kan beboerne ofte 
se en mand med hat eller kasket, og hans 
store blå øjne tager farve af himlens far-
vespil. Blåt i blåt. Det er Sean Ryan Peter 
Bjerremand, som samler inspiration til 
sine digte og artikler, når han færdes i 
området, hvor han bor. 
Gellerup. nu har talt med Sean i anled-
ning af den nye digtsamling. Den spiren-
de poet læser højt af et digt, som jeg har 
bedt ham om at finde frem i anledning af 
interviewet. En stille melodi i stemmen 
understreger digtets tema om at sætte 
ord på drømme.

En by i sig selv
Sean var som teenager med i en tegne-
gruppe, hvor billeder beskriver drømme. 
Ubevidst starter det en proces, hvor 

Sean i en alder af 25 også udtrykker sine 
drømme i ord.  
Gellerup er for Sean en lille by, og når 
han kommer hjem fra sit arbejde i Bilka, 
sætter han sig i sin chesterfield stol og 
slapper af, mens tankerne kredser til 
lyden af musik, hvilket ofte sætter ord i 
gang. Et nyt digt er på vej.
I sit digt ”Hej eller farvel” fortæller Sean, 
at han står ved kælkebakken i Gellerup 
og tænker på, hvordan vi som menne-
sker kommer hinanden ved eller det 
modsatte. Ofte tager Sean kontakt til 
andre og hilser på, hvilket giver ham 
glæde, fordi han på den måde føler, at 
han bygger bro mellem kulturer.
Det er for Sean væsentligt at give udtryk 
for, at danskerne som befolkning er nødt 
til at åbne op for andre kulturer, fordi vi 
lever i et multikulturelt samfund, hvor 
hr. og fru Jensen også møder hr. og fru 
Muhammed.
”Hej eller farvel” symboliserer for Sean, 
at alle har et ansvar for at gøre omgivel-
serne så gode som muligt. Sean er selv 
født på Toveshøj for 37 år siden, og han 
mærker forandringen i Gellerup som et 

farvel til noget gammelt og et hej til no-
get nyt.
E-bog
www.saxo.com henviser til digtsamlin-
gen ”Yeah, yeah, yeah”. E-bog til kr. 49

Borgerjournalist udtrykker oplevelser på digte

Af Jytte Lund Larsen

Sean Ryan Bjerremand går ofte rundt i 
Gellerup-området for at lade sig inspirere. 

”Hej eller farvel?”(første del af digtet)

Hver morgen står han op kikker ud af vinduet laver kaffe og hilser på dagen

Blokkene i Gellerup står som hvide sejl over højene 

mens han siger ”hold nu mund” til sin clockalarm.

Kikker sig i spejlet synes han ser godt ud og er tilfreds og denne morgen vil han gå en tur.

Han ser skovens træer og tænker på fraser der er blevet gentaget i årtier 

fraser der bunder i folks uvidenhed og frygt for at være til.

Men mindes barndommen på kælkebakken tager et billede og begejstres over en and i søen.

Står i bakkerne og hører de stjålne scootere brumme klokken 4 

frygter lidt hvem det er der gemmer sig i natten

og undrer sig over de flotte træer og den flotte himmel

modsat støjen fra urolige motorer.
Han går videre og står med ansigtet mod blokkene

vinker mod facaderne der gemmer på vold og krigstraumer og frygt

Tænker lidt over, at livet er andet end facader.
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Rundt i Gellerupparken

Der har været tryghedsvan-
dring på Toveshøj, og nu kom-
mer turen til Gellerupparken. 
Det bliver mandag den 10. no-
vember – på en såkaldt mørke-
vandring. 
Folk fra afdelingsbestyrelsen, kommu-
nen politiet med flere deltager med det 
formål at skabe øget tryghed i boligom-
rådet.  
Beboere i Gellerupparken, og alle der ar-
bejder i området, kan få indflydelse på, 
hvad der skal kigges nærmere på denne 
dag. I kan indsende fotos eller små film 

med adresser på steder, der 
mangler lys og virker utrygge 
efter solnedgang.
”Så vil vi prøve at lægge mør-
kevandringen ved de mest 
udsatte steder i håb om, at 
alle kan blive mere trygge, 
når man færdes ude om af-
tenen,” siger projektleder 
for Tryghedsvandringer, Ulla 
Bording Jørgensen. 
Send fotos eller beskrivelser 
til ulbo@bbbo.dk.

Få indflydelse på tryghedsvandring 

Af Birger Agergaard

Containergårdene, der blev sat op 
ved blokken Edwin Rahrsvej 8-16 
og Janesvej 11-21, fungerer meget 
godt. 
At det kun er selve blokkens beboere, 
der kan benytte containergården, via de-
res hovednøgle, er der rigtig mange, der 
har set som et stort plus, idet den ikke 
bliver så meget fyldt op. Dog skal man 
som bruger finde ud af, at hvis man skal 

have et større møbel ind i containeren, 
skal man først gå ind for at låse de store 
døre op indefra.
Afdelingsbestyrelsen arbejder nu på at 
se, hvor de næste containergårde skal 
sættes op.

Lys og mørke
Lyset på det kommunale stisystem skul-
le nu være i orden, og der er lys rundt i 
hele stisystemet. 

Afdelingsbestyrelsen vil en novemberaf-
ten gå på en tryghedsvandring – en så-
kaldt mørkevandring – for at se, hvad 
der skal forbedres fra afdelingens side, 
og hvad der er en kommunal opgave at 
bringe i orden.  
Ligesom i Gellerupparken kan man stille 
forslag til steder, der skal vurderes. Send 
til ulbo@bbbo.dk

Rundt på Toveshøj

Af Anett Sällsäter Christiansen

Containergårdene fungerer

Beboerne er glade for de første to containergårde – nu skal de 
næste gårde planlægges. 

Endelig ser det ud til, at den kommunale belysning på Toveshøj 
fungerer – det skal afprøves på en snarlig mørkevandring.

Er det for eksempel her på cykelstien igennem Gellerup-
parken, at der kan virke utrygt om aftenen? 
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Ingredienser:
Til fem personer:
250-300 gram spinat
Tre revne gulerødder
Et bundt forårsløg
Hvidløg
500 g. Basmati ris 
Grøntsagsbuillon
Tilbehør:
Salat af icebergsalat, gulerødder, agurk 
og lidt forårsløg
Tzatziki med purløg ovenpå

Fremgangsmåde:
Snit spinaten fint, riv gulerødderne, hak 
hvidløg og forårsløg. Varm olie op i en 
pande og tilsæt grøntsagerne.

Når grøntsagerne er stegt, tilsættes 
ukogte ris, der er blevet vasket. Der rø-
res rundt, så de ikke brænder fast. Når ri-
sene sidder lidt ”fast” i bunden, så er de 
klar – husk at smage på dem. Der tilsæt-
tes grøntsagsbouillon for at give smag. 
Som tilbehør serveres en salat af ice-
berg, tre gulerødder, en halv agurk og 
lidt forårsløg. Derudover er tzatziki med 
purløg ovenpå en god idé.
Retten kan også laves med kyllingebryst 
mv.

Kaltumo Ahmed
Kaltumo Ahmed vil gerne være ernæ-
ringsassistent, da hun vil være med til at 
forbedre folks ernæringstilstand. Derfor 
forestiller hun sig et job i en kantine en-
ten hos det offentlige eller i det private 
erhvervsliv. Derfor er Kaltumo rigtig glad 
for sit arbejde i Verdenscaféen, hvor hun 
sammen med andre kvinder serverer 
mad hver dag.
Derudover er hun blokambassadør, fordi 
hun vil skabe forbedringer mellem be-
boerne og Brabrand Boligforening. Hun 
ønsker, at kommunikationen mellem de 
to parter skal være bedre.

Stegt ris med grøntsager
Fortalt af Kaltumo Ahmed til Nikolai Mikkelsen. Fotos: Birger Agergaard

Så er Senay Arikan tilbage som 
fritidsjobvejleder i Gellerup. Ef-
ter en barselsperiode sammen 
med datteren Nisa er hun til-
bage. Nu som boligsocial med-
arbejder - før var hun ansat i 
ungdomsskolen.
Ghassan Hassoun har varetaget områ-
det under Senays barsel og han er nu le-
der af Virksomhedsskolen Gellerup. De 
to har i år skaffet 60 fritidsjobs til unge i 

Gellerup, så målet på 80 om året vil blive 
nået. 
”Jeg er gået i gang med at opsøge virk-
somheder, for vi har nok unge, der gerne 
vil have job, så nu handler det om at 
finde jobbene,” siger hun.
Desuden samarbejder Senay med 
HotSpot Erhverv om at finde børn på 11-
15 år til såkaldte lommepengejobs. 
Senay Arikan er at finde på Det bo-
ligsociale Sekretariat på Gudrunsvej 
10A, men hun besøger også fast skoler-
ne i området. 

Tilbage til fritidsjobs

Af Birger Agergaard. Foto: Anne Katrine Graah Rasmussen

Senay Arikan: ”Vi har nok unge, der gerne vil 
have job, så nu handler det om at finde job-
bene.”

En nem ret med stegt ris og grønsager – men 
man kan også bruge det som tilbehør til f.eks. 
stegt kylling. 

Kaltumo Ahmed vil gerne arbejde i en 
kantine og være med til at forbedre folks 
sundhedstilstand. 



   Ny næstformand
Gellerupparkens afdelingsbe-
styrelse har valgt Youssef Abdul 
Kader som ny næstformand efter 
Ali Khalil, som ønskede at trække 
sig fra posten.
Youssef er et kendt ansigt i 
Gellerup og Toveshøj, hvor han 
i 10 år har arbejdet som varme- 
mester. Derudover har han 
tidligere siddet i afdelings-
bestyrelsen, bl.a. som 
næstformand. Han er også 
formand for Fritidsforeningen.

  
  IT-café åbner 
igen op for aktiviteter    
IT-caféen Nethood, der er placeret i Gellerup Bibliotek, øser ud af sin viden om IT hver tirs-dag, onsdag og torsdag. Det er Davut Ataman, der står klar som hjælpende hånd mellem 10 og 16 på biblioteket.
Blandt Nethoods aktiviteter er der kurser i Digital Post, sociale medier, Dropbox og ved-ligeholdelse af computer. Derudover er det muligt at få hjælp til for eksempel NemID, job-søgning, basal brug af computer mv.
I kalenderen på www.gellerup.nu kan man se, hvornår de forskellige kurser foregår.
Derudover har Lektiehjælpen Tusindfryd fået nye åbningstider. Fremover er det kl. 15:30-17:30 mandag til torsdag.

  Julemiddag for alle
Perlevennerne inviterer også til fællesspisning i Cafe Perlen i Yggdrasil. Næste gang er julemiddagen, som finder sted fredag den 28. november. Her skal der både skal klippes, klistres og pyntes juletræ. Og mon ikke julemanden kigger forbi igen i år. Arrangementet begynder kl. 16 og slutter ca. kl. 20. Spisning er ca. kl. 17.30.Tilmelding til middagen, som består enten af and eller kylling efter eget valg, kan ske til Helle på tlf. 4071 8675. Prisen er 40 kroner for voksne og 25 kroner for børn under 12, men så er der også dessert med risalamande med mandelgave og små godteposer til alle børn. Der er 50 pladser.

  Prøv os på mobilen

Grib din mobil, gå på nettet og skriv gellerup.nu 

Kan du se? Vi har fået en mobilversion af porta-

len gellerup.nu, så du er opdateret på nyheder 

og arrangementer, uanset hvor du er. 

Vi ved, at mange går på nettet via mobilen, og 

i det spil var vores webversion ikke god nok. Vi 

har derfor samlet de vigtigste ting fra portalen 

og gengiver dem på en mobilvenlig version. Du 

kan for eksempelvis også se ”plakater” for nog-

le begivenheder.
Vi hører gerne fra dig, hvis du har kommentarer 

eller forslag. Skriv til biag@bbbo.dk 

Danskkursus i Globus1
Folkesundhed Aarhus og Lektiehjælpen Tusindfryd startede et danskkursus den 20. oktober. Kurset er for voksne, der gerne vil have større sikkerhed i det danske sprog.
Kurset er et åbent tilbud, hvilket vil sige, at man bare kan dukke op. Kurset foregår i Globus1 hver mandag mellem 12 og 14. Det er gratis at deltage.
For flere oplysninger: kontakt Benedikte Kristensen på tlf. 2670 2803 eller Folkesundhed Aarhus på 8713 2631.

      
Café Perlen åbner igen

Nu er der igen mulighed for at nyde en kop kaffe 
og et dejligt stykke kage i Café Perlen.
Cafeen er igen begyndt at holde åbent hver 
torsdag fra kl. 13.30 – 16.00 på førstesalen i det 
gule beboerhus Yggdrasil på Dortesvej 35A.
Her er alle beboere meget velkommen til at 
kigge forbi og få en snak og lidt hygge og mødes 
med naboerne.

Tilbage til fritidsjobs
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Lørdag d. 1. november kl. 10.30-12.30 Lørdagsleg for børn og forældre,  Globus1
Mandag d. 3. november kl. 12-14  Danskundervisning for voksne, Globus1
Torsdag d. 6. november kl. 17-19  Infomøde om de blå blokke og tryghedsgarantien, Foreningernes Hus
Mandag d. 10. november kl. 12-14  Danskundervisning for voksne, Globus1
Torsdag d. 13. november kl. 16.30-18.30 Infomøde om salg af lejligheder, Foreningernes Hus
Torsdag d. 13. november kl. 17-19.30 Værestedsaften, Gellerup Kirke
Søndag d. 16. november  kl. 12-16   Loppemarked og underholdning, Globus1 
Søndag d. 16. november kl. 16-17  Koncert med Amatør-symfoniorkester, Gellerup Kirke
Mandag d. 17. november kl. 12-14  Danskundervisning for voksne, Globus1
Mandag d. 17. november kl. 15.30-21.30 Førstehjælpskursus, Tousgårdsladen 
Onsdag d. 19. november kl. 10-10.40 For børn: Eventyrværkstedet for de 3-6-årige, Gellerup Bibliotek
Torsdag d. 20. november kl. 18-22  Genoptaget afdelingsmøde i Gellerupparken, Globus 1
Mandag d. 24. november kl. 12-14  Danskundervisning for voksne, Globus1
Tirsdag d. 25. november kl. 16.30-19 Samvirkets kvartalsmøde, Foreningernes Hus
Fredag d. 28. november kl. 16-20  Julemiddag for alle, Café Perlen, Dortesvej 35A

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender  November 2014

Det bedste sted i Gellerup
Vore unge reportere fik som en af deres første opgaver at 

vide, at de skulle fotografere og beskrive ’det bedste sted 

i Gellerup’. Yasmi9n Sadik og Sahra Abdirahman valgte 

Eid-tivoliet og tog blandt andet dette foto. Om tivoliet 

skrev de blandt andet, at talrige børn, unge og voksne 

strømmede til med højt humør og fint tøj. 


