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Nye tider for
erhvervsuddannelser
Af Ahmad El-Ahmad, Get2Ed

På landsplan begynder hvert år mere end 62.000 elever på en erhvervsuddannelse. Men kun hver anden gennemfører sin uddannelse.

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er betydeligt større end frafaldet på de gymnasiale uddannelser, hvor næsten 90 procent i dag gennemfører.

Årsager til frafald
Det er blandt andet manglen på praktikpladser, som hindrer eleverne i at fortsætte på hovedforløbet af deres uddannelse.
 
Storbyerne har nogle markante udfordringer på det sociale område. Det er også en kendsgerning, at erhvervsuddannelserne i de større byer ofte vælges af de unge, der ikke er så ressourcestærke. Desuden tæller netværk med virksomheder højt. 

To ud af tre skal gennemføre
Et af de store mål med erhvervsuddannelsesreformen og ændringerne af vejledningsloven er, at langt flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, nemlig 30 procent i 2025. Målsætningen i reformen er også at nedbringe frafaldet på erhvervsuddannelserne, så 67 procent i 2025 gennemfører.

Helhedsplanen i Gellerup og ToveshøjDen fysiske helhedsplan vil med omfattende byggeopgaver få mange unge fra området til at få øje på erhvervsuddannelsernes jobmuligheder og praktikpladser. Den boligsociale helhedsplan vil med sine indsatser – uddannelsesvejledningen Get2Ed, forældeinvolvering, virksomhedsskolen i Gellerup og lokale tiltag – støtte op om unge, der ønsker at gennemføre en erhvervsuddannelse. 

Læs side 6 og 7

Lektiehjælp gør børn selvstændige
God start for fitness-center
Gellerups unge håndværkere
Farvel til Bentesvej
Hvem ejer lyset og stien?
Jyttes Risalamande
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I udkanten af Gellerupparken 
bor Hanaan Yusuf og hendes 
fire små piger – og de går alle-
sammen med tørklæde, selv den 
yngste på seks år. Dette er ikke 
et særsyn i den muslimske ver-
den, men familien møder allige-
vel megen modstand, i særdeles 
indenfor det muslimske miljø.
Hanaan fortæller, at det både er voksne 
og børn der undrer sig: “Når de ser mine 
piger, tror nogle, at jeg har presset dem 
til det,” siger hun. Men problemet mær-
kes i særdeleshed i skolen, hvor Hana-
ans døtre flere gange er blevet udsat for 
drillerier af de jævnaldrende børn. 

Hvorfor, fristes man til at spørge? Det 
samme gør Hanan. Hun understreger 
at hendes piger selv har valgt det, og at 
hun endda har bedt dem lade være. Seks 
år er en tidlig alder at begynde at bære 
tørklæde, det mener hun også selv, men 
for tidligt synes hun ikke det er.

“I Islam må man selv vælge,” siger hun. 

Ser ikke noget problem
Pigerne ser op til deres mor og til ældre 
veninder, og da både Hanaan og de æld-
ste døtre selv bærer tørklæde, virker det 
blot naturligt, at de yngste døtre ønsker 
at gøre det samme. Derfor ser Hanaan 
heller ikke noget problem i døtrenes tør-
klæder og forstår ikke, at andre ser det 
som et problem.

”Det er jo blot et tørklæde, og ligesom 
en muslimsk pige eller kvinde kan vælge 
ikke at bære tørklædet, burde hun også 
kunne vælge at gøre det,” mener Hanan. 

Det hele handler om traditioner, 
opdragelse og personlige valg. 

I grunden ønsker hun blot, at pi-
gerne kan få lov til at bære tørklæ-
derne, som de selv har valgt det, 
og at…“folk bør ikke blande sig i 
andres liv!” 

Hanaan og tørklædepigerne 

Af Line Berg, Rødding Højskole

De fire piger ser op til deres mor og til ældre veninder – derfor er selv den yngste på 
seks år begyndt at gå med tørklæde.

”Ligesom en muslimsk pige 
eller kvinde kan vælge ikke 
at bære tørklædet, burde hun 
også kunne vælge at gøre 
det.”

Hanaan Yusuf: ”I Islam må man selv vælge.”
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Lektiehjælp gør børn selvstændige

Af Batoul Hammoude og Sahra Abdirahman

Mange børn i Gellerup går til 
lektiehjælp for at lære at være 
selvstændige. 
Vi er taget til Gellerup Biblioteks lektie-
hjælp Tusindfryd, som er en af de mange 
lektiecafeer i Gellerup. 
Her møder vi Marwa Nayef. Hun har 
svært ved faget matematik, og det har 
de fleste andre børn også, mener hun. 
Hun ønsker at blive bedre til matematik, 
så hun selv kan hjælpe andre børn, når 
hun bliver ældre.

Marwa siger, at det overhovedet ikke 
er hendes forældre der tvinger hen-
de til det, men det er hende selv, der 
ønsker det. 

Inspireres af voksne
Hun får meget inspiration af de 
voksne til, hvordan de hjælper de 
yngre børn med deres lektier. Blandt 
andet fra Tue Eriksen, som er lektie-
hjælper.
Han siger, at det er dejligt at hjælpe 
andre, og han får glæde i hjertet ved 
det: ”Vi prøver at hjælpe børnene til 
at blive selvstændige og gøre deres 
arbejde selv, ” siger han.
Lektiehjælp på Gellerup Bibliotek er 
åbent fra mandag-torsdag kl. 15.30-
18.30, og der kommer cirka 10-20 
børn hver dag.

Marwa Nayef bliver ikke presset af sine 
forældre til at vælge lektiehjælp – hun 
ønsker det selv.

UNGE REPORTERE

Folkets ”Onkel”

Af Abdul-Rahman Mohammed

Ahmad H. El-Awad er 17 år gam-
mel og bor på Toveshøj sammen 
med sine forældre. Selvom han 
blot er 17 år, har han alligevel 
formået at erhverve det pudsige 
kælenavn ”Onkel”. 
Det kommer af, at han har nevøer og 
niecer, som er nogle år ældre end ham 
selv, og derfor det spøjse tilnavn, som 
følger ham i tykt og tyndt. 
Hans dagligdag er præget af både ud-
dannelse og job.
”Jeg studerer på grundforløbet på Social- 
og Sundhedsskole og har gået der siden 
30. juni. Derudover er jeg fastansat på 

deltid på McDonald’s på Århus 
Banegård som crew træner. Jeg 
har arbejdet på McDonald’s i godt 
og vel et års tid,” forklarer Ahmad. 
 
Bliver pædagogisk assistent
I sit uddannelsesforløb går han i 
øjeblikket på et skolepraktik-hold, 
der varer 40 uger, hvorefter han 
starter på selve hovedforløbet til 
pædagogisk assistent, som tager 
14 måneder. 
”Jeg har altid gerne vil være pæda-
gog, og jeg synes, at denne uddan-
nelse er den rigtige vej for mig.”

Ahmad El-Awad: ”Denne uddannelse er den 
rigtige vej for mig.”

Tue Eriksen er bare glad for 
at kunne hjælpe børn til at 
blive mere selvstændige. 
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Den 22. september fik Gellerup 
sit eget fitnesscenter. Centeret 
ligger i Bazar Vest og byder på 
alt, lige fra konditionstræning 
til hård styrketræning. Hver 
uge er der holdtræning, hvor en 
erfaren træner koordinerer træ-
ningen. 
Ali Saleh på 29 år er daglig leder i Fit-
ness World på Edwin Rahrs Vej. Han sy-
nes det er gået rigtigt godt de første to 
måneder. ”De, der træner, er fra området 
og kender hinanden, og det giver en god 
stemning,” fortæller Ali. 
Udover beboere fra området træner der 
også et par stykker fra de nærliggende 
områder. ”Der er nogle, der tænker, at 
der i Gellerup vil være problemer i fitnes-
scentret, men det har vi ikke set noget 
til. Folk kommer, træner og passer sig 
selv,” fortæller Ali. 
Fitnesscentret trækker de ældre og kvin-
derne til, som Ali er glad for som cen-
terleder:
”Fitnesscentret hjælper både de ældre, 
de yngre og kvinderne til at komme ud 
og bevæge sig. De kender hinanden, så 
det bliver også et socialt sted at træne. 
Derfor er vores center lidt mere end et 
træningscenter,” runder Ali af. 

Det er noget for mig
16-årige Asem Mansour, elev på Lang-
kær Gymnasium, er en aktiv bruger af 
det nye center. 
”Jeg har i knap et år trænet i flere forskel-
lige centre, men da jeg hørte, at Fitness 
World åbner et nyt center i mit lokalom-
råde, tænkte jeg, at det kunne være no-
get for mig.”
Asem har nu trænet i det lokale fitnes-
scenter i fire uger og beskriver centret 
som et sted, han kan slippe af med den 
stress, som han får på både gymnasiet 
og på arbejdet. Han arbejder som ser-
vicemedarbejder i Føtex. 
Asem vil i høj grad anbefale centret, 
da han beskriver det som et udmærket 
sted, hvor faciliteterne nogenlunde kan 
dække alle hans behov. 

Asem Mansour slutter 
dog af med at fortælle: 
”Centret er ganske ud-
mærket, men det kunne 
være bedre med et større 
udvalg af træningsma-
skiner.” Asem er alt i 
alt tilfreds og træner så 
videre med et smil på 
læben.

Mere end et træningscenter

Af Abdallah Ajjawi og Esam Keith Adel

UNGE REPORTERE

Asem Mansour 
på 16 år træner 
tit i det nye cen-
ter.

Centerleder Ali Saleh: 
”Folk kommer, træner 
og passer sig selv.”
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Som dreng sad Sohaib El-Qasi-
mi og tegnede familiens koloni-
havehus større, og han drømte 
om at blive ingeniør. 
I dag, som 21-årig, er Sohaib 
nyudlært murer med fast ar-
bejde, og han er meget glad for 
det
”Murer – det er lige mig. Jeg skal nok 
videre på et tidspunkt og læse til arki-
tekt eller ingeniør, men de næste par år 
skal jeg være murer. Du får så mange 

forskellige opgaver – støbe gulv, mure 
op, pudse, lægge fliser, eller fuge, som 
jeg gør nu.”
Sådan fortæller Sohaib, mens vi sidder 
i en af murermester Poul Erik Christen-
sens arbejdsvogne og snakker.  Stedet 
er Rundhøj, hvor de gamle fuger krad-
ses ud og erstattes med nye. 
Vejen frem til svendebrevet og fast ar-
bejde var ikke nem for Sohaib. Egentlig 
ville han have været i gymnasiet, men 

han havde ikke gennemsnittet til det. I 
10. klasse kom han ud i et brobygnings-
forløb som murer, og det tændte lyset 
hos ham. Han ville på Aarhus Tech, 
men havde først en samtale med en 
uddannelsesvejleder Ahmad El-Ahmad, 
som dengang var på Vejledningscentret, 
der nu hedder Get2Ed.

Vejledning på det rigtige tidspunkt
”Ahmad El-Ahmad var der på det rigtige 
tidspunkt og anbefalede uddannelsen, 
og han bakkede mig op,” siger Sohaib. 
På Aarhus Tech var der nye udfordrin-

ger, for han kunne ikke finde en praktik-
plads. 

”Jeg havde ikke lyst til skolepraktik, for 
der kommer man ikke ud til kunder. Jeg 
havde et par kortvarige praktikker, men 
så sagde min kammerat Fahim, der blev 
udlært et halvt år før mig, at Poul Erik 
Christensen måske havde brug for en,” 
fortæller Sohaib.
Der skulle stædighed til, selv om Sohaib 
mødte personligt op en morgen med 
sit CV klokken 7, for Poul Erik havde 
ikke brug for en lærling lige nu… Men 
Sohaib måtte gerne ringe senere.
”Næste gang, jeg ringede, huskede Poul 
Erik mit navn, og det var fedt. Men der 
var stadig ikke arbejde.”

Bliv ved med at prøve!
Men han gav ikke op, og her er vi 
fremme ved noget centralt hos Sohaib:
”Hvis man vil noget, så skal man blive 
ved at prøve. Det er nødvendigt, når 
det er noget, man brænder for,” under-
streger han.
Hans stædighed gav resultat, for Poul 
Erik tog ham i lære i august 2013, og 
et år efter var han udlært. Det gik så 
godt, at mester spurgte, om han ville 
blive hos ham.
Arbejdet er godt og alsidigt, for man 
kommer ud til mange forskellige, for-
tæller Sohaib. Han går op i at passe 
sit arbejde og sørger for at komme i 
seng til tiden, så han er frisk ved ar-
bejdstids begyndelse klokken 7.
Han fortæller, at forældrene også 
sørger for, at han passer sit arbejde: 
”De er ”efter mig”! De vil ikke have, 
at jeg melder mig syg, og jeg får en 

masse spørgsmål, hvis jeg er hjemme 
en dag…”
Sohaib El-Qasimi bor hjemme endnu, 

men søger lejlighed i en af 3F’s ejen-
domme på Jyllands Allé. Helst var han 
blevet i Gellerup, hvor venner og familie 
er tæt på, men lejlighederne er enten for 
store eller for små… 

Murer – det er lige mig

Af Birger Agergaard

Sohaib El-Qasimi på arbejde i Rundhøj. Han kan godt lide 
det alsidige arbejde som murer. 

”Hvis man vil noget, så skal 
man blive ved at prøve. Det er 
nødvendigt, når det er noget, 
man brænder for.”
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Poul Erik Christensen er Sohaib 
El-Qasimis arbejdsgiver. Han 
har aldrig spekuleret nærmere 
over, at Sohaib har en anden 
etnisk oprindelse end dansk – 
det har i hvert fald aldrig været 
et problem.
Tværtimod, kunne man sige. 
”Nogle unge mennesker er ikke vant til 
at arbejde selvstændigt, de er simpelt-
hen ikke arbejdsmodne. Med Sohaib er 
det noget andet. Jeg kan mærke, at han 
er blevet godt opdraget, han er voksen 
og har sine egne meninger,” siger Poul 
Erik Christensen, som har otte murer-
svende og et par lærlinge. For ham spil-
ler etniciteten ingen rolle: 
”Jeg har aldrig vurderet folk ud fra, hvor-
dan de ser ud, men hvordan de arbejder. 
Joe, hvis de har ekstreme piercinger og 
andet, som kan skræmme kunderne, 
men ikke ud fra hudfarven. Det vigtigste 
er, at de kan tale med kunderne, så de 
skal kunne sproget godt,” fortæller Poul 
Erik Christensen. 

Han har dog oplevet et par kundereak-
tioner:
”Jeg havde en ansat, han var rigtig ’sort’. 
Så blev jeg ringet op af en kunde, som 
ville have at vide, hvem F** jeg havde 
sendt ud til ham. Jeg svarede: ’Bare ro-
lig, han er pæredansk!’”. 

Mester: Når bare man kan sproget

Af Birger Agergaard

”Jeg har aldrig vurderet folk ud fra, 
hvordan de ser ud, men hvordan de 

arbejder,” siger murermester Poul 
Erik Christensen, som her kigger ud 
til Sohaib for at se, hvordan fugear-

bejdet skrider frem i Rundhøj.

Det er kun få unge fra Gellerup, 
som tager uddannelser som 
elektriker, tømrer eller snedker. 
Men en del gør, og de er nu på 
vej til at stifte en forening for 
lokale unge håndværkere.
Rachid Ahmad Rachid er 23 år og murer, 
men læser nu videre til bygningskon-
struktør.  Sammen med en elektriker og 
murer har han taget initiativet til en ny 
forening, som også skal gøre op med et 
lidt negativt image:
”Ja, kulturen i Gellerup er lidt, at man 
mindst skal være ingeniør eller læge. 
Mange fra vores forældregeneration har 
selv været håndværkere i Mellemøsten, 
men de havde andre betingelser og dår-

ligere sikkerhed, og derfor har de ikke rå-
det deres børn til at blive håndværkere. ”

Træt af det negative syn
”Vi er nogle, der er trætte af det negative 
syn på håndværkerfag, og vi vil gerne 
ændre fagenes image blandt beboerne i 
Gellerup ved at lave en forening. Vi søger 
derfor Gellerup Kulturmidler om penge 
til at åbne ”Brabrand-beboeres Kreative 
Værksted,” fortæller Rachid.
Hvis det lykkes, skal håndværkere og de-
signere – både mænd og kvinder – mø-
des i et lejet værksted, og der skal være 
værktøj til at udføre forskellige projekter. 
Planen er også en form for kurser, hvor 
man lærer at forstå hinandens fag og 
fagudtryk. 

Håndværkere laver kreativt værksted

Af Birger Agergaard

Rachid er selv murer og vil gerne højne 
håndværkerfagenes image. 
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I øjeblikket skabes en ny fortæl-
ling om Gellerup. Bag os ligger 
45 år som ensartet boligområ-
de, foran os venter en fremtid 
med mere blandet boligbyggeri. 

Aktuelt er vi ved mellemfasen; på Ben-
tesvej er der fuld gang i nedrivningerne, 
hvor blokken Bentesvej 13-19 for hver 
dag er blevet mindre.

3. november klokken 9 gik nedrivningen 
officielt i gang. En stor maskine begynd-
te at klippe løs, og det har givet masser 
af tilskuere - og også følelser. 

Fru Rossens fortælling
Marianne Rossen boede i Gellerup i 
årene 2008-13, og frem til 2010 var det 
i en lejlighed på Bentesvej 19, der nu er 
revet ned.

”Jeg har både nogle af mine bedste og 
værste minder herfra. Da min mand 
døde i 2010... jamen, den måde ”Ghetto-
kællingerne” hjalp ved begravelsen - det 
tror jeg ikke man finder andre steder. Na-
boer, der købte ind og gjorde rent, så vi 
kunne koncentrere os om at være sam-
men, og som ordnede alt til begravelsen 
– lige fra at pynte kiste, arrangere gravøl 
og rydde op bagefter. Hvis det er en ghet-
to, så burde der efter min mening være 
mange flere! Men så har jeg også ople-
vet, at både min bil og min computer 
blev stjålet,” fortæller Marianne Rossen. 
 
”Tæskeglad for Gellerup” 
Hun var med egne ord ”tæskeglad” for 
at bo i Gellerup, men anfører husleje-
størrelsen som en vigtig faktor for, at 
hun flyttede. 
”Man har kun råd til at bo i Gellerup, 
hvis man kan få boligsikring,” mener 
hun. Marianne Rossen, der lever af pen-
sion, fraflyttede en treværelses lejlighed 
på Gudrunsvej for at flytte til Mors, hvor 
hun betaler 3000 kr. for 80 kvadratmeter.  
 
”Skriv du bare, at det var Aarhus´s bed-
ste lejlighed med fantastisk udsigt over 
Århus Bugt!”

Marianne Rossen stiller sig kritisk over 
for, at man river bygningerne ned.
”Jeg kan ikke lide, at man river gode byg-
ninger ned i en tid, hvor vi mangler boli-
ger,” slår hun fast. 

Bentesvej - fru Rossens fortælling

Af Sean Ryan Bjerremand

Bentesvej i aftenbelysning. Nogle forbipasserende syntes, at det ligner noget fra kri-

gens tid… (foto: Sean Ryan Bjerremand)

Den første af de tre nedrivningsdømte blokke er nu helt væk. Betonbrokkerne skal knu-

ses og gøre gavn som vejfyld (foto: Nikolai Mikkelsen).
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Afdelingsbestyrelsen har peget på 
et kommunalt areal mellem Tovs-
højskolen og klubben Troldhøjen 
som et af de utrygge steder. 
Desuden ligner arealet en losseplads, 
idet skrald ligger og flyder. 
I foråret ryddede kommunen lidt af bu-
skadset i området, men det ser stadig-
væk meget kedeligt ud. Da det ligger bag 
bazaren, er det en trafikeret sti til og fra 
moskeen men også for mountainbike-
udøvere hvor ruten går tæt op ad dette 
krat-areal. 
Vi har bedt boligforeningen om at se 
på stedet sammen med kommunen 
for at få området i spil – for eksem-
pel til et torv med multibane, ska-
teboard  eller mountainbike-bane.  

Hvem ejer sti og lys? 
Nu vi er ved vejene, har vi via trygheds-
vandringen og i arbejdet med byrums-
konkurrencen fundet ud af, at ejerforhol-
dene mellem boligforeningen og kom-
munen vedrørende den kommunale sti 
gennem Toveshøj er ret kompliceret. De 
ser ud til, at kommunen ejer lamperne 
og boligforeningen stien, eller dele af 
den? Det arbejdes der nu med at finde 

ud af, og vi håber, at vi skal få sat navn 
på, hvem der ejer hvad, hvad så vi kan 
få det driftet på en ordentlig måde. 
Vi er i bestyrelsen i fuld gang med at 
finde ud af, hvad de 300.000 kr., som vi 
betaler for el i afdelingen, er blevet brugt 
til. Boligforeningen er sat på sagen med 
at lokalisere målerne og få sat en adres-
se på. 
Bestyrelsen besluttede 
sidste efterår at opsige 
alle kælderlejemål til 
foreninger i Toveshøj, 
også til foreninger 
som brugte deres rum 
som depot. Grunden 
er, at brug af kælderlo-
kaler ikke er godkendt 
af brandmyndighe-
derne. Nogle af vo-
res kælderlokaler har 
både et lille køkken 
og wc, og det er rigtig 
gode foreningslokaler, 
så bestyrelsen arbej-
der nu på at få dem 
lovliggjort, så de igen 
kan lejes ud til forenin-
ger i området.

Ja til mere video
Politiet har netop givet grønt lys for, at 
udvidelsen af videoovervågningen på 
Toveshøj kan gå i gang. Beboerne stem-
te i oktober ja til, at der også sker vide-
oovervågning af parkeringsarealer og 
under gangbroer. 

Rundt på Toveshøj

Af Anett Sällsäter Christiansen

  Hvem ejer denne sti gennem Toveshøj? 
(foto: Birger Agergaard)

Ved at rive de to ’blå blokke’ på Bentesvej og Lottesvej ned kan man lave en helt ny 
ungdomsby – bemærk ejerboligerne, hvor Hejredalskollegiet ligger i dag. 

Som nævnt i dette nummer af 
Skræppebladet har Gelleruppar-
kens beboere sagt ja til, at de to 
’blå blokke’ på Lottesvej og Bentes- 
vej må sælges til nedrivning – så 
der gøres plads til en helt ny ung-
domsby med ca. 390 ungdomsbo-
liger.
Ikke alene giver det nye muligheder for 
Gellerups unge, der gerne vil flytte hjem-
mefra – dog uden at flytte alt for langt 
væk fra far og mor! Ved siden af ung-
domsboligerne bliver der plads til 50 
mindre rækkehuse, og ifølge projektchef 

Ole Bech Jensen fra Bra-
brand Boligforening vil 
disse boliger også kunne 
tiltrække bydelens unge 
familier – for så vidt at 
de køber dem. Det bliver 
nemlig ejerboliger.

Rundt i Gellerupparken

Boliger til unge i Gellerup

Af Birger Agergaard
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Vi skriver december måned, og julehyg-
ge og god mad står højt på programmet. 
Hos Perlevennerne i Yggdrasil er der 
hvert år en sikker vinder, når julemid-
dagen er på menuen til fællesspisnin-
gen. Det er, når der skal spises dessert 
– så her er Perle-Jyttes opskrift på Ris à 
l’amande med kirsebærsovs.

Rigelig fløde
Tricket er, at der ikke skal spares på flø-
den, afslører Jytte Nielsen, der som ung 
sejlede som skibskok på de store have, 
hvor hun gennem årene har serveret 
massevis af lækker blød risalamande til 
jul.
”Start med at bringe risen og vandet i 
kog, inden mælken hældes i. Så koger 
risengrøden ikke på,” siger Jytte og af-
slører, at hun helst bruger Pama-grødris 
kogt i sødmælk.
”Når den kogte risengrød er helt kold, 
så starter man med at røre grøden lind 
med en god skvat fløde. Derefter smager 
jeg grøden til med rigeligt af vaniljesuk-
ker, og så kommer jeg de smuttede og 

hakkede mandler i. Og til sidst tager 
jeg fløden, som er pisket til en let skum 
uden at være alt for stiv.” 

Husk mandlen
”Flødeskummen vender jeg i grøden 
og rører rundt, så det hele bliver let og 
luftigt,” siger Jytte og fortæller, at der 
ikke bør spares på flødeskummet. Hun 
bruger gerne dobbeltportion i forhold 
til opskriften på rispakken. 
”Og husk så at gemme en hel man-
del til mandelgaven, hvis det skal 
være sjovt,” siger Jytte, der selv 
helst spiser risalamanden uden til-
behør. Men ellers hører der sig jo 
kirsebærsovs til på toppen, med frit 
valg, om sovsen skal være kold el-
ler varm. 
Velbekomme og glædelig jul. 

Perle-Jyttes Ris à l’amande 
Af Helle Hansen

Jytte Nielsens opskrift på en god Ris à 
l’amande er: rigeligt med fløde. Kirsebær-
sovsen er valgfri.

Sådan gør du:
Til otte personer

2 1/4 dl. ris 
(helst Pama-grødris)
2 ½ dl. vand 
1 l. sødmælk
1 l. piskefløde
Vaniljesukker og 1 spsk suk-
ker - efter behov, smag til
250 g. mandler – smuttede 
og hakkede



     Jul i Perlen     
I samarbejde med Gellerupparken inviterer Perleven-nerne alle beboere til en hyggelig eftermiddag fredag den 28. november kl. 15-17.30. Her er julestue for alle med æbleskiver, juleklip og klister og juledekorationer.Samme aften kl. 18 står menuen på juleand/kylling + ris a l’amande. Det er et juletilbud til alle beboere i Gel-lerup og Toveshøj, og prisen er 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn 8-12 år. 15 kr. for børn under 8 år. 

Billetter kan købes i Café Perlen seneste torsdag den 27. november (el. på tlf. 40 71 86 75)

   Fem år med Café Perlen 

Søndag den 7. december kl. 14.00-16.30 fejres 

Perlevennernes fem års fødselsdag. Café Perlen 

i Beboerhuset Yggdrasil byder på julehygge, jule 

bingo-banko og andre sjove julelege for børn og 

voksen.
Cafe Perlen holder åbent sidste gang før jul 

torsdag den 18. december. Første åbningsdag i 

det nye år er torsdag den 29. januar.

Åbningstider: Mandag - Fredag fra 10.30-13.30

Sandwich 30,- til 35,- kr.

Salat/pastasalat 20,- til 25,-kr.

Lun Retter 35,-kr. ved bestilling dagen før

Retterne er danske eller etniske, og det vil være 
muligt at nyde dem i caféen eller ”to-go”.

Verdenscaféen er placeret i Beboerhuset
 Tousgårdsladen 

Mobil: 28 90 49 45 
e-mail info@madpakkeonline.dk

www.madpakkeonline.dk

Verdenscaféen
   Foreningernes Dag
   var en succes

Lørdag den 25. oktober afholdt Det Boligsociale Sekretariat og Sport & Fritid Foreningernes Dag. Emnet var styrket foreningsliv og samarbejde på tværs af foreningerne.
21 foreninger deltog i arrangementet. Alle foreningerne var meget interesseret i, hvordan det er at arbejde som en forening og det at have samarbejde med andre. Derfor delte foreningerne erfaringer, viden og tanker om at udvikle fælles indsats.

Foreningernes Dag var en stor succes, og det overvejes at afholde arrangementet 
en gang årligt med hjælp fra foreningerne.



December 2014
Søndag d. 30. november kl. 12-15  Juletræsfest på Toveshøj, Tousgårdsladen 
Onsdag d. 3. december kl. 16-18  Udstilling af vinderforslag for Byrumskonkurrence, Foreningernes Hus
Torsdag d. 4. december kl. 13-16  Julearrangement for de ældre på Toveshøj, Tousgårdsladen
Torsdag d. 4. december kl. 17-22  Julefrokost, Gellerup Kirke
Søndag d. 7. december kl. 14-16.30 Café Perlens fem års fødselsdag, Café Perlen, Yggdrasil
Torsdag d. 11. december kl. 16-17.30 Lær at skrive et godt CV, Gellerup Bibliotek
Søndag d. 14. december kl. 14-16  Fernisering og julegløgg i Gellerup Museum
Tirsdag d. 16. december kl. 17-22  Kristen-muslimsk julefrokost, Gellerup Kirke

Januar 2015
Tirsdag d. 27. januar kl. 17-20  Samvirkets årsmøde, Foreningernes Hus 

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender  December 2014

Ibtessam Maiali, vores blokambassadør 

på Gudrunsvej 2-10, har siddet i alle op-

gange i blokken for at spørge folk om, 

hvordan de har det i opgangen, og hvad 

der kan gøres bedre. Læs hvad folk sva-

rede på www.gellerup.nu


