
skræppebladet

t
Magasinet gellerup.nu 

er en del af Skræppebladet

l

nr. 1 februar 2015

   4Mahmoud  
– nu også i AGF

         5Bodil – skriver 
for børn

    6Baraa – tog alle 
med storm

Gellerup.nu Magasinet for Gellerupparkens 

og Toveshøjs beboere

Unge Reportere skriver og fotograferer - side 6 og 7



Forsiden: Du kommer til at se dem mange gange: vore 
unge reportere i sorte jakker med logo og webadresser 
for de tre lokale medier, som samarbejder om at 
bringe de unges artikler. Se mere side 6 og 7. (Foto: 
Birger Agergaard) 
Næste nummer: Stof til marts-nummeret: Send 
stof og billeder senest fredag den 13. februar til 
beboerredaktør Birger Agergaard på biag@bbbo.dk    

Næste nummer udkommer ca. 26. februar.

www.gellerup.nu
facebook.com/gellerup.nu

Gellerup.nu 
Det boligsociale Sekretariat, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand
Alle indstik kan findes på - http://skraeppebladet.dk/indstik.
ISSN: 09606-267X
Oplag: 2500 Tryk: Uni-Tryk A/S
Internetside: www.gellerup.nu

I redaktionen
Birger Agergaard, beboerredaktør, birger@bydele.dk, tlf. 6130 8699
Daniel Frederiksen, dafr@bbbo.dk
Elsebeth Frederiksen, elsebethf@gmail.com
Helle Hansen, hhmh65@hotmail.com
Israa Maarouf, israa_maarouf@hotmail.com 
Katrine Linnet Mathiesen, katrinelinnet@live.dk 
Sara Hee Petersen, sarahee@live.dk
Sean Ryan Bjerremand, seanryanster07@gmail.com
Lis Wang, elleieswang@gmail.com
Unge Reportere:
Unge Reportere:
Sahra Abdirahman
Noura Amin
Abdul-Rahman Mohammed
Abdallah Ajjawi 
Esam Adel
Batoul Hammoude
Ayoub Said
Asha Farah

Jesper Krogh (layout)
Henning Winther, boligsocial leder, ansvarshavende redaktør

4
5
6
7
8 
9
10

indhold

Om at kaste med sten
Af Birger Agergaard. Foto: Batoul Hammoude

Byrådets flertal og 12 muslimske medlemsforeninger plus andre foreninger arbejder videre for en moské på Bautavej. De konservative har forladt ringen, og Venstre skal snart afgøre, om de går samme vej.De konservative mener ikke, at afstanden fra Gellerup til moskeen er stor nok. De kalder det ”et stenkast” og mener, at det er et problem: 
”Vi tror ikke, at de positive effekter inden for for eksempel beskæftigelse og kriminalitet kan opnås, hvis man bygger en moské klods op af området,” siger Marc Perera Christensen.

Hvor langt er et stenkast?
”Klods op ad” og ”stenkast” er begreber, der ofte anvendes af ejendomsmæglere, så gellerup.nu har undersøgt, hvor langt et stenkast egentlig er. Danske ejendomsmæglere kaster 943 meter - dvs. det er gennemsnittet af afstanden fra 20 annoncerede huse til en attraktion. Svenske ejendomsmæglere kaster op mod to kilometer. 

Et almindeligt ”journalistkast” er kun på 44,5 meter. Fra hjørnet af Edwin Rahrs Vej / Gudrunsvej er der ca. 600 meter i fugleflugtslinje, altså godt 13 stenkast. Hvis man cykler, vil der være omkring 800 meter for dem, der bor tættest på. Bor man midt i Gellerupparken og kører i bil, er afstanden ca. to kilometer. Fugleflugts-linjen fra den nærmeste lejlighed i Bispehaven til moskéen er i øvrigt ca. 200 meter. Sjovt nok er dette ikke et problem. Nej, det er kun Gellerup, som de to borgerlige partiers ”omsorg” gælder.
Nu har muslimerne accepteret en placering så langt ude som et pænt svensk ejendomsmægler-stenkast. Og så skulle vi måske se at komme videre. Væk fra at opfatte moskeer som noget farligt – og hen i mod at tænke moskéer som noget, der styrker sammenhængskraften i hele Aarhus. 

Talenttræner fra ACFC til AGF
Forfattere med hver sin stil
Drenge med talent og energi
Fotos med stemning
Hvad laver Samvirket? 
Skal Gellerupbadet videoovervåges?
Hellere rigtige jobs end nyttejobs.
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I ti år har Kaltuma Guraa boet 
i Gellerupparken. Hun har haft 
travlt med sine fem børn og ikke 
haft tid til at uddanne sig. Men 
da kommunen ville have hende 
i aktivering, faldt hun en dag 
over en flyer om blokambassa-
dørerne. 
Snart stod hun på mit kontor på den hvi-
de gård og spurgte, om hun kunne blive 
blokambassadør.

Hvorfor, Kaltuma? 
”Fordi jeg vil gøre noget, der gavner mit 
eget område, der hvor jeg bor. Når jeg 
arbejder som blokambassadør, tjener 
jeg ikke mere end min kontanthjælp. 
Men jeg arbejder for mig, for os og vores 
område. På den måde tjener jeg alligevel 
meget ved mit arbejde. Jeg giver noget til 
mine børns fremtid.
Når der flytter nye mennesker ind i en 
lejlighed i Toveshøj eller Gellerupparken, 
ringer vi på døren og byder dem velkom-
men. De fleste er glade og positive over 
at få besøg og høre om området. 
Heldigvis kommer der mange unge dan-
skere herud. Ved at besøge dem er vi for-
håbentlig med til, at de kan se Gellerup 
som et sted, hvor de vil blive boende, 
også når de bliver færdiguddannet. For-
håbentlig føler de, at det er deres hjem, 
og knytter sig til området. Og mærker, 
at de er en del af fællesskabet,” forklarer 
Kaltuma.

Mindre stress
”Når jeg er blokambassadør, kan jeg føl-
ge mere med i, hvad der foregår, og jeg 
er med til at fortælle, hvad der sker. Folk 
bliver mindre stressede, når vi forklarer, 
hvad der egentlig foregår.” 
Kaltuma har selv prøvet at flytte lejlig-
hed, fordi hendes blok skulle rives ned. 
”Man går først igennem en periode med 
frustration, vrede og sorg. Jeg var ked af 
at miste mit hjem.  Men så begyndte jeg 
at se det gode ved ombygningerne. Jeg 
håber på, at vores bydel bliver mere ud-
advendt og får mere kontakt med resten 
af byen, så der kommer mere arbejde og 

uddannelse for os og vores børn i frem-
tiden,” siger Kaltuma.

Vores område bliver bedre
”I vores område er der allerede flere, der 
tager en uddannelse end for bare ti år si-
den. Og hvis vi står sammen som nabo-
er, kan vi stoppe hærværk og kriminalitet 
i området og skabe et bedre liv for vores 
børn. Vi skal være tålmodige og ikke give 
op,” slutter Kaltuma.

Ambassadør med kontanthjælp

Af Ulla Jørgensen – leder af blokambassadørerne

Kaltuma Guraa: ”Jeg arbejder for mig, for os og vores område.”

Der er plads til flere, der vil være ambassadører og gøre en forskel for om-
rådet. Ligesom Kaltuma er du meget velkommen hos blokambassadørerne 
på Gudrunsvej 10A, hvor der før var advokatkontor. 

Du kan også ringe til Ulla Jørgensen på tlf. nr. 6155 8561.
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Mahmoud Dirawi ny talenttræner hos AGF

Af Daniel Frederiksen

Fra 13. februar kan Mahmoud 
Dirawi kalde sig talenttræner 
hos AGF. Han er netop blevet 
udvalgt til at skulle træne U12-
drenge ved AGF’s Talentcenter 
Vest i Hinnerup.  
Mahmoud kommer til at starte på det 
såkaldte ”step 3” i talentprogrammet, 
hvor han hver fredag skal være med til 
at udvikle spillernes færdigheder og vur-
dere talenterne sammen med de andre 
trænere. Med sig tager Mahmoud tre 
U12-spillere fra ACFC, som AGF har ud-
valgt som unge talenter.
At det er ulønnet arbejde, betyder ikke 
noget for Mahmoud. Det er glæden ved 
fodbold og ønsket om at hjælpe unge 
spillere, der driver ham. Han vil huske 
spillerne på, at vejen til succes er sam-
arbejde.

Fra egoister til holdspillere
”Jeg forventer egoistiske og for-
ventningsfulde spillere med et 
stort potentiale. Så der ligger et 
arbejde i at få dem til at forstå, 
at fodbold er et holdspil, og at 
man skal kæmpe som hold.”
Mahmoud fortsætter sin in-
volvering i ACFC, men giver 
ansvaret for kampfordeling vi-
dere. Her appellerer han til, at 
forældrene bakker op og tager 
deres del af de mange arbejds-
opgaver, som får klubben til at 
hænge sammen. 
Til august begynder Mahmoud 
imidlertid på socialrådgiver-
uddannelsen. Med skolestart og 
trænerarbejdet er der pludselig 
mange arbejdsopgaver for ham: 
”Jeg må se tiden an, og så må jeg finde 
ud af hvordan jeg skal prioritere skole, 
talenttrænerjobbet hos AGF og min 

involvering i ACFC.” 
Derudover er Mah-
moud også i styre-
gruppen for et andet 
fodboldprojekt, nem-
lig Get2Sport. De 
mødes dog kun hvert 
kvartal.

Mere Zlatan!
Mahmouds drømme-
job er at arbejde som 
integrationskonsulent 
i en stor klub med ind-
vandrerspillere. Her 
vil han gerne arbejde 
med den enkeltes 
udfordringer og den 
modstand, man kan 
opleve i
 kampen for at slå 
igennem på højt ni-
veau. 
Børn fra udsatte om-
råder er ofte teknisk 
stærke, men mangler 
en dybere taktisk for-
ståelse. Mahmoud vil 
gerne være et binde-
led og vejleder til både 
klub og spiller, og ud-

nytte at han kan tale til spillerne på en 
anden måde end træneren kan. På den-
ne måde går spillerens motivation ikke 
tabt, og der er potentiale for at udvikle 
både mentale og taktiske egenskaber. 
Danske fodboldklubber burde, ifølge 
Mahmoud, også være bedre til at lade 
spillere bevæge sig udenfor de faste 
taktiske rammer: ”Lad spillerne være 
specielle og bevæge sig lidt ud. Hvem 
havde set Zlatan sakse den ind fra mid-
ten mod England?”
Med Zlatan som eksempel mener Mah-
moud, at det kunne være gavnligt at op-
bygge spillere med en stærk mentalitet: 
”Nogle, som er lidt ligeglade og som 
tror på sig selv.”

Mahmoud Dirawi vil opbygge spillere med en stærk 

mentalitet. ”Nogle, som er lidt ligeglade og tror på sig 

selv.” Foto: Per Ryolf.

To stævner
Søndag d. 5. april samt Grundlovsdag 

d. 5. juni afholdes to talentcenter-

stævner. Her skal Mahmouds drenge 

fra Talentcenter Vest møde drenge fra 

et af de andre talentcentre fra Aarhus 

(se http://www.agf-talent.dk/talent-

samarbejde). 
Til oktober er Mahmoud med fra star-

ten, når en ny runde af talentprogram-

met starter.
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Forfatter eller historiefortæller? 
Mie Møller Nielsen fra Gellerup 
og Bodil Waldstrøm fra Toves-
høj er to eksempler på, at skri-
veglæden kan komme til udtryk 
på vidt forskellige måder. 
Vi sidder hjemme i Mies stue ved spise-
bordet foran en kæmpemæssig bogreol. 
Her dufter af friskbrygget egyptisk kaffe, 
og på bordet står Bodils hjemmelavede 
havregrynskugler. Så er stemningen lagt 
til en hyggelig snak om skriveglæde. 

Mie: Romaner og en app
Mie har skrevet adskillige romaner, som 
hun arbejder på at få udgivet. Derudover 
har hun netop oversat romanen Steelhe-
art af Brandon Sanderson fra engelsk til 
dansk, som udkommer her til februar. 
Hun har også skrevet to historier i Dan-
ny & Dittes læseapp, som er en læseapp 
for børn. 
”Til hver historie er der nogle spørgs-
mål, og hvis børnene svarer rigtigt, får 
de points. Det er derfor en slags spille-
læse-app, så børnene ikke blot læser, 
men også lærer at forstå,” forklarer Mie. 

Mie studerer litteraturhisto-
rie og arbejder som både 
redaktør og oversætter på 
forlaget Dreamlitt. Det er 
genren fantasy, der har vun-
det hendes hjerte – både i 
hendes egne romaner, men 
også i løbet af hendes stu-
die. Det er tydeligt, at littera-
turen er en stor del af Mies 
liv.  

Bodils spontane historier
”Ja, vi kan næsten ikke være 
mere forskellige!” siger Bo-
dil grinende. Hun har skre-
vet en masse forskellige bør-
nehistorier, som alle kom til 
hende spontant i 90’erne. 
”Jeg vidste ikke, hvad jeg vil-
le skrive om, jeg skrev bare! 
Og bagefter kunne jeg næsten ikke rette 
i det … historierne var ligesom bare fær-
dige,” siger Bodil. Hun har derfor skre-
vet alt fra spøgelseshistorier til historier 
om bedsteforældre. 
Bodil har lagt sine historier ud på sin 
hjemmeside www.bodilw.dk. Hjemmesi-
den har mange besøgende – i januar er der 
i gennemsnit 47 besøgende om dagen!  

”Men jeg vil ikke kalde mig selv for for-
fatter – snarere historiefortæller!” siger 
Bodil. 

Ser vi mon mere til dem?
Mie er på nuværende tidspunkt i fuld 
gang med at gennemlæse en af sine ro-
maner, som hun rigtig gerne vil have ud-
givet. ”Bogen er en del af en serie på fire, 
og jeg er også gået i gang med toeren”. 
Desuden er hun ved at færdiggøre nogle 
illustrationer til en børnebog, som hun 
også selv har skrevet.
Til spørgsmålet om fremtiden svarer Bo-
dil: ”Det kommer helt an på, om det lige 
kommer til mig igen!” 

To vidt forskellige forfatterportrætter 

Af Sara Hee Petersen

Bodil Waldstrøm sidder med en af sine mange historier 
i hånden

Mie Møller Nielsen viser illustrationerne 
til sin børnebog. Ja, tegne og male kan 
hun også! 

”Jeg vil ikke kalde mig selv
for forfatter – snarere historie-
fortæller!” Bodil Waldstrøm
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15 årige Baraa Qadoura over-
gik både stormen Egon og 
Bodil, da det kom til den X-
Factor audition, hvor han over-
beviste de tre dommere om, at 
han var værdig til at gå videre.
Baraa bor på Gudrunsvej i Gellerup, 
hvor han har mange venner og fami-
liemedlemmer. Flere af dem tog med 
til audition på Godsbanen og nærmest 
væltede ind på scenen, da den charme-
rende og dygtige Baraa fik tre klare ja-er 
fra dommerne.
”Jeg har plaget mine forældre i lang tid 
om at komme med i programmet, og 
selvom det som araber ikke lige er ”yes” 
at deltage i sådan noget, ville mine for-
ældre give mig en chance,” fortæller 
han. 
Baraa Qadoura gik videre fra audition, 
og han er parat til at tage kampen op i 
de kommende udsendelser. Hvordan 

han vil gøre det, var ikke til 
at få ud af ham.
”Da jeg gik videre var det 
en drøm, der gik i opfyldel-
se,” fortæller en smilende 
Baraa Qadoura.

Kusinen tog skuffet hjem 
Til audition var også Baraas 
kusine, Marwa Abdallah. 
Hun klarede det knapt så 
godt og måtte tage skuffet 
hjem. Til det fortæller Baraa: 
”Hun havde fået at vide, at 
hun skulle gå ind og være 
selvsikker. Hun gjorde sit 
bedste, men nervøsiteten 
tog over.” 
Baraa går dagligt til stem-
metræning og undervises 
af sangeren Pearl fra Sø-
vangen, for hans stemme 
skal stadig udvikles. 

Baraa tager X-Factor med storm

Af Esam Keith Adel og Abdallah Ajjawi, Unge Reportere

Baraas audition har vakt opsigt, og han er blevet lidt af 
en favorit blandt seerne.

UNGE REPORTERE

Drengene vil knokle i skolen

Af Abdul-Rahman Mohamed og Ayoub Said, Unge Reportere

I den kommende periode vil der 
være mange overvejelser i de un-
ges hoveder om, hvilken uddan-
nelse de skal tage efter Folkesko-
len. Og om de er klar til at tage 
en ungdomsuddannelse. 
Blandt dem er Mohamad El - Mays på 15 
år og elev i 8. klasse på Tilst Skole. Han 
er en af dem, som ikke klarer det så godt 
i skolen. Med sine karakterer i 8. klasse i 
dag ser han sin fremtid med en erhvervs-
uddannelse. 
Han har alligevel ikke opgivet håbet om 
at tage en gymnasial uddannelse. Ifølge 
hans lærer skal han bare ’op på hesten’ 
og fokusere på sine lektier, fortæller han. 
Han har gerne villet være læge, siden 
han var barn. 

Desuden svarer Mohamed 
ærligt på, hvorfor han tror, at 
piger klare sig bedre i skolen 
end drengene: 
”Jeg tror bare det altid har 
været sådan, at pigerne er 
flittigere end drengene. Vi 
drenge tænker jo kun på at 
tjene en masse penge og få 
en dejlig familie! Vi tænker 
’hvorfor tage den svære vej, 
når vi kan tage den lette’. Det 
er bare ikke gået op for os, 
at det virkelig er vigtigt at få 
en god uddannelse og yde 
til samfundet,” siger Moha-
med. 

”Det er bare ikke gået op for os, at det virkelig er vig-
tigt at få en god uddannelse,” siger Mohamed.
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Pigekomsammen. (Foto: Batoul Hammoude)

Ny frozen youghurt-butik I City Vest. 
(Foto: Abdallah Ajjawi) 

Pokerface. (Foto: Esam Adel)

Pigehygge på en markedsdag. (Foto: Ayoub Said) 

Frikvarter på Lykkeskolen. (Foto: Noura Amin)

Vore Unge Reportere – som du møder i gadebille-
det i de sorte jakker med logoer – lærer ikke kun at 
skrive artikler, men også at tage flotte billeder. Vi 
har samlet fem af dem på denne side.
Reporternes artikler og fotos kan du finde på de tre lokale medier: 
www.gellerup.nu, www.dknews.dk og www.skmf.dk
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Samvirket – hvad er det? 
Samvirket er med til at gøre 
Gellerups netværk stærkere 
og stå for aktiviteter, der gi-
ver sammenhold og styrke. 
Og det er omfattende, som 
du vil kunne se af denne års-
kavalkade:

Januar 2014
Festsalen i Foreningernes Hus er fyldt 
op af 80 deltagere, da Samvirket holder 
årsmøde med fredsvalg af en ny styre-
gruppe, som lægger linjen for aktivite-
terne. 
Ahmed Yousuf fra Dharoor Forening 
får årets ildsjælepris for sit store frivil-
lige arbejde.

Marts 2014
Wissal El-Arid starter som netværksko-
ordinator. Hun er boligforeningens 
Samvirke-sekretær, mens Pia Katballe 
har samme funktion – hun er ansat af 
kommunen.
På kvartalsmødet handler det blandt 
andet om at give deltagerne besked om 
både den fysiske helhedsplan og den 
boligsociale helhedsplan. Sekretariats-
leder Per Frølund og boligsocial leder 
Henning Winther bliver faste indslag på 
kvartalsmøderne.
Deltagerne foreslår en række temamø-
der om image, civilsamfundet, familier 
med videre.
Som på de fleste Samvirke-møder for-
tæller lokalpolitiets leder, Jens Espen-
sen, om kriminalitet og tryghed.

Maj 2014
Samvirket mødes med foreninger om 
fordelingen af Samvirkets støttemidler. 
De bliver enige om at fokusere mere på 
at udvikle foreningerne. 
Det første temamøde foregår sidst i maj 
som en del af kvartalsmødet. Emnet er 
image, og nogle gæster kommer med 
bud på, hvordan Gellerup kan arbejde 
med branding. 

Juni 2014
Samvirket er med til at arrangere en vel-
lykket grundlovsdag – trods heftigt regn-
vejr. 

Juli 2014
Samvirket melder, at der igen kan søges 
støtte fra Samvirkets pulje. Pengene skal 
bruges af foreninger til aktiviteter, kurser 
og samarbejde.

September 2014
Temaet på kvartalsmødet er civilsamfun-
det. Opbakning til frivillige og hjælp til 
foreninger er sætninger, der skrives på 
ønskesedlen denne aften.
Samvirket arbejder videre med disse 
ønsker, og allerede måneden efter tages 
der hul på dem.

Oktober 2014
Samvirket inviterer foreningerne til 
workshop, og en række foreninger sam-
les for at finde frem til fællesskabet på 
tværs.

November 2014
Næste kvartalsmøde kredser også om 
det at hjælpe foreninger. En ansat i Sport 
og Fritid deltager, og han får at vide, hvor 
bøvlet det kan være at søge kommunale 
tilskud.
På mødet fortæller fem foreningsaktive 
om deres foreninger og hvorfor de laver 
frivilligt arbejde. 

December 2014
Foreninger, der har fået tilskud fra Sam-
virkets støttemidler, skriver artikler til 
gellerup.nu. Det gælder eksempelvis Al-
nour Ungdomsforening, Puntland Dias-
pora Forum og Den aktive Kvindefor-
eninger, der har sat en række aktiviteter 
i gang og oplever medlemmernes glæde 
ved at komme der. 

Et år med Samvirket

Af Birger Agergaard

Samvirket er foreningernes mødeplads. På dette møde i november diskuterer nogle af dem 

frivillighed og kommunale tilskudsregler. 
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Gellerupparkens beboere bliver 
indkaldt til ekstraordinært bebo-
ermøde torsdag den 26. februar 
kl. 19 i Foreningernes Hus. Anled-
ningen er, at kommunen ønsker, 
at der kan sættes videokameraer 
op over p-pladsen ved Gellerup-
badet.
Det er indbrud i biler og hurtig kørsel 
omkring svømmehallen, som har været 
med til at gøre flere af badets og klatre-
centrets brugere utrygge ved at komme 
der. Og et biluheld fik i november svøm-
meklubben AGF til at indstille svømme-
træningen i badet, indtil det bliver mere 
trygt for klubbens instruktører at færdes 
der.
Umiddelbart efter nytår blev der holdt 
møde i Gellerupbadet mellem afdelings-
bestyrelsen, ledelsen i svømmehallen, 
AGF og med deltagelse af kulturråd-
mand Rabih Azad-Ahmad. Her blev dis-
kuteret mulighed for at opsætte overvåg-
ningskameraer og andre initiativer, som 
kan være med til at sikre, at badets bru-
gere er trygge.
Da p-pladsen ligger på Gellerupparkens 
jord, kræver loven, at det er beboerne i 
afdelingen, som skal give lov til, at ka-
meraerne bliver sat op. 

Derfor indkalder afdelingsbestyrelsen til 
mødet.
Udgifterne til anlægget og driften af vi-
deoovervågningen bliver betalt af Aar-
hus Kommune.

Sidste nyt om IT
Afdelingsbestyrelsens IT-udvalg har hen 
over efteråret gennemført en beboerun-
dersøgelse om TV-kabler, internet og te-
lefoni. Og lige nu arbejder udvalget på 
højtryk for at skaffe beboerne den bedste 
it-løsning, som både sikrer billig og hur-
tig internet og fleste mulige frit-valgs 

 
tv-kanaler. Den skal også byde på etni-
ske kanaler, som beboerne kan vælge 
imellem.
IT-udvalget håber at kunne nå at komme 
med en indstilling til februars ekstraor-
dinære beboermøde om fremtidens it-
løsning for afdelingen. 
Hold øje med indkaldelsen til beboer-
mødet, som sendes rundt i uge 7.

Rundt i Gellerupparken

Beboere afgør kameraer ved Gellerupbadet

Af Helle Hansen

Gellerupbadet ligger på Gellerupparkens jord, derfor skal beboerne stemme om kommu-
nens ønske om videoovervågning. På billedet kan man se videokameraer, men de er gamle 
og er ikke i brug. (Foto: Daniel Frederiksen)

Instant City – en prøveklud

Af Birger Agergaard

De to daginstitutioner på Dor-
tesvej, Lærken og Mågen, står 
nu tomme og gøres klar til at 
blive revet ned. Børnene er flyt-
tet midlertidigt til andre adres-
ser, som du kan læse i dette 
nummer af Skræppebladet.
Men hvad skal de mange dejlige kvadrat-
metre bruges til, indtil der skal bygges 
”rigtigt” og være bygade på stedet? Må-

ske et informationskontor, måske han-
del og street-aktiviteter.
Først om nogle år skal der bygges på are-
alet syd for Verdenspladsen, og derfor er 
tanken om ”Instant City” opstået. Altså 
noget foreløbigt, der hurtigt kan sættes 
op og give liv – og senere tages ned igen. 
Programleder Kristian Bjerring Lauritsen 
fra Brabrand Boligforening fortæller:
”Det er en god idé at have nogle mid-
lertidige funktioner som en afprøvning 
af de kommende funktioner i helheds-

planen. Ideer, der viser sig at være rig-
tig gode, kan selvfølgelig også blive til 
noget mere permanent. Der er gode 
erfaringer med fremgangsmåden andre 
steder i verden.” 
Læs hele historien på www.gellerup.nu
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Fakta om nyttejob

Det er kommunerne, som skal finde nytte- 

jobs, som er tænkt til jobparate voksne og 

unge på kontanthjælp, der ikke er kom-

met i arbejde eller uddannelse. Formå-

let er, at den enkelte skal arbejde for sin 

kontanthjælp. Det omfatter samfunds-

mæssige opgaver på en offentlig arbejds-

plads og må ikke tage arbejde fra andre. 

 
Formålet med et nyttejob, som kan være 

op til fuld tid, er IKKE opkvalificering el-

ler at bringe folk tættere på beskæftigelse, 

men at folk skal arbejde for deres kontant-

hjælp.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt 
(S) har i sin nytårstale bebudet et ud-
spil om, at flygtninge skal i aktivering. Vi 
kender ikke detaljerne i udspillet i skri-
vende stund, men det forventes, at der 
blandt andet bliver tale om nyttejobs.  
 
”De nye flygtninge skal arbejde, uanset 
hvor lang tid de skal være i Danmark. Og 
hvorfor stoppe her? 
Hvad med de flygtninge og indvandrere, 
der har været her i 5 eller 10 år – måske 
længere? Men som stadig ikke forsørger 
sig selv. Måske har de manglet viljen. 
Måske blev der ikke stillet de rigtige krav. 
Måske har de ikke fået chancen. Den skal 
de have nu,” lød statsministerens ord.  

 

Følelsen af at passe et arbejde
Ilham Mohamed er uddannet pædagog 
fra et dansk seminarium.
Hun er flittig som formand for den Toves- 
høj-baserede forening Familienetværk 
og som næstformand for Toveshøjs af-
delingsbestyrelse, men det vigtigste for 
hende er ønsket om at stå op og gå på 
arbejde.  Det lønnede job mangler, og 
hun er efter udløbet af sin 2-årige dag-
pengeperiode ansat i et nyttejob som 
servicemedarbejder i en børnehave.  
 
Behovet for anerkendelse
”For nogle kan det være godt at kom-
me ud og ikke bare sidde derhjemme. 
Men målet er rigtige jobs, og nyttejobs 
bør være en indslusning mod et rigtigt 

job i den offentlige sektor,” siger hun.  
 
Hun påpeger, at det der virkelig bety-
der noget for arbejdsduelig flygtning er 
at blive anerkendt som en person, der 
oprigtigt ønsker at kunne bidrage. I lø-
bet af samtalen kommer vi ind på flere 
faktorer. Én af dem er risikoen for at 
stemple flygtninge og deres børn som 
outsidere. Selv børn, der er født i Dan-
mark stemples ofte som outsidere og re-
agerer tit med ligegyldighed, når de mø-
des med attituden ”du er ikke dansk!”  
 
Ofte glemmer systemet at fokusere på 
personen bag ved den jobsøgende. Man 
burde være langt bedre til at se folks po-
tentiale og give folk en chance på den 
baggrund. 
Ilham fortæller om en kvinde der med 
en pædagogisk uddannelse som ballast 
kendte mange af de unge i lokalområdet 
– men alligevel måtte se en ung, etnisk 
dansker udefra få jobbet. Reaktionen var 
opgivelse.

”Nyttejobs bør være en indslusning mod 
et rigtigt job i den offentlige sektor,” siger 
Ilham Mohamed. (Foto: Anett S. Christi-
ansen)

Fra nyttejobs til rigtige jobs

Af Sean Ryan Bjerremand 



               Spirehave 
og bolsjekogning

Fed ferie i Globus1 er langtfra kun sport. To af aktiviteterne i vinterferien er mere rolige og kreative, idet der er mulighed for at lave en spirekasse og koge bolsjer.
Mandag og tirsdag kl. 15-17 gælder det smagfulde bolsjer. Tilmelding kan KUN ske torsdag d. 5. februar kl. 15-18, enten via tlf. 87 41 91 55 (Globus1s hovednummer) eller ved at møde op i Globus1 og tilmelde sig hos Fritidspatruljen, som den dag sidder ved Globus1 caféen. Der er plads til 30 personer pr. hold,

Onsdag kl. 13-15 kan du lære at lave din egen spirekasse Du lærer at folde din egen æske. Herefter putter du en måtte i, vander og sår. Der bliver flere slags frø at vælge imellem. Du får haven med hjem i en bærepose, og efter cirka en uge kan du høste i haven.  
De to aktiviteter er arrangeret af 
Foreningen Verdenshavernes Venner 
og Fritidspatruljen.  
Se hele programmet for Fed Ferie 
på www.gellerup.nu

   Sommerferietilbud 
Beboerrådgiverne tilbyder igen i år et antal 
børnefamilier betalt ferieophold, idet de har opnået 
støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond 
Er I en børnefamilie, har I lyst til at holde en uges ferie 
sammen, og kniber det med selv at få råd til det, så er 
dette tilbud måske noget for Jer? Tilbudet henvender 
sig til alle forældre – også til dem, som ikke bor med 
barnet/børnene til dagligt.
Børnefamilier i afdelingerne: Skovgårdsparken, 
Gellerupparken, Toveshøj, Holmstrup, Odinsgård og 
Thorsbjerg kan ansøge. 
Der er ansøgningsfrist 20. marts hos beboerrådgiverne.
Læs hele opslaget i dette nummer af Skræppebladet.

   Gratis førstehjælpskursus

Beboerrådgivningen i Toveshøj tilbyder beboer-

ne i Toveshøj 6 timers førstehjælpskursus man-

dag den 23. marts kl.15.30-21.30.

Tilmelding efter først-til-mølleprincippet. Du 

kan tilmelde dig hos beboerrådgivningen i Tous-

gårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6 B, 1.sal. mandag 

til onsdag mellem 10-14:30 og torsdag mellem 

10-17:30
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 3.marts. 

Kurset er gratis og er støttet af Østifterne. 

Har du spørgsmål, er du vedkommen til at 

kontakte beboerrådgiver Maryam Fereida-

nian mandag til torsdag mellem 10-15 på tlf.

nr.:20185424 eller mail: mafe@bbbo.dk

Søg støtte

Samvirkets pulje for perioden januar-juni 2015 har en 

ansøgningsfrist søndag den 1. februar 2015.

Ansøgninger, der modtages mandag den 2. februar kan 

også komme i betragtning. Du kan i linket her læse mere 

om Samvirkets pulje: http://www.samvirket.dk/tips-og-

raad.

Kom til Fed Ferie i 

Globus1 i vinterferien.

Ugen er fyldt med spændende 

aktiviteter for børn og unge, 

så der er noget for enhver.

Tag dine venner, søskende 

og forældre med 

– det bliver sjovt i Globus1.

Se alle de fede aktiviteter 

på bagsiden af denne flyer.

Det er gratis at deltage

I VINTERFERIEN
9. - 13. februar 2015

Globus1 · Gudrunsvej 3a · 8220 Brabrand

Fed Ferie arrangeres i samarbejde med Aabyhøj IF Gymnastik, Familienetværk, Den Aktive Kvindeforening, Brabrand IF badminton, DGI Østjylland, 

Aarhus Klatreklub, Aabyhøj IF, Ramallah Spejderne, Marselisborg Hoskey-klub, Verdenshaverne, Fritidspatruljen, Sommerskole i Gellerup og ACFC samt:



Februar 2015
Lørdag d. 31. januar kl. 13-16.30  Workshop ”Budskabet”, Foreningernes Hus 
Tirsdag d. 3. februar kl. 13-14.30  Digital post og borger.dk, Gellerup Bibliotek 
Tirsdag d. 3. februar kl. 13-15   Sogneeftermiddag om kirkegårde, Gellerup Kirke
Mandag d. 9. februar kl. 9.30-17  Fed Ferie, Globus1
Tirsdag d. 10. februar kl. 9.30-17  Fed Ferie, Globus1
Onsdag d. 11. februar kl. 9.30-23.30  Fed Ferie, Globus1
Torsdag d. 12. februar kl. 9.30-15  Fed Ferie, Globus1
Torsdag d. 12. februar kl. 12-22   Gellerup Cup, Fodboldturnering, Globus1
Fredag d. 13. februar kl. 9.30-15  Fed Ferie, Globus1
Fredag d. 13. februar kl. 12-22   Gellerup Cup, Fodboldturnering, Globus1
Søndag d. 15. februar  (ikke fastsat tidspunkt)  Gellerupparkens fastelavnsfest i Yggdrasil
Tirsdag d. 17. februar kl. 17-20   Møde om aktivitetsstøtte, Foreningernes Hus
Onsdag d. 18. februar kl. 13-14.30  Lær at vedligeholde din PC, Gellerup Bibliotek
Fredag d. 20. februar  kl. 17    Fællesspisning i Cafe Perlen, Yggdrasil 
Tirsdag d. 24. februar kl. 13-14.30  Digital post og borger.dk, Gellerup Bibliotek
Onsdag d. 25. februar kl. 13-14.30  Lær om sociale medier, Gellerup Bibliotek 
Torsdag d. 26. februar  kl. 19-21   Ekstra afdelingsmøde i Gellerupparken, Foreningernes Hus

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender  Februar 2015

Eleverne på Tovshøjskolen går op i valg og politik for 

tiden, og forleden var Gellerup-beboer og folketings-

medlem Jens Joel (S) forbi til en snak om demokrati, 

fælleskab og ytringsfrihed. Her fortalte han de unge om 

vigtigheden af at få en uddannelse, og at de har et an-

svar for at præge fremtidens Danmark. Læs hele artiklen 

på www.gellerup.nu (foto: Daniel Frederiksen)


