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Fremtiden er vores
Af Helle Hansen

Hvad drømmer du om, at Gellerup skal være i fremtiden? Hvad savner du? Hvad kan der godt være mere af? Og hvad er der måske for meget af?

Går du rundt med sådanne tanker eller ideer, så er det nu, du skal spidse ører og komme ud af starthullerne og sige din mening. 

For lørdag den 28. november tager vi hul på at lave den nye boligsociale helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj, som skal gælder fra 2018 til og med 2021.Lige nu har vi Samvirket, Foreningernes Hus, Fritidspatruljen, Get2Job, Get2Ed, Verdenshaverne, Gellerup.nu, Blokambassadører og forskellige andre indsatser. 

Men hvad har vi brug for i fremtiden?Der er helt sikkert mange, der har deres holdninger og gode meninger om vores boligområde. Og der er også mange, der ikke bor her, men som alligevel har mange ideer til, hvad der skal foregå. 

Men hvad mener du? 
Kom og fortæl, hvad du synes, der skal til for at gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre sted at bo og leve for både børn og voksne. Det er dig, der bor her, og der er dig, der ved, hvor skoen trykker. Dine ideer og ønsker er dem, som vi skal have frem, så de kan være med til at lægge rammerne for Gellerups fremtid.

Det foregår i Globus1 hele dagen lørdag den 28. november – vi glæder os til at se dig.

Kom til stormøde og skab den bedste 
boligsociale helhedsplan
Sådan sparer du energi og penge hjemme
Lone Hedelund takker af – og dog? 
Gellerup C og Fed Ferie
Nyt fra Gellerupparken og Toveshøj
Eid-fester – hvad er det?
Skånejobs i Føtex
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Tekst og fotos: Tore Plougheld

Årets uddannelsesmesse i Glo-
bus1 blev igen en succes. Ikke 
mindst takket være de mere end 
100 unge studerende fra over 
50 skoler og studieretninger, der 
kom og fortalte om deres valg af 
uddannelse, og viste, hvad man 
kan lære – hvis man vil. 

Alle studerende kommer selv fra Gel-
lerup-området og kunne bruge deres 
egne erfaringer og deres egen historie, 
som de besøgende kunne genkende sig 
selv i. På den måde blev det de stude-
rende selv, der viste vej ud i den store 
verden af skoler og jobmuligheder. 
 
Mere end 20 frivillige hjælpere var i 
gang, og omkring 500 unge og voksne 
kom forbi ifølge Israa Maarouf fra AKF-
Ungdom, som var en af arrangørerne 
bag.

”Jeg vil bruge mine hænder”
En af dem, der besøgte uddannelses-
messen, men som ikke på forhånd 
vidste, hvad hun gik efter, var Sarah 
Mahmoud. Hun går i 10. klasse på 
Center10 i Frydenlund og havde hørt 
om messen gennem sin storesøster, 

der læser medicin. Et krævende og 
bogligt tungt studie, som ikke umid-
delbart er noget, der tiltrækker Sarah: 
 
”Jeg er her for at finde inspiration til en 
uddannelse, hvor jeg kan bruge mine 
hænder. Jeg kan se på min søster, hvor 
meget hun læser og hvor lang tid hun 
bruger. Og det tror jeg ikke, jeg kunne 
holde til. Til gengæld vil jeg gerne lave  

noget praktisk – måske som frisør. El-
ler som pædagog, hvor jeg kan arbejde 
i en SFO med lidt større børn og sætte 
nogle ting i gang sammen med dem,” 
forklarer Sarah. Foreløbig er hendes 
plan dog at læse videre på 
HF på Langkær Gymna-
sium efter sommerferien. 
 
Kommer direkte fra
eksamen
Blandt udstillerne var 
Layal Nouf og Fatima 
Al-Chahidi, der læser til 
diplomingeniører i bio-
teknologi. De var lige 
”landet” efter at have 
siddet til en flere ti-
mer lang skriftlig eksa-
men tidligere på dagen: 
 

”Det fede ved vores uddannelse er, at vi 
lærer en masse om at samarbejde med 
erhvervslivet allerede på uddannelsen,” 
forklarer Layal Nouf og fortsætter: 
”Vi lærer også en masse tekniske ting, 
for eksempel om hvordan man kan for-
andre konsistensen af yoghurt, eller 
hvad der sker, når man varmer forskelli-
ge fødevarer op. Men først og fremmest 
lærer vi noget om, hvordan vi kan løse 
de problemer og opfylde de behov, som 
virksomhederne har – og det er rigtig 
spændende.” 

Unge viste vej til uddannelse

Der blev skruet, boret og banket i brædderne hos Aarhus Tech

Sarah Mahmoud var ikke helt sikker 
på, hvad hun gik efter – kun, at det skal 
være en uddannelse, hvor hun kan bruge 

sine hænder.

Layal Nouf (tv.) og Fatima Al-Chahidi kom direkte fra eksamen for at fortælle om deres 
uddannelse som diplomingeniører i molekylærbiologi.
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Man skal deltage på stormødet 
28. november i Globus1 for at få 
indflydelse. Så enkelt stiller bo-
ligsocial leder Henning Winther 
det op nu, hvor den næste bo-
ligsociale helhedsplan er i stø-
beskeen. 

Vi er snart midtvejs i den nuværende bo-
ligsociale helhedsplan, som indeholder 
en række indsatser, der udføres i samar-
bejde med beboere, foreninger, kommu-
nale partnere med videre. Allerede nu 
skal den næste boligsociale helhedsplan 
fra 2018-21 forberedes, og Landsbygge-
fonden skal søges om penge. 
Lørdag den 28. november skal du kom-
me, hvis du har ideer til, hvilke indsatser 
den næste plan skal indeholde. Beboere, 
medarbejdere, ildsjæle og foreninger 
med interesse for Gellerup kan deltage 
og skabe den næste plan sammen.
”Vi vil skabe en gennemsigtig proces, 
hvor alle parter forstår og er enige i, 
hvad der foregår i processen. Man er 
nødt til at byde ind denne dag, hvis man 

har noget på hjerte. Hvis man er forhin-
dret i at komme til stormødet, må man 
sende nogle, der kan tale ens sag,” siger 
Henning Winther.
På stormødet samles man i mindre grup-
per og diskuterer, hvad der fungerer godt 
i området, hvad der kunne være bedre, 
og hvad de drømmer om for området. 

Forslag i det åbne rum
Efter frokosten er dagsordenen helt 
åben. Hver deltager kan byde ind med 
alt, der kan få indflydelse på de næste 
fire års indsatser. Derefter samler man 
sig i grupper, der diskuterer de forslag, 
der kommer frem i processen. 
”Der vil sandsynligvis komme så mange 
forslag på bordet, at der ikke er penge til 
det hele. Vi har til den nuværende hel-
hedsplan ca. 40 mio. kr., og vi kan ikke 
regne med flere i den næste plan.
Derfor vil der komme endnu et stor-
møde, sandsynligvis i februar, hvor vi fra 
Det boligsociale Sekretariat kan lægge 
beregninger frem på, hvad forslagene vil 
koste at gennemføre. Derfor handler det  
næste stormøde om at prioritere mellem 
forslagene.”

Henning Winther lægger vægt på, at 
hvis deltagerne på stormøderne ikke 
prioriterer de nuværende indsatser, så er 
det bare sådan, det er. 
”Så rører vi ikke ved dem,” siger han.

Du skaber selv den næste helhedsplan

Af Birger Agergaard

Henning Winther: ”Man er nødt til at 
byde ind denne dag, hvis man har noget 

på hjerte.”

”Vil I ikke starte noget fodbold, 
så vore børn har noget godt at 
foretage sig?”

”Ideen er god, men vi i Det boligsociale 
Sekretariat skal ikke starte fodbold – 
men vi kan hjælpe jer til selv at gøre det, 
eller vi kan vise jer, hvor der er fodbold 
allerede.”
Sådan omtrent kan dialogen være mel-
lem nogle forældre og sekretariatet. 
Det er vigtigt for den boligsociale leder, 
Henning Winther, at understrege, at det 

handler om at hjælpe beboerne til selv at 
løse deres problemer.
”Beboerne skal være selvhjulpne, så de 
kan klare sig uden vores hjælp. Vi skal 
bringe viden videre til beboerne, så de 
kan løse opgaverne,” siger han.

For den boligsociale leder er dette ker-
nen i de boligsociale indsatser. I et 
område, hvor der er for få i job og for 
få uddannede, men mange med livstils-
problemer og en relativ høj kriminalitet, 
handler det om at give beboerne mulig-
heder for selv at udvikle sig, få jobs, være 
gode rollemodeller for deres børn, skabe 
aktiviteter og et livskraftigt miljø.
”Vores rolle er at bringe folk i spil – alle 
dem, der vil bidrage til at løfte Gellerup 
og Toveshøj,” siger Henning Winther.

Beboere skal selv løfte Gellerup

Af Birger Agergaard

Ny boligsocial helhedsplaN – hvordaN?

”Vores rolle er at bringe 
folk i spil - alle dem, der vil 
bidrage til at løfte Gelle-
rup og Toveshøj.” Henning 
Winther



Gellerup.nu November  2015 - 5

Hvordan kan du og jeg sammen 
skabe et endnu bedre Gellerup 
og Toveshøj?

Den boligsociale mission i Gellerup er: 
”Vi løfter området med beboerne som 
drivkraft”. For at tage dette princip alvor-
ligt, skal vi også have jer beboeres input 
til de boligsociale aktiviteter.
Borgermødet 28. november i Globus1 
er for alle, der ønsker indflydelse på den 
næste boligsociale helhedsplan fra 2018-
2021.

Vi ringer på dørene
Derfor har vi i Det boligsociale Sekreta-
riat besluttet at ringe på en masse døre i 
Gellerupparken og Toveshøj for at høre, 
hvad du som beboer synes er de vigtig-
ste indsatser, som den næste helheds-
plan skal arbejde med. 
Det vil ske midt i november. Vi kan ikke 
nå at ringe på alle døre, men vi forsø-
ger at nå så mange som muligt. ”Vi” kan 

både være os boligsociale medarbejdere 
og unge interviewere. 
Hvad vil vi gerne vide? Det er meget 
enkelt, idet vi gerne vil have dig til at 
sige, hvad du mener er de vigtigste bo-
ligsociale opgaver – altså indsatser, der 

kan gøre Gellerup og Toveshøj bedre og 
stærkere i fremtiden. 
Dernæst vil vi invitere dig til borgermø-
det, for det er her, at de mange forslag 
og holdninger skal lægges frem.

…Og hvad mener du så?

Af Birger Agergaard

• Kaffe Fair er et kantinekøkken, som la-
ver mad til bl.a. Brabrand Boligforenings 
medarbejdere. 
• Fritidspatruljen laver legeaktiviteter for 
børn i området og uddanner legeinstruk-
tører. 
• Get2Job formidler fritidsjobs til lokale 
unge. 
• Verdenshaverne laver terapihaver og 
udsmykning i parken sammen med be-
boere, som vi ansætter.
• Blokambassadørerne ansætter bebo-
ere til at lave aktiviteter, som styrker na-
boskabet. 

• Virksomhedsskolen laver praktik- og 
lærepladser til lokale unge i byggeriet i 
helhedsplanen. 
• Gellerup.nu uddanner beboerreportere 
og laver beboerblad og lokale nyheder på 
www.gellerup.nu. 
• Beboerguides er lokale beboere, som 
bliver uddannet som beboerguides og 
laver rundvisninger for besøgende. 
• Samvirket er et dialogforum, hvor frivil-
lige og professionelle mødes hver tredje 
måned og udveksler informationer.
• Foreningernes Hus er et fælles hus for 
foreningerne i området. 
• Get2Ed laver uddannelsesvejledning til 
unge og deres forældre. 

• Foreningshjælp hjælper foreningerne i 
området med at få lokaler og penge til 
aktiviteter og med at få styr på vedtæg-
ter, generalforsamlinger mm. 
• Lektiehjælp hjælper de mange forenin-
ger og ildsjæle, som laver lektiehjælp i 
området, med at styrke deres arbejde. 

Sekretariatet holder til i den hvide gård 
på Gudrunsvej 10A ved Foreningernes 
Hus. 

Hvilke indsatser har vi nu?

Af Birger Agergaard

Ny boligsocial helhedsplaN – hvordaN?

Du vil få en invitation til at deltage i stormødet 28. november i Globus1 (arkivfoto fra borgerdialogmøde tilbage i 2013, fotograf: Birger Agergaard)



6 - Gellerup.nu November 2015

Har du fået penge tilbage i år? 
Eller har du fået en ekstra reg-
ning på din el, vand og varme? 
Og hvordan kan man så spare 
penge på el, vand og varme? 
Hos blokambassadørerne har 
vi tænkt over, hvordan flere folk 
kan undgå de trælse, ekstra reg-
ninger. 

Hidaayo fortæller: ”For fem år siden 
skulle jeg betale 7000 kr. ekstra, og 
derfor begyndte jeg at se på, hvordan 
jeg kunne spare. Så selv om jeg har fire 
børn, får vi nu penge tilbage hvert år. I år 
fik vi 6000 kr. tilbage.” 

Hidaayos bedste råd til at spare 
penge er:
1: Sluk for kontakten, når du ikke bruger 
den. Jeg slukker alting om natten, også 
internet og tv.
2: Vask kun tøj, når du kan fylde maski-
nen helt op. Og brug ikke tørretumbler.
3: Tag kun brusebad, og kun i 5-10 mi-
nutter.
4: Brug en balje i vasken. Lad ikke vand-
hanen løbe, mens du vasker op.
5: Køb elsparepærer.
6: Luft ud med alle vinduer helt åbne i 
fem minutter hver dag, med radiatoren 
skruet ned på et.

Tag toilettesten!
Ulla fortæller: ”Hvis toilettet løber, koster 
det hurtigt rigtig mange penge! Man kan 
tjekke det ved at lægge et stykke toiletpa-
pir inde bagerst i toiletkummen. Bliver 
papiret hurtigt vådt, så løber toilettet, og 
så må man kontakte driftskontoret på 
Edwin Rahrsvej 30 (tlf. 8931 7131).”
Hidaayo inviterede naboerne fra Lenes-
vej 15 på kage og kaffe i opgangen, og 
her delte de deres gode råd og erfaringer 
med hinanden. Vil du også gerne have 
os ud til et møde i din opgang, så ring til 
Ulla fra Blokambassadørerne på tlf. 6155 
8561. 

Sådan sparer vi på el, vand og varme!

Af Hidaayo Ali Mohamed og Ulla Bording

Hidaayo Ali Mohamed holdt møde med andre kvinder på Lenesvej 14, hvor de delte 
gode energispareråd

Vand er dejligt, men dyrt! Spar på det.

Løber der vand ned i toilettet? 
Prøv denne test og spar mange 
penge, hvis vandet løber. 

”For fem år siden skulle jeg 

betale 7.000 kr. ekstra. Nu 

får jeg penge tilbage hvert år. 

I år fik jeg 6.000 kr. tilbage.” 

Hidaayo Ali Mohamed
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Efter 16 år i Gellerup som bib-
liotekar, afdelingsbibliotekar og 
brobygger takker Lone Hede-
lund af 1. november og går på 
efterløn. 

Hun kan se tilbage på en arbejdsind-
sats, der forvandlede Gellerup Bibliotek 
til et moderne og innovativt Community 
Center, hvor sundhedshus, folkeinfor-
mation, oplysning, lektiehjælp og job-
hjørne er integreret i det gamle bibliotek. 
 
”Vi er gået fra at have lånere til at have 
brugere. En gang var her dobbelt så 
mange bøger, og tingene var skarpt ad-
skilt i en børne- og en voksenafdeling. 
Sådan er det ikke længere. Udlånet er 
faldet meget, men vores funktion er in-
takt. Biblioteket er stadig en samling af 
viden, som vi formidler gennem bøger 
og computere, mundtligt og gennem 
udstillinger og arrangementer. Et sted, 
hvor alle kan gå hen og finde informa-
tion,” forklarer Lone Hedelund.

En ufrivillig udflytning
Det var dog ikke Gellerup, der stod hø-
jest på Lones ønskeseddel, da stillingen 
som leder på biblioteket på Gudrunsvej 
skulle besættes. Faktisk var der kun et 
par stykker der havde søgt stillingen, og 
Lone var ikke blandt dem.
”Jeg kunne forudse, at jeg ville blive for-
flyttet til Gellerup fra min stilling ved 
Hasle Bibliotek. Så jeg foreslog selv min 
overordnede, at vi slog administrationen 
på de to biblioteker sammen. På den 
måde kunne vi spare tid og penge og 

samtidig lave udvikling begge steder,” 
husker Lone.

Fremskudt indsats
 Og udviklet blev der. Helt fra starten 
i 1999 og til i dag har perioden været 
kendetegnet af stadig nye initiativer 
på tværs af faggrupper og magistra-
ter i kommunen, og mellem ansatte 
og frivillige. Lone og hendes kolleger 
ønskede, at biblioteket kunne bruges 
som et kulturelt, socialt og vidensfag-
ligt omdrejningspunkt, der skulle kunne 
tilbyde lokal hjælp til alt fra tand- og 
sundhedspleje til hjælp til at skrive jo-
bansøgninger og udfylde skemaer. 

 

Den vigtige, sociale kapital
Gennem et langvarigt samarbejde med 
Roskilde UniversitetsCenter blev grund-
stenen lagt til Gellerup Community Cen-
ter. 
”Filosofien var, at sammen bliver vi bed-
re. Vi søgte penge til at opbygge fælles 
værdier og finde ud af, hvordan vi kunne 
lære af hinanden og samarbejde med 
borgerne og andre lokale kræfter,” lyder 

det fra Lone Hedelund, som påpeger, at 
der i dag er oprettet 16 medborgercentre 
rundt om i udsatte boligområder i Dan-
mark. 

Fra Samsø til Gudrunsvej
I det hele taget har Lone været vidt om-
kring, siden hun i 1977 blev uddannet 
som én blandt de første på den nyop-
rettede biblioteksskole i Aalborg. Fra et 
vikariat på Samsø over Thisted til Als, 
tilbage som underviser på biblioteks-
skolen og videre til Højbjerg, Viby, Møl-
levangen, Hasle og til slut Gellerup. Men 
fra 1. november er det slut med bøger og 
borgerservice. Så skal der ske noget nyt: 

 

”Jeg går på efterløn, men det betyder 
ikke, at jeg holder op med at være aktiv. 
For eksempel skal jeg være den kommu-
nale sekretær i Samvirket i Gellerup. I 
det hele taget vil jeg gerne fortsætte med 
at være ude sammen med folk; med at 
igangsætte og hjælpe borgerne med at 
få de ønsker og behov de har til at blive 
til virkelighed, slutter Lone Hedelund.
Læs hele interviewet på www.gellerup.

Lone Hedelund: Bøger, borgere og brobygning

Af Tore Plougheld

Så er Lone Hedelunds æra på Gellerup Bibliotek ovre. 

Men hun fortsætter som brobygger i bydelen. 

”Udlånet er faldet, men vores 

funktion er intakt. Biblioteket 

er stadig en samling af viden, 

som vi formidler mundtligt og 

gennem bøger, computere og 

arrangementer.” 
Lone Hedelund
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Af Esam Keith Adel, Abdallah Ajjawi, Sabriin Mohamed og Tore Plougheld

Efterårsferien er altid lig med 
masser af aktiviteter for små og 
store. I år var ingen undtagelse. 
Faktisk var der måske flere mulig-
heder end nogensinde for at have 
en aktiv ferie.
 
Globus1 havde som altid ”Fed Ferie” på 
programmet. Her var der alt fra sund-
hedsforedrag til basketball, parkour, 
badminton, gymnastik, ansigtsmaling 
og aktiv leg. For eksempel for de mind-
ste, som kunne hygge sig hver formid-
dag med legeredskaber i hele hallen. 
Midt i det hele var der også tid til 
at fejre Globus1’s 10-års fødselsdag 
med en rigtig fest med sang, kage 
og tale. Og musik fra ugens gæster 
fra Ramallah, som havde deres eget 
tromme- og sækkepibeorkester med. 
 
Ude i Centrum med Gellerup C
Torsdag, fredag og lørdag I efterårsfe-
rien stod festteltet ved Yggdrasil klar 
til at tage imod børn og unge. Her var 
mulighed for leg med græskar, cirkusak-
tiviteter og logokonkurrence til Gellerup 
C. En række foreninger, herunder begge 
boligafdelinger, stod bag aktiviteterne. 
Bålet var tændt, og der blevet lavet 
græskarsuppe og snobrød. Borde og 

stole var stillet op 
til forældre, men de 
stod tomme, da for-
ældrene også deltog 
i aktiviteterne. 

”Rigtig sjovt at 
deltage”
Mange unge var mødt 
op, og blandt dem var 
9-årige Omar Shaban 
fra Toveshøj. Han 
fortæller: ”Det er rig-
tig sjovt at deltage i 
aktiviteterne og være 
sammen med venner-
ne, og lege med de andre børn.” Omar 
var glad for at kunne skabe nye venska-
ber og for at lave snobrød, som alle de 
andre børn på hans alder. Jara på 10 år 
var lige så begejstret for aktiviteterne.
Der var alt fra bordtennis og bob til mi-
nigolf. Der blev også bygget et nyt om-
klædningsrum til ACFC.

Græskarmuffins og pizza
Græskar kan bruges til meget andet 
end at lave lygter og suppe. Derfor  
blev der også lavet græskarmuffins. 

I dagenes løb blev der også konstrueret 
en pizza-ovn af gamle olietønder, som 
blev taget i brug fredag og lørdag. Soma-
lisk mad blev serveret lørdag aften, hvor 
Cirkus Tværs gav en forestilling.

Fed Ferie, Gellerup C og meget mere

Sjov leg for de mindste hver dag i Globus1. Foto: Tore Plougheld 

Cirkus Tværs var tilbage i teltet – også 

selvom det var efterår og koldt udendørs. 

Foto: Sabriin Mohamed

Snobrød – findes der noget bedre på en råkold eftermiddag? Foto: Ung Reporter
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Frivillige Søges
Kan du lide cykler? Kan du lide at hjælpe?

 
Toveshøjs cykelværkested på Janesvej 43 
kld. søger frivillige til at hjælpe beboerne 
i området til at lære om og vedligeholde 
deres cykler. 

Hvis det lyder som noget for dig, el-
ler hvis du bare har spørgsmål, kontakt 
Emil Thaysen på emil.tp42@gmail.com 

Tider for cykelværkstedet er fleksible.

Af Tore Plougheld

Rundt på Toveshøj

Eidfest & Cykelværksted 

Det bliver i høj grad også beboer-
nes hus, selv om det på overfla-
den er et kommunalt kontorhus, 
der nu skal bygges i Gellerup.

For ud over 1000 kontorpladser til kom-
munens medarbejdere og lokalpolitiet 
bliver der en række ekstra faciliteter, som 
beboerne får glæde af. Ud af de 20.000 
kvadratmeter er 1500 tiltænkt udadvend-
te aktiviteter: 
• restaurant og cafe, der både er for kon-
torhuset og for områdets beboere. Det 
placeres midt i stueetagen,

• auditorier, der uden for arbejdstid ek-
sempelvis kan anvendes til biograf og 
mødelokaler,
• et bylaboratorium, hvor borgerne og 
fagfolk skal have mulighed for at være 
med i arbejdet med byudviklingen,
• en særlig del af huset vil have plads til 
et iværksættermiljø med fokus på inklu-
sion under navnet ”Made in Gellerup”, 
• og selv det planlagte parkeringshus 
kan give noget nyt til Gellerup. Det er 
indrettet, så det kan give ly til bagage-
rumsmarkeder eller sportsarrangemen-
ter, når det ikke bliver brugt til de ansat-
tes biler.
Læs mere i dette nummer af Skræppe-
bladet. 

Rundt i Gellerupparken

Beboerne må bruge kontorhuset

Af Birger Agergaard

Det kommende kontorhus set lidt fra oven. 
Parkeringshuset ses til højre, med samme 

grønlige farve som kontorbygningen. 

Vellykket Eidfest – Lørdag den 3. oktober holdt både Gellerupparken og Tove-
shøj eid-fester.  Billedet her er fra Toveshøj, hvor der var lang kø efter slikpo-

serne. Læs i øvrigt mere om eidfesterne og deres betydning på side 10 i dette 
nummer af Gellerup.nu. (Foto: Anett Sällsäter Christiansen)
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Dega, Maryan og Saoussanne 
er bydelsmødre i Gellerup og 
fortæller om Eid-al-Fitr og Eid-
al-Adha. De deler deres beret-
ning med os her: 

Den lille Eidfest hedder Eid-al-Fitr og fal-
der umiddelbart efter ramadanen. Her 
fester vi i tre dage for at fejre, at vi bryder 
fasten. 

Festen forløber efter et bestemt mønster, 
som foreskrevet i Koranen. Inden festen 
får alle, der har råd til det, nyt tøj – både 
børn og voksne. De, der ikke har råd til 
at købe nyt, tager deres fineste dress på, 
vasket og strøget. For alle muslimer, rige 
som fattige, er forberedelserne fyldt med 
glæde og forventning. 

Gaver til de fattige
Den første dag tilbringer vi sammen 
med vores familie. Som det første done-
rer vi penge til de fattige og trængende: 

det hedder Zakat-al-Fitr. Vi giver 50 kro-
ner pr. person, og hvis vi ejer guld eller 
andre værdier, donerer vi 2,5 % af disse 
til folk i nød. Herefter går vi samlet til 
bøn. I Gellerup mødes vi i Globus1, hvor 
alle muslimer fra Aarhus samles til fæl-
lesbøn. 

I dagtimerne er det børnenes fest, hvor 
vi tager i biografen, i tivoli, i skoven eller 
i vandland. Det er en stor dag for bør-
nene! De har alle nyt tøj på, de får gaver 
og bestemmer selv, hvad de vil bruge 
dagen på. Ved aftenstid tager de voksne 
så over og mødes med familie og ven-
ner for at feste og spise og fejre fastens 
afslutning.
 
På andendagen mødes vi igen med fa-
milien, hvor vi udveksler gaver, og som 
noget særligt besøger vi de, der er syge, 
og som har brug for omsorg og hjælp. 
Det er vigtigt for os, at vi midt i al festen 
også husker at tage vare på de, der har 
det svært. På tredjedagen er vi som regel 
trætte, så vi slapper af og nyder minder-
ne fra de sidste par dage og får ryddet op. 

Den store Eid
Den store Eidfest, Eid-al-Adha, falder 71 
dage efter den lille og markerer starten 
på pilgrimsrejsen til Mekka. Pilgrimsrej-
sen er, ligesom Zakat-al-Fitr, en af Kora-
nens fem søjler. Det betyder, at alle, der 

har råd og mulighed, mindst én gang i 
deres liv skal besøge Mekka. Eid-al-Adha 
fejres for at mindes Abrahams – musli-
merne kalder ham Ibrahim – villighed til 
at ofre sin egen søn på Guds befaling.

Eid-al-Adha varer fire dage og forløber 
meget som den lille. Førstedagen ind-
ledes med fællesbøn og der udveksles 
gaver. Som noget særligt indebærer 
Eid-al-Adha, at man ofrer et lam eller en 
ged, alt efter økonomisk formåen. Det 
slagtede dyr fordeles – ferskt – mellem 
venner, familie og trængende. Det sker 

ved, at vi ringer på døren og tilbyder 
dem kødet. Ikke alle er lige begejstre-
de, men for os er det en måde at vise 
imødekommenhed og venlighed på. 
Herefter holder vi fest, hvor vi inviterer 
naboer, familie og venner til spisning.  

Styrker sammenholdet mellem be-
boere – uanset religion
Mange af de boligafdelinger, der er 
tilknyttet området ved Gellerup, hol-
der også Eid højtidelig. De byder på 
godteposer til børnene og arrangerer 
trampolinhop eller andre aktiviteter 
for børnene. Det er en dejlig måde at 
samles for beboerne i bydelen, og det 

styrker bekendtskaber og sammenhold 
imellem dem. 

Derfor fejrer vi Eid

Af Sara Hee Petersen

De tre bydelsmødre Maryan (tv.), Saoussanne (i midten) og Dega (til højre) beretter 
om muslimernes Eid-traditioner. Beretningen bliver en del af projekt ”ATLAS over Aar-
hus”, som udgiver tekster om Aarhus skrevet af både forfattere og beboere.

Eid al-Adha med arabiske bogstaver



 Jalla#12 
       på Tovshøjskolen  

I serien af Jalla-festivaler er turen kommet til nummer 12. Jalla:12 holdes på Tovshøjskolen lørdag d. 28. november klokken 14. Den byder på teater, musik, sang, poesi, dans, kor og meget mere.
Jalla:12 arrangeres i et samarbejde mellem Opgang2 og Tovshøjskolen.
Se program på www.opgang2.dk/jalla

     sund i gellerup

Indledningen er provokerende:
”I Gellerup-Toveshøj har vi de fedeste børn og den 

laveste levealder! Vil du lave om på statistikerne?”

Anledningen er en sundhedsdag for foreninger og 

professionelle, som arbejder med sundhed i Gellerup 

og Toveshøj. Den holdes mandag d. 2. november 

kl. 15.30-20. Tilmeldingsfristen er overstået, når du 

læser dette blad. 
Sundhedsdagen handler om at engagere sig i en 

sundhedsindsats i Gellerup – og gerne gøre det i 

samarbejde med andre, der arbejder med sundhed 

i området.
  
Dagen er arrangeret af Det Boligsociale Sekretariat 

for Gellerup-Toveshøj i samarbejde med foreninger og 

Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus.

Føtex i City Vest er en af de virksom-

heder, som er parat til at ansætte 

folk i skånejob. Det fortæller Keld 

Hvalsø Nedergaard, jobkonsulent 

i Østjylland for projekt KLAP. Hans 

opgave er at finde job til mennesker 

med kognitive vanskeligheder. Altså 

folk, som har svært ved at lære, el-

ler ikke kan lære på samme måde 

som de fleste andre.

Føtex i City Vest har job
Nogle af de job skaffer Keld 

Nedergaard ved at lave aftaler med 

virksomheder.
”Vi har blandt andet indgået en 

aftale med Dansk Supermarked, 

som ejer Føtex. Det betyder, at vi 

kan sende flere personer i job hos 

Føtex. Lige nu er Føtex i City Vest 

åbne overfor at tage folk i skånejob 

- som eksemplet med Majbooer 

Barakzai,” forklarer Keld Hvalsø 

Nedergaard.
Majbooer Barakzai på 28 år var 

allerede førtidspensionist på grund 

af problemer med stress og med 

at huske. Majbooer, som boede i 

Gellerup, men nu bor i Rosenhøj, 

fortalte sin sagsbehandler på 

kommunen om sin drøm: At blive 

ansat i Føtex.

Alle typer fag
Da sagsbehandleren kontaktede 

Keld, skulle Majbooer først i praktik 

i 4 uger. Dernæst blev han ansat.

”Med KLAP har vi allerede nu 

skaffet i alt 1000 skånejob. En 

del af de danskere, som i dag 

er på førtidspension, vil faktisk 

gerne arbejde. Og der er arbejde. 

Det er ufaglært og nemme små 

funktioner, der kan være indenfor 

alle typer fag,” forklarer Keld Hvalsø 

Nedergaard.
Kunne du tænke dig at komme ud i 

et flexjob i KLAP projektet? Så ring 

til Keld på 2965 4639
www.klapjob.dk

     Falafel og stærk chili

Så er der International Madklub igen.  Malek El-
Batran fra klubben håber, at der er nogle, der vil 
tilmelde sig. Han står onsdag den 11. november for 
maden, som er: Falafel, Hummous salat, stærk chili.
• For voksne vil prisen være mellem 35 og 50 kr. 
• Børn: 20 kr
Prisen er inkl. drikkevarer 
Send tilmelding til madklubb@gmail.com eller på 
SMS [2738 3885] senest mandag den 9. nov. kl. 16.

ledige flexjob i Føtex i city vest 
Af Chresten Ibsen - chib pressebureau

Majbooer Barakzai er en af de førtidspen-

sionister, der har fået job gennem projekt 

Klapjob. Der er flere jobs at få i Føtex i City 

Vest. (foto: Chresten Ibsen) 



November 2015  
Mandag d. 2. november kl. 15.30-20  Sundhedsdag for foreniner og professionelle, Foreningernes Hus
Tirsdag d. 3. november  kl. 13-15  Sangeftermiddag, Gellerup Kirke 
Tirsdag d. 3. november  kl. 19-21  Ibrahim Hannouneh om Palæstina, Gellerup Kirke
Torsdag d. 5. november kl. 10.30-11.30 IT-Café, Gellerup Bibliotek
Onsdag d.11. november kl. 18.30-20 International madklub, Foreningernes Hus
Lørdag d. 14. november  kl. 10.30-12.30 Åbent skriveværksted med Louise Juhl Dalsgaard, Gellerup Bibliotek
Søndag d. 15. november kl. 12-17  Loppemarked ved Globus1
Torsdag d. 19. november kl. 10.30-11.30 IT-Café, Gellerup Bibliotek
Tirsdag d. 24. november kl. 17-20  Kvartalsmøde i Samvirket, Foreningernes Hus
Lørdag d. 28. november kl. 9.30-17 Stormøde om ny boligsocial helhedsplan, Globus1
Lørdag d. 28. november  kl. 10.30-12.30 Åbent skriveværksted med Louise Juhl 
Lørdag d. 28. november  kl. 14-17   Jalla:12 på Tovshøjskolen

         
             Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender november 2015

Besøg fra Ramallah
 
Efterårsferien bød blandt meget andet 

på besøg af et musik- og spejderkorps 

fra Ramallah. De var i Gellerup, inviteret 

af de lokale Ramallah-spejdere, og de to 

grupper trænede sammen og optrådte 

flere gange både i og uden for Gellerup. 

Her marcherer de til Globus1’s 10-års 

fødselsdagsfest, som også blev fejret i 

efterårsferien med kage og tale. Mange 

af de andre aktiviteter fra efterårsferien 

kan du læse om inde i bladet og på www.

gellerup.nu, hvor du også kan se flere bil-

leder. Foto: Tore Plougheld


