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Abdul, Adam og Asger
Af Birger Agergaard (foto: Martin Dam Kristensen)
Når jeg skal søge arbejde, er det så mig, som skal tilpasse mig arbejdet og arbejdsmarkedets behov, eller skal arbejdsmarkedet tilpasse sig mine krav og min kultur? 
Spørgsmålet er centralt for mange i dag, hvor det danske arbejdsmarked ikke helt er i trit med de arbejdstagere, som nu kommer fra mange kulturer. ”Jeg har sendt mange ansøgninger, men når de ser, at jeg hedder Mohammed, får jeg afslag eller slet ingen svar. Hvis jeg skriver, at jeg hedder Mogens, så kan jeg nemmere komme til jobsamtale,” lyder det fra nogle.På Danmarks Radio kører en interessant TV-serie, ”Asger og de nye danskere”, hvor erhvervsmanden Asger Aamund forsøger at få seks nydanskere i arbejde. Asger har en meget kontant retorik og siger eksempelvis til Mohammad, som på forhånd sorterer visse jobs fra, fordi han er muslim og ikke vil røre ved svinekød eller alkohol: ”Du er bachelor i turisme, men du kan ikke arbejde på en restaurant eller i turistbranchen uden at komme i berøring med svinekød eller alkohol!” En ung kvinde, Sabah, fortæller i TV-serien, at hun bliver frasorteret ved jobsamtaler, fordi hun bærer tørklæde. Hun får at vide af Asger Aamund og jobkonsulenterne, at hun på den ene side er modig og kan blive murbrækker for at få flere kvinder med tørklæde i job, men på den anden side kan tørklædet hindre hende i at få det job, hun gerne vil have. Det er et valg, hun må gøre op med sig selv, får hun at vide.Og så er der kunderne. Hvad siger de til, at Abdul ringer dem op og tilbyder et telefoni-abonnement? Det er der ikke meget salg i! Men når han kalder sig Adam, går det pludselig meget bedre. Mærkeligt, ikke? Abduls arbejdsgiver har ikke noget imod at have ansatte med fremmedartede navne – bare de kan sælge! Og det gør de bedst ved at kalde sig noget dansk. Abdul er ikke et navn hentet fra fantasien. Han er gymnasieelev, bor på Gudrunsvej og har to fritidsjobs. Det ene som ung reporter ved Gellerup.nu – det andet som telefonsælger under navnet ”Adam”. Mød Abdul inde i bladet. 

Der mangler 160 børn i Gellerup!
Beboerhus i Gellerup færdig sidst i 2018
Bliv fritidsjobber i Bilka
Abdul eller Adam?
Gellerup i krig med duerne
Nogen har smidt madrasser i skakten
Falafler, som en palæstinenser laver dem
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Af Birger Agergaard

Er du eneforsørger på kontant-
hjælp og har flere børn? Er I to 
samlevende kontanthjælpsmod-
tagere? Får du integrationsydelse? 
Så hører du til dem, der bliver ramt 
af kontanthjælpsloftet, som indfø-
res med virkning fra 1. oktober. 

De foreløbige tal viser, at hver sjette 
voksne beboer i Gellerup rammes i for-
skellig grad. 
Beboerrådgivningen i Gellerupparken 
har allerede haft de første bekymrede 
beboere til samtale. Beboerrådgiver Abe-
lone Asingh:
”En del har været her allerede, og når 
loftet træder i kraft, så vil rigtig mange 
komme til os. Det er et kludetæppe med 
mange forskellige satser, men de, der 
bliver hårdest ramt, er enlige med flere 
børn og samlevende kontanthjælps-
modtagere.”
Abelone Asingh frygter, at regeringens 
beslutning vil ramme børnene hårdest:
”Det bliver et kæmpeproblem for en del 
familier, fordi der vil blive mindre råd til 
fritidsaktiviteter, ferie og den slags. Bør-
nene bliver igen taberne.”
For nogle beboere kan det blive et pro-
blem at skaffe penge nok til huslejen. 
Men hverken boligforeningen eller kom-
munen har ret mange muligheder for at 
hjælpe, for der er ikke mange billige lej-
ligheder i Aarhus. 

Væk fra kontanthjælp?
Abelone Asingh: ”Det her må jo få os 
alle til at se på hele kontanthjælpssyste-
met, for det er jo ikke meningen, at folk 
i årevis skal være på kontanthjælp. Det 
er kommunen, der skal vurdere, om de 
mennesker i stedet kan komme i et res-
sourceforløb, som kan afklare jobmulig-
heder eller på anden måde hjælpe folk 
videre i livet.” 
Hun forklarer, at boligforeningens bebo-
errådgivere kan være bisiddere, når be-
boerne skal kontakte kommunen for at 
høre, om de kan komme i ressourcefor-
løb og dermed væk fra kontanthjælpslof-
tet.
”Det er rivende galt, at systemet ikke har 
kunnet finde tilbud til de mange men- 

nesker, der har været på kontanthjælp i 
lang tid,” siger Abelone Asingh.

Få job i 225 timer
En anden måde at undgå loftet på er at 
få 225 timers arbejde om året. Det skal 
være ordinære, ustøttede løntimer.
På Samvirkemødet forleden opfordrede 
Helle Hansen, afdelingsformand i Gel-
lerupparken, til at ”tænke alternativt” 
i Gellerup. Altså, at Gellerups mange 
kræfter på en eller anden måde skaber 
en jobbank, der giver beboerne bedre 
mulighed for at få 225 timers arbejde. 

Mister 14.000 kroner om året
Boligsocial leder i Gellerup, Henning 
Winther, viste på Samvirkets møder 
plancher, der blandt andet viser, at om-
kring 16 procent af de voksne i alderen 
18-64 år bliver ramt af kontanthjælpslof-
tet. Det er hver sjette voksne beboer. 
Nogle rammes mere end andre, men i 
gennemsnit vil kontanthjælpsmodtager-
ne i Gellerup miste 13.950 kroner årligt. 

Hver sjette voksen rammes af kontanthjælpsloft

”Det bliver et kæmpeproblem for en del familier, fordi der vil blive mindre råd til fritidsaktiviteter, ferie og den slags. Børnene bliver igen taberne,” forudser beboerråd-
giver Abelone Asingh. (foto: Magnus Fisker) 
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Børn og Ungeafdelingen i Aar-
hus Kommune har anbefalet, 
at de tre nuværende dagtilbud i 
Gellerup, Toveshøj og Brabrand 
samles i to nye dagtilbud. Årsa-
gen er mangel på børn.
 
Forslaget er i høring frem til den 29. 
april. Det betyder, at Tovshøjskolen og 
Sødalskolen bliver bedt om deres syn 
på sammenlægningen til to dagtilbud. 
Samtidig skal medarbejderne i institu-
tionerne og bestyrelserne i børnehaver 
og vuggestuerne også høres om deres 
mening. Så hvis du som forælder har 
en holdning til reduktionen i antallet af 
dagtilbud, kan du altså henvende dig til 
bestyrelsen i dit barns børnehave eller 
vuggestue. 
Berit B. Vinther, områdechef i Børn og 
Unge, Aarhus Kommune fortæller: 
”Vi forbereder os på det i afdelingen. Der 
er jo børn, der skal fortsætte i et af de 
nye dagtilbud, og personalet har også en 
masse spørgsmål. For eksempel: Hvem 
skal vi have som leder?”

160 færre børn
Især de tre institutioner på 
Lenesvej, Mælkebøtten, Spi-
ren og Skræppen, er utids-
svarende. Bygninger er 40 år, 
af træ og ret slidte. Disse tre 
institutioner flyttes over på 
Tovshøjskolen, der har mas-
ser af ledige kvadratmeter til 
overs. Berit Vinther under-
streger, at det ikke er selve 
Tovshøjskolen, der skal til at 
være børneinstitution. Skolen 
fortsætter som hidtil; men der 
bliver nu placeret et dagtilbud 
på samme matrikel og med 
egen indgang.
De to integrerede institutio-
ner Hejredalsparken og Klo-
den lukker helt ifølge planen. 
Men børn og personale fort-
sætter naturligvis i nye byg-
ninger. Der er ikke børn nok 
til at fylde de gamle institu-
tioner op længere, så nu skal 
institutionerne samles.

”Jeg tænker, det er en nødvendighed. 
Der er for stor forskel på vores behov og 
de rammer vi har. Hvis forslaget bliver 
vedtaget, vil det give en reduktion på 
10 grupperum – det svarer til 160 færre 
børn,” beretter Berit B. Vinther.

De to nye dagtilbud bliver:
1)    Ny Tovshøj Dagtilbud, der kommer 
til at bestå af: Mælkevejen, Idrætsbørne-
haven ved Globus1, Skræppen/Mælke-
bøtten/Spiren samt de to på Janesvej.
2)    Ny Gellerup Dagtilbud (Jettesvej, 
Sigridsvej og det nye Væksthuset) 
”Det betyder, at dagtilbuddene overalt 
i Gellerup og Toveshøj får nye og tids-
svarende lokaler. Selvom Tovshøjskolen 
også er et gammelt byggeri, skal loka-
lerne jo renoveres, så de bliver som nye 
at flytte ind i,” forventer Berit B. Vinther.

160 færre børn i Gellerup

Af Lars Christensen

Mælkebøtten er den midterste af de tre børneinstitutioner tæt på Tovshøjskolen, som ser 

ud til at skulle flytte over på Tovshøjskolen. (foto: Birger Agergaard)

Berit B. Vinther: ”Det er ikke selve Tovshøjskolen, der 

skal til at være børneinstitution, men der placeres et 

dagtilbud på samme matrikel.” (foto: Lars Christen-

sen)
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Et kulturelt center i Gellerup 
med beboerhus, bibliotek og 
foreningsaktiviteter ventes klar 
til brug sidst i 2018. Året efter 
vil der – hvis en privat operatør 
”bider på” – blive koblet et stort 
familiebadsprojekt på dette 
sports- og kulturcampus.   

Familiebadet rummer en normal del til 
foreningssvømning og kommunal be-
handling, men også et egentligt familie-
bad og en wellnessafdeling. 
Det fortalte boligforeningens projektle-
der på helhedsplanens beboerhuse, Kri-
stian Bjerring Lauritsen, på Samvirkets 
kvartalsmøde forleden. 
Det er en stor kabale, der skal gå op, 
fordi det ikke ”bare” er et beboerhus, 
der skal bygges på Verdenspladsen ved 
siden af det kommunale Gellerupbadet. 
Beboerhus, foreningshus og bibliotek 
står direkte i helhedsplanen og er sikre 
elementer. 

Hamam og andre bade
”For et år siden opstod der mulighed for 
at bygge et samlet sports- og kulturcam-
pus. Forprojektet er nu godkendt af den 
politiske styregruppe for helhedsplanen. 
I øjeblikket undersøger vi muligheden 
for at bygge et familiebad i samarbejde 
med en privat operatør. Det er en opga-
ve, som kommunen ikke kan løfte alene, 
men private vil kunne lave hamam og 
bade fra andre lande. Det undersøger 
vi interessen for i løbet af sommeren,” 
sagde projektlederen.
”Samtidig forbereder vi beboerhus/bibli-
otek i samtænkning med Gellerupbadet. 
Vi stiler efter en arkitektkonkurrence til 
efteråret, så beboerhuset kan stå færdigt 
sidst i 2018, og et privatdrevet familie-
bad kan stå klar året efter.”

Måske tilskud til bevægelseshus 
Der er også forberedt et ”bevægelses-
hus”, som i givet fald skal afløse den 
kommunale Nordgårdhallen. Lauritsen 
kunne oplyse, at Lokale- og Anlægsfon-

den er ”glad for tanken”, og dermed er 
der chancer for et tilskud fra denne fond 
til bevægelseshuset. 
Nogle af de aktører, der skal kunne bru-
ge bevægelseshuset, er Cirkus Tværs, 
Aarhus Klatreklub og ACFC.

Kan bygges uafhængigt 
De enkelte dele i sports- og kulturcam-
pus er ikke afhængige af hinanden – 
altså vil beboerhus/bibliotek stadig blive 
bygget til tiden, hvis de øvrige projekter 
enten udsættes eller opgives. 
Kristian Bjerring Lauritsen sagde, at tan-
ken om et ”Læringshus” med science-
højskole og folkeoplysning i øvrigt er 
den mindst bearbejdede del af projektet. 

Hvis alle visioner opfyldes, vil sports- og 
kulturcampus blive et omfattende center 
midt i Gellerup:
• Beboerhus/bibliotek
• Bevægelseshus
• Verdensbad
• Verdenspladsen
• Viden og Uddannelse / Højskole
• Bypark
• Kunstgræsbane

Beboerhus ventes færdigt i 2018

Af Birger Agergaard

Her er to af flere inspirationskilder til et sports- og kulturcampus midt i Gellerup. Da det 
er inspiration, vil det konkrete projekt ikke komme til at se sådan ud, og der er ikke teg-
net streger til bygningskomplekset endnu. 
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Af Pia E. J. Bach-Vedel

Unge i Gellerup får nu bedre mu-
ligheder for at få fritidsjob i Bilka. 
Det skyldes en ny og uforpligten-
de aftale, som Get2Job har indgå-
et med Bilka.

Sammen med leder i Bilkas Customer 
& People-afdeling, Sarminy Manokaran, 
har projektleder for Get2Job, Senay Ari-
kan, aftalt, at unge interesserede skal 
kontakte Senay Arikan for at komme i 
betragtning til et fritidsjob i Bilka. 
At være ansat som fritidsjobber i Bilka 
handler først og fremmest om den gode 
relation mellem arbejdsgiver og medar-
bejder. Hvis du gerne vil arbejde i Bilka, 
skal du i første omgang sende ansøg-
ningen til Senay Arikan, som derefter 
kan indkalde dig til en screeningssam-
tale. Hvis der er potentiale for et match 
med Bilka, sendes du videre til en sam-
tale hos Sarminy Manokaran. 

Du skal være mindst 16 år
Dansk Supermarked – og dermed Bilka 
- har skåret servicemedarbejderniveauet 
under 16 år væk. Man skal nu have afslut-
tet 9. klasse og være fyldt 16 år og nogle 
måneder for at komme i betragtning til 
et fritidsjob. Arbejdet i Bilka involverer 

meget kundekontakt, for eksempel som 
kassemedarbejder eller butiksmedhjæl-
per mellem hylderne i afdelingerne. Som 
ansøger er det derfor vigtigt at tage stil-
ling til, hvilken type afdeling du kunne 
tænke dig at arbejde i. 
Aftalen giver områdets unge flere mulig-
heder for at blive aktive på arbejdsmar-

kedet. Get2Job arbejder på en lignende 
aftale med Føtex. 

Kontakt Senay Arikan på mobil 2366 
6973 eller mail sear@bbbo.dk for detal-
jer og yderligere information.

Bilka åbner for fritidsjobs

Senay Arikan – projektleder på Get2Job, som formidler fritidsjobs til unge i Gellerup.

Dansk Supermarked vil gerne 
rekruttere sine egne salgsassi-
stenter, og derfor tilbyder kon-
cernen nu, at unge efter endt 9. 
eller 10. klasse kan bo et år på 
college i Grenaa – på en cam-
pus med i alt 500 andre unge.   

Så hvis du som ung tænker på at tage 
en salgsuddannelse, kan du prøve ideen 
af ved at gå på Business College. Du får 
12.500 kroner om måneden i løn, men 

skal dog aflevere 5.500 kr. af dem til kost 
og logi.
Fordelen for dig er, at hvis du gør det 
godt på college, er du sikret en lære-
plads under salgsuddannelsen i Føtex, 
Bilka, Netto eller andre kæder under 
Dansk Supermarked. En anden fordel er, 
at man udvikles personligt ved at ”stå på 
egne ben” ved at bo på college.
Fordelen for Dansk Supermarked er, at 
basisåret er målrettet koncernens kon-
cept og sikrer, at de unge er klædt på til 
en karriere i netop Dansk Supermarked. 

Det står dog de unge frit for at springe 
fra college, hvis de hellere vil noget an-
det.

Møde med bydelsmødre
Dansk Supermarked vil på et møde med 
Bydelsmødrene fredag den 13. maj kl. 
10.30 fortælle mere om mulighederne. 
Unge fra Gellerup har ikke tradition for 
at flytte tidligt hjemmefra, og derfor gør 
Dansk Supermarked meget ud af at for-
tælle om de trygge rammer, der vil være 
for de unge på college i Grenaa.  

Salgsuddannelse? Bo på college først

Af Birger Agergaard
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”Når jeg arbejder som telefonsæl-
ger, så bruger jeg sandsynligvis 
ikke mit rigtige navn. Det er selv-
følgelig beklageligt, men det er 
også en ond sandhed, at mange 
mennesker har fordomme.”

En kontant udmelding fra 18-årige Ab-
dul-Rahman Mohammed, der har et fri-
tidsjob som sælger af telefonabonnenter 
for Telenor. Den ”onde sandhed” be-
sværer ham ikke i sit arbejde – han lever 
med det og får endda sjove ting ud af at 
kunne rumme både Abdul og Adam.

Men mange kunder har endnu ikke er-
kendt, at Carsten og Catrine ikke nød-
vendigvis er mere ”troværdige” end 
Ahmed og Amina, når de ringer op om 
aftenen og vil sælge noget. 
 
”Når de hører mig sige ”Hej, du taler 
med Abdul, og jeg ringer fra Telenor…”, 
så bliver de automatisk skeptiske, og te-
lefonen bliver som oftest afbrudt. Derfor 
ændrer jeg ofte navn fra Abdul-Rahman 
til for eksempel Adam.”

Det er ikke hans chef, der har bedt ham 
skifte navn, men han har selv erfaret pro-

blemet ved at bruge sit rigtige navn, og 
andre har fortalt nøjagtigt det samme. 

Man omstiller sig fuldstændigt
Abdul-Rahman tager det afslappet og får 
det bedste ud af situationen. Han har 
lært at omstille sig mentalt, når han rin-
ger op til en ny kunde:

”Ja, det er lidt sjovt… Når jeg ringer op 
og venter på, at personen tager telefo-
nen, så taler jeg med de nærmeste kol-
leger, sådan mere gebrokkent, end når 
man snakker ordentlig rigsdansk. Og 
når personen så tager telefonen, omstil-
ler man sig fuldstændigt. Man ændrer 
navn til Adam, og man ændrer accent, 
og jeg ER Adam fra Risskov.” 

Abdul-Rahman tilføjer: ”Mange af dem, 
jeg sidder sammen med, får nogle gange 
et godt grin ud af den måde, jeg omstil-
ler mig på.”
 
Det hænder, at kunderne får den ægte 
Abdul i røret: 
”Nogle gange hører jeg ikke, at de ta-
ger telefonen, og så kører man den der 
Gellerup-stil med kollegerne, og når jeg 
hører, at de er i telefonen, ændrer jeg jo 
min stil, men så har de faktisk hørt, at 

det var en Gellerup-dreng, de snakkede 
med… Det er faktisk ret sjovt at tænke 
på.”

Jobbet hjælper på skolegang
Abdul-Rahman er rigtig glad for jobbet, 
som er hans andet telefonsælgerjob på 
godt et år. Han fik jobbet anbefalet af en 
god ven:

”Min ven fortalte, at jobbet også kan 
hjælpe mig i min skolegang. Gennem 
jobbet lærer jeg meget om retorik og ita-
lesættelse, og det er en af grundene til, 
at jeg har valgt arbejdet.”

Abdul har ikke noget imod at skulle tale 
med et par hundrede mennesker på en 
arbejdsdag. 

”Nogle er selvfølgelig mere snakkesa-
lige, nogle er lidt mere sure, mens an-
dre vil have et godt grin ud af samtalen,” 
smiler Abdul.

”Og så er det jo forløsende, når man får 
solgt noget. At finde ud af, at man kan 
agere på arbejdsmarkedet og være en 
del af et større fællesskab,” siger Abdul.

Eller er det Adam… 

Fra Abdul til Adam på få sekunder

Af Mohammed Abdalkader og Birger Agergaard

”Når de hører mig sige ”Hej, du taler med Abdul, og jeg ringer fra Telenor…”, så bliver de automatisk skeptiske, og telefonen bliver som oftest afbrudt.”
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Dueplagen hærger på mange 
altaner i Gellerup, hvor fuglenes 
møg og redebyggeri er med til 
at stoppe afløb og gøre altaner-
ne beskidte og uhygiejniske.
Afdelingsbestyrelsen har sammen med 
driften aftalt en kampagne rettet til alle 
beboere, der har duer på altanen, så vi 
kan få bestanden bragt ned.

Beboerne opfordres selvfølgelig til at 
skræmme duerne væk, men hvis du 
opdager, at duer allerede har nået at 
lægge æg, eller der er kommet dueun-
ger på altanen, så kan du ringe til drif-
ten, som så vil komme og hente æg 
og duer. En af driftens ejendomsfunk-
tionærer vil tage ungerne med til sit 
kolonihavehus, hvor han holder duer. 
Gellerup har i mange år forsøgt på at 
komme duerne til livs. For år tilbage blev 

et hold jægere engageret til at skyde du-
erne. 35 duer måtte lade livet til en pris 
af 35.000 kroner, altså 1.000 kroner pr. 
due. For et par år siden blev der opsat 
store falske duehøge-drager på de syd-
ligste blokke på Gudrunsvej, men dra-
gerne holdt kun få uger, fordi det stor-
mede et par gange – så det var også en 
halvdyr omgang.

Rundt i Gellerupparken

Gellerup melder krig mod duerne

Af Helle Hansen

En dag var de væk… alle relief-
ferne med børnetegninger, der 
pyntede op på Nordgårdhallen 
i Gellerup.    

Men hvorfor overhovedet pille pynten af 
en øjebæ som Nordgårdhallen? Mange 
undrede sig, og her kommer forklarin-
gen. 

Forklaringen er Gorm
Og Gorm er en storm. Helt præcist den 
storm, der ramte Danmark i september 
sidste år. Efter den omgang faldt flere af 

billederne ned, og andre var på vej ned 
fra muren. Så resten af billederne er nu 
blevet pillet ned af sikkerhedshensyn, 
oplyser Aarhus Kommunes Børn og 
Unge, Bygningsafdeling. 
De gamle børnetegninger var malet på 
masonitplader, og de var så medtaget af 
vejr og vind, at den tømrer, der pillede 
dem ned, har smidt resten af malerierne 
ud.
Men et nyt spørgsmål rejser sig: hvorfor 
så ikke male facaden på denne øjebæ, 
som er noget at det første, som man ser 
til sommer, når man kører ind i Gellerup 
ad den kommende Tinesvej? 

”Nej. For tiden ønsker vi ikke udsmyk-
ning, men overvejer beplantning,” lyder 
kommunens svar.

Gorm gjorde Nordgårdhallen til øjebæ

Af Lars Christensen

Husk afdelingsmøde
Husk at komme til afdelingsmøde i 
Gellerupparken. Mødet er for alle be-
boere i afdeling 4 og holdes torsdag 
den 21. april kl. 19 i Foreningernes 
Hus.
Regnskabet for 2015 skal godkendes, 
og der skal vælges nye medlemmer til 
afdelingsbestyrelsen. 

Nordgårdhallen, som den ser ud i dag. En grim betonklods midt 
i Gellerup.

Nordgårdhallen, som vi kendte den indtil september sidste år, 
med børnemalerier på facaden.
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Af Anett Sällsäter Christiansen

Rundt på Toveshøj

Madrasser i skraldesuget! 

Skraldesuget på Toveshøj har i 
år flere gange været stoppet, til 
stor gene for rigtig mange be-
boere. I påsken blev det lukket 
ned, og der er sat containere op 
ved blokkene. 

Hvad var det, der stoppede skralde-
suget? Der ventede en overraskelse for 
både arbejdsmændene og for afdelings-
bestyrelsen, da forstoppelsen blev gra-
vet ud: Gamle madrasser, gulvtæpper, 
motorcykelstyr, jernstænger, trælister 
mm. I skakterne må der kun smides køk-
kenaffald – alt andet hører til container-
gårdene.
Bestyrelsen ser meget alvorligt på dette 
problem, fordi det generer beboerne og 
udgør en kæmpeudgift for os alle. 
Bestyrelsen vil i den nærmeste tid prøve 
på at finde en løsning, og det kan derfor 
blive nødvendigt at lukke hele opganges 

skakter i perioder for at lokalisere, hvem 
der smider andet i skakterne end køk-
kenaffald.

Husk afdelingsmøde
Husk at komme til afdelingsmøde i 
Toveshøj. Mødet er for alle beboere 
og holdes tirsdag den 19. april kl. 19 i 
Tousgårdsladen.
Regnskabet for 2015 skal godkendes, 
og der skal vælges nye medlemmer til 
afdelingsbestyrelsen. 

Afdelingsbestyrelsen har nu 
genåbnet Folkekøkkenet i La-
den som en beboerdrevet aktivi-
tet. Her kan du komme og spise 
for 20 kr. hver fredag kl. 17. Fol-
kekøkkenet vil være noget, vi 
udvikler lidt på, så vi har endnu 
ikke et færdigt koncept.   

Hvis du vil være fredagskok, alene eller 
sammen med andre, er du meget vel-
kommen at melde dig, så hjælper vi dig 
med at planlægge og assistere dig i køk-
kenet, hvis du ønsker det. 
Til folkekøkkenet kan du også tage gæ-
ster med. Husk at tilmelde dig via SMS 
5041 8335.

Arbejdsmænd måtte grave ned til skralde-
suget for at se, hvad der stoppede det. 

Et kig ind i affaldsskakten viser træplader 
og alt muligt andet, som slet ikke hører 
hjemme dér. 

Folkekøkken i Laden

Af Anett Sällsäter Christiansen

Hvert år står op mod 4000 krokusløg i 
blomst ved Tousgårdsladen. De blev sat 
i efteråret 2012 og skaber hvert forår de 
flotteste flader og hjertemønstre i græs-
bunden. (foto: Anett S. Christiansen)
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Tre sekunder tager det at forme 
kikærtepureen til en perfekt fala-
fel i den specielle falafelformer. 
Herefter dumpes den krydrede 
klump ned i den brandvarme 
friture.

Et par unge danske kvinder snitter sa-
lat, bøftomater og anretter de lyserøde 
strimler af majroer.
”Vi er her i aften for at aflure Malek nogle 
tricks. Det her er i høj grad smagen af 
Gellerup, og det er netop det, vi arbejder 
med,” siger Line Lone Kristensen. Sam-
men med sin kollega fra Designskolen i 
Kolding, Sabrina Borg, er hun i fuld gang 
med projektet ”Smag à la Gellerup”. De 
har blandt andet lavet mad med soma-
liere og stået for kåringen af Gellerup-
burgeren til åbningen af den nye Bygade. 
”Mange begår den fejl at koge kikærter-
ne, når de skal lave falafler. Det er umu-
ligt. Det er til humus, at kikærterne skal 
koges – aldrig til falafel!” røber Malek 
El-Batran overfor Gellerup.nu. Til falafel 
skal de udblødte kikærter bare moses. 

Lammekød, grønsager – og falafel
Madklubben i kælderen under Forenin-
gernes Hus drives af Palæstinensisk For-
ening i Aarhus. Kasserer,  Nayef Ayade 
står sammen med formand Malek El-
Batran og former lynhurtigt de små bol-
ler, før de kastes i frituren. Folk er sultne, 
og duften breder sig i lokalet ved siden 
af køkkenet. 
Levanten er Syrien, Irak, Palæstina og 
Libanon-området. Madkulturen er fælles 
i regionen, og man spiser primært lam-
mekød og masser af grøntsager. Men 
også vegetarretten falafel, der består af 
proteinrige kikærter, løg og persille er et 
sikkert hit i Levanten. ”Man spiser nær-
mest falafel hver eneste dag”, fortæller 
Malek El-Batran.”
Fadet bæres ind, og køen dannes hur-
tigt. Ved mit bord sidder en yngre kvin-
de. Efter første bid konstaterer hun med 
tilfredshed, at falaflen smager præcist 
som den smager i Palæstina.

Se en video fra madklub-aftenen på
www.gellerup.nu

Smag à la Levanten

Af Lars Christensen

Line Lone Kristensen og Sabrina Borg 
aflurer tricks i det palæstinensiske køkken.

Malek El-Batran og Nayef Ayade laver 
aftenens ret, falafel.

Multikulturel Festival blev holdt 
i søndags, og gellerup.nu nåede 
lige at få sponsorcykelløbet med, 
inden bladet gik i trykken. Læs på 
portalen www.gellerup.nu, hvad 
der ellers gik for sig på dagen

26 deltagere dystede om at vinde Mul-
tikulturel Festivals sponsorcykelløb. Ru-
ten var på to kilometer og gik gennem 
Hasle Bakker.”
Desværre havde vi et sammenstød på 
ruten med en brækket næse til følge,” 
oplyser Bit Boel Buhl, fra en af arrangø-
rerne, Gellerup Kirke. Hun glæder sig 
over, at det alligevel blev et godt arran-

gement med masser af stemning leveret 
af Ramallahspejderne.
Hurtigste kvinde var Maria Sloth med 22 
km. på en time.
Hurtigste mand var An-
dreas Gammelgaard 
Lauritsen med 30 km. på 
en time. De vandt begge 
en cykelhjelm fra Rolsted 
cykler.
3. præmien gik til Allan 
Fisker, som cyklede med 
trailer og var den ældste 
rytter. Alligevel klarede 
han 20 km. Han får pri-
sen for kampgejsten.

Gruppebillede af deltagerne

Cyklende festival

Af Lars Christensen



Praktik i Verdenshaverne 
Er du arbejdsledig? Så er Verdenshaverne måske noget 
for dig. Samtidig med, at du arbejder i haverne, ved 
beboerhusene og i den kommende bypark, får du 
opbakning fra jobcenter og kolleger til afklaring om job 
og uddannelse. 
Vær med og få 
ny viden og nye 
kontakter. Ring til 
Elin på 2294 8896, 
hvis du vil se og 
høre mere om 
det. Hvis du gerne 
vil, så kontakt din 
konsulent ellers 
sagsbehandler i 
Aarhus Kommune og hør, om det er muligt for dig.  
www.verdenshaverne.dk og på Facebook:
Verdenshavernes Venner.

   QHus og
   Bydelsmødre
Både Kvindehuset QHuset og Bydelsmødrene har fået nye bestyrelser – med et par overlap.
Qhus Gellerup, har fået Saousanne El-Abbas som forkvinde, og Deeqa Ahmed Yusuf er næstforkvinde. Også hos Bydelsmødrene er Saousanne El-Abbas valgt som forkvinde. Ilham Mohamed er næstforkvinde, og resten af bestyrelsen består af Hanaan Yusuf, Deeqa Ahmed Yusuf, Jihan A. Beynah, Shukri Mahad (1. suppleant), og Nahed El Baba (2. suppleant).

Dialogmøde om det fælles

De to rådmænd Thomas Medom og Rabih Azad-

Ahmad inviterer beboerne til et dialogmøde tirsdag 

den 26. april kl. 17-19 i Globus1.
De to vil tale med beboerne om, hvordan kommunen, 

foreningerne med mere i samarbejde kan udvikle og 

understøtte fællesskaber. 
Først holder rådmændene hvert sit oplæg om 

fællesskaber, og derefter er der paneldebat. Her bliver 

politikerne suppleret af en beboer, Afaf Zeid, der er 

aktiv i en række foreninger, blandt andet Budskabet 

og Palyouth. Desuden får en repræsentant 
fra Gellerupparkens afdelingsbestyrelse 
plads i panelet. 

Vi samler affald 17. april  

På søndag den 17. april vil Gellerup blive betydeligt 
pænere. Shawarmapapirer, dåser, plastic og alt 
muligt flyder overalt i Gellerup, og det skal væk. Børn 
og voksne deltager hvert år i Foreningen Rent Ansvars 
oprydningsdag, der starter kl. 11 i Tousgårdsladen. I 
år kan boligblokke m.v. tilmelde sig, og Helle Hansen 
har fået et par tilmeldinger ad den vej. 

Secret Hotel

A WAY er en vandringsforestilling med urpremiere 

d. 12. maj kl. 17.30, som fører dig gennem en række 

livsveje, og livsfortællinger – de unges drømme og de 

ældres erfaringer. Medvirkende er både professionelle 

performere og helt almindelige mennesker – unge, 

voksne og ældre fra Gellerup og Mols. A WAY fører dig 

gennem et af de smukkeste områder i Mols Bjerge. 

Følg med på: www.facebook.com/secrethotel 

Der vil være artikler om A WAY på www.Gellerup.nu i 

løbet af foråret.

     Søg mikro-midler
Frivillige med konkrete ideer til udvikling af lokalsamfundet kan søge såkaldte mikromidler fra EU. Gellerupparken og et såkaldt Ladder-projekt under EU inviterer frivillige til et todages seminar i Instant One (E&P-Huset) 2. og 19. maj, hvor de kan udvikle på ideer og lære at søge pengene.

Projekterne, som der skal udvikles på, skal være inden for undervisning i kapacitetsopbygning, udvikling og bevidstgørelse målrettet beboere. Kontakt evt. netværkskoordinator 
Wissal El-Arid på wiel@bbbo.dk 
Tlf.: 2325 4122



Kalender 14. april – 23. maj 2016 

Fredag 15. april    kl.10-13    Broderi Moderne fra Aarhus udstiller på Gellerup Bibliotek
Lørdag 16. april    kl. 10.30-12.30   Skriveværksted, Gellerup Bibliotek
Lørdag 16. april    kl. 12-17   Somalisk på dansk. Tøj og beauty, Den Gamle By
Søndag 17. april  kl. 12-17   Somalisk på dansk. Tøj og beauty, Den Gamle By
Søndag 17. april    kl. 11-14   Gellerup samler skrald, start ved Tousgårdsladen
Tirsdag 19. april    kl. 10-11   Få adgang til 4000 aviser på nettet, Gellerup Bibliotek
Tirsdag 19. april    kl. 17-19   Flygtningeinitiativmøde, Gellerup Kirke
Tirsdag 19. april  kl. 19-21   Afdelingsmøde i Toveshøj, Tousgårdsladen
Onsdag 20. april   kl. 13-15   Banko i Lokalcenter Gellerup, Gudrunsvej 78
Torsdag 21. april   kl. 19-22   Afdelingsmøde i Gellerupparken, Foreningernes Hus
Søndag 24 april    kl.14-16   Åbent i Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th. 
Tirsdag 26. april   kl. 17-19   Thomas Medom (SF) og Rabih Azad-Ahmad (R) inviterer til dialogmøde i Globus1
Onsdag 27. april   kl. 12-14   Fællesspisning på Gellerup Lokalcenter, Gudrunsvej 82
Tirsdag 3. maj    kl. 10-12   Jordemodercafe for gravide og nye forældre, Globus1
Lørdag 7. maj    kl. 10.30-12.30   Skriveværksted på Gellerup Bibliotek 
Søndag 15 maj   kl. 14-16   Åbent i Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th.

          Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender april-maj 2016

Skarpe beats fra Cha-D
Fredag den 18. marts blev den 

første del af Bygaden åbnet. 

Blandt andet med musik, god 

mad og kreative indslag. Man 

kunne blandt andet komme op i 

en kran og se det hele fra oven. 

Den lokale rapper Cha-D under-

holdt fra en altan på Bentesvej, 

og festen sluttede i Instant One 

(E&P Huset), hvor der blev dan-

set til dj’en sluttede ca. kl. 22. 

(Foto: Magnus Fisker)


