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Goddag til nye ansigter
Af Henning Winther, boligsocial leder

I april var der valg til afdelingsbestyrelserne i Gellerupparken og Toveshøj, og vi sagde både farvel til gamle kendinge og hilser på nye ansigter i bestyrelserne nu. Den mest omtalte begivenhed er dog, at Gellerupparken har fået ny formand, Youssef Abdul Kader, og ny næstformand, Abdinasir Jama. Valget har været fredeligt, og der er fuld opbakning til den nye formand og næstformand, hvilket er glædeligt for Gellerupparken. 

Det sikrer en god og rolig fremdrift, hvor bestyrelsens fine arbejde i forbindelse med både den daglige drift og udviklingen af de fysiske og sociale helhedsplaner kan fortsættes og udvikles i et fornuftigt tempo.

Vi ønsker herfra et stort tillykke til de nye folk i spidsen for Gellerupparkens afdelingsbestyrelse. Vi glæder os til et godt samarbejde fremover i beboerråd, følgegrupper og i de mange andre sammenhænge, hvor det boligsociale arbejde og afdelingsbestyrelserne mødes og skaber fælles retning sammen med de frivillige og kommunens institutioner i området. Det er vigtigt for det boligsociale arbejde, at vi hele tiden lytter og koordinerer vores indsats i forhold til de udfordringer, som beboerne gør opmærksom på til bl.a. afdelingsbestyrelserne. 

Vi vil derfor også opfordre beboerne i Gellerupparken og Toveshøj til at gøre deres afdelingsbestyrelser opmærksomme på eventuelle sociale udfordringer, så vi sammen kan hjælpe med at løse dem.Vi har alle sammen en fælles opgave med at gøre Gellerupparken og Toveshøj til en mere attraktiv bydel. Ingen af os kan gøre det alene, men sammen kan vi nå langt.

Flygtningebørn på Tovshøjskolen
Uddannelsesparat i 9. klasse?
Tilbage i Gellerup efter 50 år
Khaled Edwan lærer at blive lærd
Ny formand: Jobs er det vigtigste
Havehygge på Toveshøj
Ny indisk restaurant med god mad
Fester m.m. i Gellerup
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Af Pia Bach-Vedel

Ghassan Hassoun, som tidligere 
stod for Virksomhedsskolen i Gel-
lerup, er overgået til Fremskudt 
jobvejledning. 

Fremskudt jobvejledning er en kendt 
indsats i andre boligområder i Aarhus 
Kommune, som skal sørge for jobs samt 
praktik- og lærepladser i forbindelse 
med bygge- og renoveringsprojekter. For 
Ghassan Hassoun er hovedopgaven at 
tage sig af jobvejledning i Gellerups byg-
gerod. 
Ændringen skyldes blandt andet, at byg-
geprocessen i den fysiske helhedsplan i 
flere omgange er blevet forskubbet. Der 
er ganske enkelt endnu ikke nok aktivitet 
til at rumme de 11 elever, der skal til for 
at oprette et hold. 
Men opgaven med at få unge videre i li-
vet er der stadig. I Gellerup er der p.t. 
466 unge mellem 18 og 29 år, som ikke 
er kommet i gang med eller har afsluttet 
en ungdomsuddannelse. Ud af de 466 
unge er 150 i dag kontanthjælpsmodta-
gere. 
Målet er at komme i kontakt med 100 
unge i løbet af 2016. Det skal ske gen-

nem målrettet opsøgende arbejde,  – 
selvom nogle også selv tager kontakt for 
at få vejledning.

Tre er kommet i arbejde
Indsatsen er startet medio februar. Si-
den da er tre personer allerede kommet 
i arbejde – i henholdsvis et køkken, som 
smed og som rengøringsassistent. 
Fremskudt jobvejledning i Gellerup er 
allerede i dialog med flere af de entre-
prenørvirksomheder, som arbejder med 
helhedsplanen. Blandt andet Brdr. Møl-
ler, som gerne vil placere lokale unge i 
vejprojekterne. Allerede fra juni måned 
vil der være flere muligheder hér. 
Også nedbrydningsfirmaet P. Olesen & 
Sønner samt entreprenørfirmaet A. Eng-
gaard, som vandt udbuddet om kom-
munens nye administrationsbygning 
overfor bazaren, har udtrykt interesse. 
Sidstnævnte er et stort projekt – og hér 
er Ghassan Hassoun gået sammen med 
projekt Byg Op om dialogen. Byg Op 
findes allerede flere steder i Aarhus og 
hører under Det Boligsociale Fællesse-
kretariat.
Ghassan Hassoun og Fremskudt job-
vejledning hjælper ikke kun med den  

konkrete jobsøgning, cv-skrivning og  
dertilhørende – men også med at afklare 
den enkeltes ressourcer.
Kontakt Ghassan Hassoun på ghha@
bbbo.dk i Det boligsociale Sekretariat for 
at høre nærmere.

100 ledige unge kontaktes i år

Ghassan Hassouns opgave er stadig at få 
Gellerups unge ledt ind på job-sporet. 

Blokambassadør – et rigtigt job

Af Sean Ryan Bjerremand

Brabrand Boligforening har suc-
ces med at give blokambassadør-
funktionen ”rethinking”.
 
”Vi har manglet blokambassadø-
rer, og derfor har vi valgt i en prøve-
periode at gøre det lettere at være 
med i korpset af blokambassadører,” 
forklarer Ulla Bording, der er pro-
jektleder i det boligsociale arbejde. 
 
Blandt de vigtige ændringer er, at man 
nu, i modsætning til før, blot skal bo i 
Gellerup/Toveshøj og være  myndig. Før 
var det et skånejob. 11 nye blokambas-
sadører har allerede meldt sig på banen, 
og flere er på vej.

Jobbet som blokambassadør er løn-
net og ustøttet og tæller altså i sy-
stemet som almindeligt arbejde. 
 
Projektleder Ulla Bording har en god 
mavefornemmelse for folks motivation 
til at søge et job som blokambassadør: 
”Jeg oplever, at man bliver blokambassa-
dør for at gøre noget godt for Gellerup/
Toveshøj, for at tjene penge, være aktiv 
udenfor hjemmet og for at træne sit 
danske sprog,” forklarer Ulla Bording.
Er du interesseret? Ulla Bording kan i så 
fald kontaktes på email: ulbo@bbbo.dk 
eller mobilnummer: 61558561.

Projektleder Ulla Bording med de nye blok-
ambassadører Lul Muhamed og Maryan 
Adam. De nye blokambassadører skal mobili-
sere beboerne med hensyn til affaldssortering. 
(foto: Lars Christensen)
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De sidder og hamrer løs på de-
res bongotromme med stor en-
tusiasme og efter tur. Øjnene 
stråler, og der er hundrede pro-
cents opmærksomhed på lære-
ren. Det er svært at se, at syv af 
disse børn på 9-10 år har mistet 
familiemedlemmer, familiens 
hjem, venner, og nogle har sim-
pelt hen mistet alt. 
 
Siden 2013 har Aarhus modtaget 242 
flygtningebørn i skolealderen, hvoraf 
langt størstedelen er fra Syrien. 
Alle flygtningebørn starter deres skole-
gang i en modtageklasse, da de ikke taler 
dansk. I modtageklasserne er der også 
børn fra andre lande eller børn, som ikke 
er flygtningebørn. 
Der går for tiden 400 børn i modtage-
klasserne i Aarhus, og cirka halvdelen af 
børnene har flygtningebaggrund. Syv af 
dem går på Tovshøjskolen. 

Skal først lære bogstaverne
Sherien Ayade underviser børnene i 
dansk. Hun har én opgave: at lære dem 
det danske sprog så hurtigt som muligt. 
Og det er ikke som at undervise en al-
mindelig klasse: 

”Selvom de er i en alder, hvor de burde 
være i 3. eller 4. klasse, så skal du starte 
med at lære dem bogstaverne.” 
Nogle af børnene har gået i skole i Sy-
rien, de kan kurdisk eller arabisk, nogle 
også engelsk. Det hjælper til at lære det 
danske sprog hurtigere. 
I modtageklassen har de fire fag: dansk, 
matematik, idræt og musik. 

”De skal også kunne have det sjovt og 
mærke, at der sker en forandring. De 

kommer fra lande, hvor der 
er krig, så mange af dem er 
traumatiserede. Så det er en 
måde at få dem til at lave no-
get andet end bare at sidde 
og læse eller skrive i en bog,” 
forklarer Sherien. 

Udsluses
Efter to år skal eleven ud-
sluses til en almindelig fol-
keskole. Men hvis eleverne 
ikke er klar flyttes de til en 
modtageklasse niveau B.  
Sherien underviser niveau A. 
Men det nytter ikke at sende 
eleverne ud, hvis de slet ikke 
er parat til det. 
Sherien har udsluset to ele-
ver til en modtageklasse B-
niveau. De var ikke klar til 

udslusning. Men da de var mere end 10 
år gamle, skulle de ud i en almindelig 
folkeskole. 
”Mange elever var dygtige i skolen i Syri-
en, og de lærer hurtigt. Men der er også 
elever, der efter et år overhovedet ikke 
kan læse eller skrive dansk, selvom man 
øver med dem hver dag, så det er meget 
forskelligt,” fortæller Sherien Ayade. 

Mange af eleverne går i SFO efter sko-
len. Abdul Rahman på ti år er en af dem. 
Han skal efter planen udsluses til en fol-
keskole, og han går allerede i SFOen på 
den nye skole, når han har fri fra Tovs-
højskolen.  
Det kan være lidt forvirrende for elever-
ne, at de kan spørge Sherien på kurdisk 
eller arabisk, når de kommer i tvivl om 
noget i modtageklassen: 
”Så skal jeg fortælle dem, at her snakker 
vi altså dansk, fordi så lærer i det dan-
ske sprog hurtigere. Jeg kan tale arabisk 
med dem, og så tror de jo at de kan slå 
over i det arabiske. Men der prøver jeg 
så at sige til dem, at hvis de skal lære 
det danske sprog, så skal vi tale dansk 
hele tiden.” 

Se video med børnene på www.gellerup.
nu

Syriske børn lærer dansk på Tovshøjskolen

Af Lars Christensen

Syv af de syriske flygtningebørn går i modtageklasse på Tovshøjskolen. 

Her er det Abdul Rahman og Bayan.

”Mange elever var dygtige i skolen i Syrien, og de lærer 

hurtigt. Men der er også elever, der efter et år overhove-

det ikke kan læse eller skrive dansk,” forklarer Sherien 
Ayade.
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I øjeblikket er 10 ud af 14 elever 
i 8. klasse på Tovshøjskolen ikke 
parate til en ungdomsuddan-
nelse. Forældrene holdes infor-
meret, så de kolde kendsgernin-
ger ikke kommer som et chok 
for dem, når deres øjesten er-
klæres ikke-parat. De unge kan 
søge ind på gymnasiet, selvom 
de ifølge vejlederen og læreren 
ikke er parate. Men så skal de 
bestå en adgangsprøve til gym-
nasiet.   

Dorte Holst Sørensen har været uddan-
nelsesvejleder på Tovshøjskolen, Sødals-
skolen og Engdalsskolen i tre år nu. Det 
er hende, der sammen med lærerne af-
gør, om en elev er parat til at tage sig en 
ungdomsuddannelse.

Ikke parat
Abdi Rahman Jarato vil tage 10. klasse 
efter sommerferien. Han er ikke uddan-
nelsesparat og har derfor søgt ind på 
Vestergårdsskolen i Viby med et præcist 
mål:
”For at blive stærkere fagligt. Jeg vil på 
universitetet, men ved ikke helt hvad jeg 
vil læse endnu.” 
Dorte Holst Sørensen er hende, der har 
fortalt Abdi, at han bør tage en 10. klas-
se. Abdi siger:
”Det er godt at få at vide, om man er klar. 
Hvis jeg begyndte på gymnasiet nu, ville 
jeg blive smidt ud efter tre måneder. Og 
det kan jeg undgå nu.”
Abdis forældre har intet imod, at han ta-
ger 10. klasse. Men det er ikke alle, der 
kan forstå, at deres børn ikke er parat:
”Enkelte forældre synes eleven skal no-
get andet end det jeg har snakket med 
eleven om, men jeg har ikke oplevet 
utilfredse forældre – aldrig,” siger Dorte 
Holst Sørensen.

Parat
Efter sommerferien rykker Marian Nas-
ser direkte til Risskov Gymnasium, og 

det har været planen længe. Hvis karak-
tererne er gode, vil hun gerne læse me-
dicin eller psykologi på universitetet: 
”Hvis mine karakterer fra gymnasiet ikke 
er høje nok, vil jeg søge ind på universi-
tetet gennem Kvote 2.”

Årsagerne til at en elev erklæres ikke-
parat kan være alt fra dårlige karakterer, 
for meget fravær, lektier der ikke bliver 
lavet, eller mere alvorlige sociale proble-
mer.
UU-vejlederen besøger klasserne og 
snakker uddannelse, allerede når ele-
verne går i 7. klasse. 

Plan B
10. klasse kan være det, der klæder ele-
verne på til gymnasiets krav. Og hvis 
man gerne vil lave noget praktisk med 
sine hænder, er der kommet en ny 10. 
klasse på Aarhus Tech. Den skal forbe-
rede eleven til en håndværkeruddan-
nelse med fag, hvor det også er altafgø-
rende, at eleven kan læse og regne på 
et seriøst niveau. 
UU-Vejlederens mål er at give mest 
mulig viden til eleverne, så de star-
ter på den rigtige uddannelse. 
Dorte Holst Sørensen følger de unge 

indtil de er 18 år, så hun kan hjælpe hvis 
de dropper ud af en uddannelse:
”Det er fedt, hvis nogle har det godt med 
noget, de aldrig havde tænkt sig at lave,” 
slutter Dorte.

Klar parat?
Af Lars Christensen

Abdi Rahman Jarato og Marian Nasser, begge 16 år og fra 9.a. på Tovshøjskolen. Han er 
ikke parat til en ungdomsuddannelse, hun er erklæret uddannelsesparat.

Dorte Holst Sørensen følger de unge fra 
7. klasse, til de er 18 år gamle.
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Af Lars Christensen

Da Erik Møller Eriksen var 16 år 
gammel, byggede han vejene i 
Gellerup, når han fik fri fra sko-
len. Eriks onkler var Brdr. Møller, 
og Erik kørte gravemaskinerne for 
familiefirmaet. 

50 år senere er tre blokke revet ned, og 
to mere er tømt for beboere og skal også 
fjernes.
”Jeg tænkte: modigt gået! Jeg priser ini-
tiativet og tror man kan få et positivt om-
råde ud af det. Der er også områder på 
Sjælland og Fyn, der bliver omtalt nega-
tivt. Og jeg tror simpelthen, det er fordi 
det har været for kompakt. Man kunne 
allerede se lysningen, da de tre blokke 
kom væk.”
I dag, 50 år senere, laver Erik Møl-
ler igen vejene og fjernvarmefor-
bindelserne i Gellerup og Toveshøj. 
Brødrene Møller har vundet opgaven 
med at skabe den nye infrastruktur i Gel-
lerup og Toveshøj. Infrastrukturen dæk-
ker alt fra kloakker, fjernvarmeledninger, 
vand, elektricitet og til sidst asfalten på 
de nye veje.

En slags mentor
Erik drømte som ung om en masse ting 
han ville. Men han røg hurtigt ind i fami-
liefirmaet, og der har han arbejdet hele 
sit liv. Først kørte han maskiner, senere 
blev han entrepriseleder. I dag fungerer 
han med sine egne ord som en slags 
mentor for de, der snart skal overtage 
hans arbejde. 
Han havde aldrig forestillet sig at han 
ville komme tilbage til samme slags 
arbejde i Gellerup i slutningen af sit ar-
bejdsliv:
”Næh, det havde jeg ikke. Jeg havde 
mange drømme om mange forskellige 
ting. Men i og med, at det var familien 
der havde firmaet, så bliver man involve-
ret mere og mere i alt hvad der foregik.”

Kan blive for indavlet
Selv har Erik en søn, som arbejder med 
noget helt andet.
”Han er i et importfirma. Han ville ikke 
ind i den her branche. Og det har jeg 

også frarådet ham lidt. Det kan godt bli-
ve for indavlet. Jeg har kun en søn, men 
jeg har to børnebørn, og det er heller 
ikke noget for dem,” mener Erik Møller 
Eriksen.
Selv har Erik dog aldrig fortrudt, at han 
gik ind i byggebranchen:
”Jeg har altid været interesseret i at ska-
be noget og få tingene til at fungere. Jeg 
er nok mest praktisk anlagt.”

Slut om et år
Om et år gider Erik ikke mere. Han har 
stadig fingeren på pulsen med mange 
opgaver i virksomheden. Men det er nye 
tider og blandt andet IT er en udfordring 
for ham, selvom han forsøger at følge 
med:
”At sætte mig bag en computer.. det er 
ligesom en by i Rusland. Men jeg gør 

mit bedste, og det foregår jo sådan stille 
og roligt, tør jeg nu trykke på den knap?”
Gellerup var supermoderne da det blev 
bygget, men Erik graver altså nye kloak-
ker og anlægger nye veje i området for 
anden gang i sit liv. Han forudser at der 
vil komme mange flere af denne slags 
projekter i fremtiden: 
”Man begynder stille og roligt at få nogle 
grønne områder ind igen, så folk kan tri-
ves og have det godt.”
Se video med Erik Møller på www.gelle-
rup.nu

Tilbage i Gellerup efter 50 år

Erik Møller Eriksen har været med til at skabe Gellerupparken for 50 år siden – og del-

tager nu i genopbygningen, sådan som det vises på modellen i Instant One. 

”Man begynder stille og ro-
ligt at få nogle grønne om-
råder ind igen, så folk kan 
trives og have det godt.” 
Erik Møller
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Trods sine bare 27 år har Khaled 
Edwan fra Brabrand ført bønnen 
i 10 år nu. Han er tilknyttet Fre-
dens Moske. Jeg spørger, om han 
er imam?
 
”Imam? Ikke som du forstår. En imam er 
en lærd. Jeg er elev, men jeg styrer bøn-
nen.”
 
Faktisk har han allerede papir på koran-
studier, men der er mange andre ting, 
han skal være velbevandret i, før han vil 
kalde sig selv Imam, blandt andet ara-
bisk sprog og islamisk retslære. Khaled 
Edwan er ellers ikke bange for at tage fat 
i politiske emner. 
For nylig holdt han en fredagsbøn i Glo-
bus1 for 1.500 muslimer fra hele Aarhus. 
Han kritiserer muslimerne, og han kriti-
serer det han ser som kollektiv afstraf-
felse, når byggeplanerne for en stormo-
ske strander efter TV-udsendelser med 
skjulte optagelser af ældre imamer. 
Mens mange muslimer føler frustration, 
reagerer Khaled anderledes:
 
”Det motiverer mig bare. Vi skal vise to-
lerance overfor vores medborgere.” Kha-
led tror fuldt og fast på sameksistens: 
”Jeg føler det som en glæde. Vi har altid 
boet sammen, kristne og muslimer.”
 
”Vi ønsker også integration. Men hvem 
definerer hvad integration er? Vi skal 
finde ud af at tilpasse vores livsstil til 
Vesten uden at gå på kompromis med 
vores tro.”

Muslimer og Islam?
”En stor gruppe blandt muslimerne ved 
ikke, hvad Islam står for. De ved, at man 
kun må have en gud. Men Islam er også 
hvordan man handler og behandler 
andre. Du kan ikke sige, du er muslim 
og så modsige det i dine handlinger.” 
Islam opfattes ofte som en stillestående 
religion. Men udviklingen er konstant i 
gang over hele verden.
 
Man skaber sin egen autoritet
Når der indenfor Islam skal indføres nye 
ideer eller tages stilling til nyopståede 

problemer, er der fire gamle retsskoler, 
som intet nyt må være i strid med. Man 
kan sammenligne det med Grundloven. 
Man kan lave en ny straffelov i Danmark. 
Men den må aldrig være i strid med en 
lov på højere niveau, altså Grundloven.
 
Men før man kan tage del i værdikam-
pen på højt plan, skal man opbygge sig 
en autoritet. Og den del kommer helt 
naturligt, når man begynder at holde fre-
dagsbønnen i moskeen.

  

”To imamer kan have forskellig autoritet 
over to forskellige grupper. Man skaber 
sin egen autoritet ved at tale og ikke 
ved at angribe andre,” mener Khaled. 
Khaled Edwan fører jævnligt fredagsbøn-
nen på både arabisk og dansk i Fredens 

Moske. Han har også gjort det i Grim-
højmoskeen, fordi han blev inviteret.
Men imam-uddannelsen må vente. 
Først skal der brød på bordet. Khaled 
Edwan læser til sundhedsteknolog, 4. 
semester på Aarhus Universitet. Det er 
en ingeniøruddannelse, der handler om 
udvikling af teknologi til hospitaler og 
sundhedsvæsen. Sammen med sin kone 
Shaymaa, har han en søn på halvandet 
år.

Jeg er elev, men jeg styrer bønnen

Af Lars Christensen

”Vi har altid boet sammen, kristne og muslimer.” Khaled Edwan står foran Fredens 
Moske, som er nabo til det kristne Genbrugsland. 
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Rundt i Gellerupparken

Hvem er den nye formand?

Af Lars Christensen

Navn: Youssef Abdul Kader
Alder: 48 år
Bopæl: Gudrunsvej 
Oprindeligt fra: Saidon, der lig-
ger i det sydlige Libanon.   

Youssef Abdul Kader er udover formand 
for Gellerupparken også bestyrelses-
medlem i Ramallahspejderne og des-
uden afdelingsformand for Fritidsfor-
eningen under Brabrand Boligforening. 
For to år siden forsøgte Youssef at blive 
formand i Afd. 4. Men det lykkedes ikke 

dengang. Han blev i stedet næstfor-
mand. Han var også medlem af afde-
lingsbestyrelsen fra 1994 til 2004.
Sammen med sin kone har Youssef syv 
drenge. 

Kom til Skive som 18-årig
Da Youssef var 18 år, flygtede han fra Li-
banon. Han kom til Skive i 1985 og bo-
ede i byen i fem år.
Youssef flyttede herefter til Aarhus for at 
uddanne sig som elektroingeniør. Han 
er også uddannet ejendomsservicetek-
niker og har arbejdet som varmemester 

i Brabrand Boligforening. I øjeblikket ar-
bejder han freelance som tolk for Aarhus 
Kommune. Han leder samtidig efter et 
fuldtidsjob. Youssef var i Skive så sent 
som sidste uge og har stadig relationer 
i byen.
Efter kun et år i Danmark ville Youssef 
ud at opleve verden, så han tog på Inter-
rail rundt i Europa. Han skulle bruge et 
visum til Østrig og fik det med hjælp fra 
Dansk Flygtningehjælp.

Efter afdelingsmødet i Gellerup-
parken har bestyrelsen konstitu-
eret sig med Youssef Abdul Ka-
der som formand og Abdinasir 
Jama som næstformand. Den 
tidligere formand Helle Hansen 
er menigt medlem. 

Vi har talt med den afgående og den nye 
formand.

Jobs til de lokale
Den vigtigste sag, som Youssef vil arbej-
de for, er at få skabt jobs. 
”Mit mål er at få ansat flere beboere i lo-
kalområdet, for eksempel i boligforenin-
gen.”
”Og det skal helst være rigtigt arbejde, 
ikke bare som ”forsøgskaniner”,” som 
han kalder ordningen med virksomheds-
praktikanter og så videre. 
Han mener, at man naturligvis skal have 
de rigtige kompetencer til at varetage et 
job: 
”Men hvis man har kompetencerne, så 
bør det være et fortrin, hvis man også 
bor her i området,” siger han. 

Helle Hansen supplerer med et forslag 
om, at der skal være et ”flyverkorps” 
af lokale vikarer til rengøringsarbejde 
i boligafdelingerne. Man kunne også 
oprette en bemandet genbrugsstation 
midt i Gellerupparken, måske også en 
genbrugsbutik, og så skal der naturligvis 
være muligheder for at få arbejde i hel-
hedsplanens byggerier, når de kommer 
rigtigt i gang. 

Helhedsplanen kører bare
A propos helhedsplanen: den rokkes der 
ikke ved med Youssef i formandsstolen. 
Den skal bare fortsætte, understreger 
han. En nuanceforskel er der dog mel-
lem ham og Helle: 
”Hvis der er løsninger, der er billigere 
end andre, så vælger jeg de billige - af 
hensyn til beboernes husleje,” siger han. 

Læs hele interviewet på www.gelllerup.
nu

Af Birger Agergaard og Lars Christensen

Ny formand: Jobs er det vigtigste

Youssef Abdul Kader - fra Libanon over Skive til Gellerup (foto: Lars Christensen).
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I år er der godt gang i nytteha-
verne på Janesvej. Nogle bebo-
ere er gået sammen og har delt 
en have.  Derfor kan flere nu 
få en have og på denne måde 
hjælpe hinanden med at vande 
haven. 

Ny jord er kommet i haverne, og lige nu 
arbejdes der på at sætte løg, spinat, salat 
m.m. i haverne. 
Beboerhuset Laden har også fået en be-
boerhave, hvor frivillige dyrker grøntsa-
ger samt blomster, som vil indgå i Folke-
køkkenet Ladens menu.

Buskadset omkring nyttehaverene er 
blevet ryddet, og det er tænkt som en ny 
grillplads for alle beboere, også for dem 
som bare vil nyde nyttehaverne.

Folkekøkkenet Laden 
Fredagsspisning i folkekøkkenet rykker 
her i sommerperioden udenfor, når vejr-
guderne er med os. 
Spisning i Laden fredag kl. 17. Voksen 20 
kr. børn op til 12 år. 10 kr.
Hold øje med kalenderen på gellerup.nu

Toveshøj nu på facebook
For to måneder siden gik en Facebook-
gruppe i luften, hvor alle beboere på To-
veshøj kan komme med forslag, billeder 
og andet, som berører Toveshøj. Grup-
pen hedder ”Toveshøjs beboere”. 

Af Anett Sällsäter Christiansen

Rundt på Toveshøj

Gang i haverne

Toveshøjs beboere har gennem 
længere tid døjet med manglen-
de skraldesug i opgangene. 

På grund af forstoppelse har skralde-
skakterne i perioder været lukket for 

reparation. Disse er nu overstået, og 
der er atter kommet ”fuld skrald” på 
skraldesuget i hele afdeling 5 - Toveshøj. 
Tilbage står et par containere på par-
keringspladserne, som har været brugt 
til midlertidig skraldespand. Drifts-
kontoret forsikrer, at disse vil blive 

kørt bort meget snart, så madaffald 
og andet fordærveligt, der måtte være 
blevet kastet i containerne, ikke kom-
mer til at stå og rådne i varmen og 
tiltrække rotter og andre skadedyr. 

Fuld skrald på skraldesuget

Af Tore Plougheld

Folkekøkkenet rykker udenfor, når vejrgu-
derne er med os.

Først skal der arbejdes … …. og så må der hygges i nyttehaverne på Janesvej.

Ny formand: Jobs er det vigtigste
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Gellerup.nu har besøgt Punjabi 
restaurant i Bazar Vest for at 
få en bid til ganen og anmelde 
måltidet.
 

Den ligger i den gamle afdeling, ved si-
den af café Roma. Man misser den næ-
sten, da den ikke så stor, og de gør ikke 
meget reklame for stedet.
Restauranten er hyggelig med røde væg-
ge og et loft, som skal forestille klipper. 

Der hænger nogle lamper i loftet, som 
desværre ikke var tændt, da vi var der. 
Det kunne ellers gøre stedet hyggeli-
gere. Siddebåsene er behagelige sofaer. 
Der er rent og fyldt op med siddepladser, 
som gør det lidt svært at komme rundt 
om buffeten. Men vi fik at vide, at der 
er travlt omkring frokost og aftensmad. 
Man kan også købe buffetmenuen som 
take away. 

God pris for buffet
Buffeten koster 65 kroner, og hvis man 
vil have te, brød og samosa ved siden af, 
koster det ekstra. Men det er alligevel en 
god pris og der er nok at vælge imellem. 
Der er et godt udvalg af både vegetariske 
og almindelige retter og der er salat med 
rød salsa, koriandersalsa og yoghurtdip 
og mange andre spændende, men også 
stærke ting. 
Til dessert fik vi en god chai-te, som var 
dejlig sød og krydret og dermed en god 

afslutning på et godt måltid. 
Det er selvfølgelig ikke gour-
metmad, men til prisen og 
den hyggelige stemning og 
den gode betjening taget i 
betragtning, er det et godt 
måltid. 

Med og uden kød
Restauranten er så ung, at 
der endnu ikke findes et me-
nukort, men der hænger en 

plakat på væggen, hvor retterne og pri-
serne står beskrevet.
Piialycia prøvede retterne med kød, og 
Elsebeth holdt sig til det vegetariske. Der 
var butterchicken kylling i sød sovs med 
ris, chicken tikka masala, chicken palao, 
mens der for vegetaren var en spinatret 
med hjemmelavet ost, en kikærteret, 
som sved godt i halsen samt ris og de 
forskellige salater. Det var en smule 
stærkt, men her kunne yoghurtdressin-
gen hjælpe på det.

Indehaverne er fra Afghanistan
Indehaverne af restauranten stammer 
oprindeligt fra Afghanistan og er flyttet 
til Aarhus fra Aalborg-egnen. Faderen 
har mange års erfaring i restaurations-
branchen gennem sit arbejde i Jensens 
Bøfhus. Det oplyser sønnen Wainsh Mi-
hra, som også er den synlige i restau-
ranten. Han byder velkommen, tager 
mod betaling og fortæller gerne om ret-
terne. 
”Selv om vi er afghanere, er det det 
samme mad vi spiser, og derfor kalder 
vi det en indisk restaurant,” forklarer 
Wainsh. 
Vi gik fra restauranten med et godt ind-
tryk. Vi havde fulde maver og kommer 
helt klart igen. Måske en anden dag til 
morgenmad eller frokost. 

Indian Punjabi Restaurant har åbent 
dagligt fra kl. 10-19.

Indisk restaurant allerede godt besøgt

Af Piaalycia Fischlein og Elsebeth Frederiksen

Der er et godt udvalg for både vegetarer og kødspisere.

En dejlig vegetarret med spinat og hjemmeladet ost 
samt en samosa. 



Kvartalsmøde 31. maj 
Samvirket i Gellerup inviterer til kvartalsmøde tirsdag 
den 31. maj. Vi byder velkommen kl. 16.30 præcist og 
afslutter kl. 19, men der er spisning for dem, der gerne 
vil netværke og har meldt sig til.  

Dagsorden:
- Velkommen og navnerunde
- Tryghedsbarometer v. Jens Espensen
- Tryghed og trivsel i forhold den fysiske helhedsplan v. 
Kim Skelmose og Per Frølund
- Den kommende boligsociale Helhedsplan v. Henning 
Winther
- Opsamling fra sidste kvartalsmøde - Kort pause
- Oplæg og debat (Børneopdragelse og radikalisering) 
v. Jesper Holme
- Kommende aktiviteter

Kl. 19 – 19.30 er der fælles mad. Husk tilmelding senest 
torsdag den 26. maj via mail wiel@bbbo.dk.

   Nyt sted til
   Grundlovsfest
Lige før Ramadanen, søndag den 5. juni, er der stor grundlovsfest i Gellerup. Det er samtidig Gellerup Kirkes 40 års fødselsdag, så der er lagt op til en større begivenhed. 
Festen holdes denne gang ikke ved Klubberne, men på ”Den jordiske Freds Plads”, som er det navn, som pladsen mellem Gellerup Bibliotek og Gellerup Kirke har fået.  
Grundlovsfesten er ved at blive forberedt, men ideen er, at Ramallah-spejdernes trommeslagere skal gå rundt i hele Gellerup og Toveshøj og kalde alle til grundlovsfest. Ideen er også, at festdagen skal slutte med stor fællesgrill, hvor alle der har lyst kan spise med fra kl. 17 - ca. kl. 20.

Midsommerfest – 

Sankt Hans aften

Lørdag den 18. juni holder Gellerupparken og Toveshøj 

midsommerfest, bedre kendt som Sankt Hans aften. 

I år har vi valgt at fejre den lidt tidligere, for på en 

lørdag behøver børnene ikke komme så tidligt i seng. 

Så er der mere tid til, at vi hygger os sammen ved 

bålet.
Midsommerfesten holdes på plænen foran 

Tousgårdsladen i Toveshøj.
Program vil blive omdelt og kan ses i gellerup.nus 

kalender. 

Kom og se E&P-Huset 

Har du ikke set den røde prik indefra endnu? 
Informationscentret, som først hed Instant One og 
siden er kaldt E&P-Huset, viser alt om helhedsplanen 
– lige nu handler det især om den nye ungdomsbydel, 
byparken og renoveringen af Blok B4 og Blok B7 i 
Gellerupparken samt blok A17 på Toveshøj.
Yderligere er der udstillet visioner for letbanen fra 
Aarhus Ø til Brabrand. 

Fest for de unge

Traditionen tro vil Gellerup fejre de unge, der tager 

studentereksamen og andre eksaminer. Festen holdes 

Sankt Hans aften 23. juni i Foreningernes Hus, med start 

kl. 21. 
Hold øje med tilmeldingssedler i opgangene. 

      Forestilling om kvinder

Om kvinder, af kvinder og med kvinder. Men for alle interesserede. Det gælder for Eutopia Stages kommende forestilling ”Community Play”, som du kan se på Gudrunsvej 78 (det tidligere Gellerupscenen).
Der er premiere 4. juni kl. 17.30, og den kan også ses grundlovsdag 5. juni kl. 17.30. 
Læs mere i dette nummer af Skræppebladet. 



Kalender fra d. 23. maj – 23. juni 2016 
 
Tirsdag d. 24. maj   kl. 19-20  Ekstraordinær generalforsamling i Tousgårdens Venner, Tousgårdsladen
Lørdag d. 28. maj   kl. 10-16              International aften i Gellerup Kirke
Lørdag d. 28. maj  kl. 10.30-12.30     Skriveværksted på Gellerup Bibliotek
Tirsdag d. 31. maj  kl. 16.30-19 Kvartalsmøde i Samvirket

Fredag d. 3. juni   kl. 19-22       Jalla:13 holdes denne gang på Aarhus Teater
Lørdag d. 4. juni   kl. 13-20         Gelleraps 2016, Ungdomskulturhuset, Saltholmsgade
Lørdag d. 4. juni   kl. 17.30-18.30 Community Play, Eutopia Stage, Gudrunsvej 78 
Søndag d. 5. jun.   kl. 14-17  Grundlovsfest i Gellerup, mellem biblioteket og Gellerup Kirke
Søndag d. 5. juni   kl. 17.30-18.30 Community Play, Eutopia Stage, Gudrunsvej 78
Mandag d. 6. juni  kl. 16.30-18.30    Afstemning om Deltagerbudgetter (Flygtninge og hjemløse) Globus1
Tirsdag d. 14. juni  kl. 10-12     Jordemodercafe, Globus1
Torsdag d. 16. juni  kl. 17-19.30    Værestedsaften i Gellerup Kirke 
Lørdag d. 18. juni               Aften       Midsommerfest i Gellerupparken og Toveshøj, Fællesarealet, Toveshøj
Lørdag d. 18. juni  kl. 10.30-12.30    Skriveværksted på Gellerup Bibliotek
Torsdag d. 23. juni  kl. 21-23  Dimissionsfest, Foreningernes Hus

          Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender maj-juni 2016

Nedtælling til nedrivning 

To blokke på Bentesvej og Lottes- 

vej har stået tomme i længere 

tid, og det har desværre med-

ført hærværk og ildspåsættel-

ser. Nu er nedbrydningsfirmaet 

P. Olesen i gang med at sanere 

ejendommen, dvs. fjerne træ og 

inventar samt fjerne den blyhol-

dige maling, før blokkene kan 

rives ned. Senere bygges en ny 

ungdomsbydel op – se mere 

om dette i Skræppebladet. (foto: 

Piaalycia Fischlein)


