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Fakta-resistens
Af Birger Agergaard, beboerredaktør

Når en persons argumenter mødes af fakta, og fakta preller af på personen, er denne ’fakta-resistent’. Akkurat som dengang i 1800-tallet, hvor minister Søren Kjær sagde: Hvis det er Fakta, saa benægter a Fakta.
De berømte ord giver genklang i dag i Gellerup, hvor kvindesvømningens tilhængere oplever, hvordan en række politikere argumenterer i den vanvittigt lille sag om tre timers offentlig kvindesvømning hver lørdag med nedrullede gardiner. 

Når kvinderne i en brugerundersøgelse dokumenterer: ”Vi er ikke undertrykte, vore mænd bestemmer ikke, hvad vi må, og det er god integration, når kvinder fra mange forskellige bydele og trosretninger mødes.” Ja, så lyder svaret fra værdi-politikerne:”Kvinderne er undertrykte, mænd bestemmer over deres koner, og kønsopdelt svømning er et skridt væk fra integrationen.”

Hvor er dokumentationen?
Kvindesvømmernes venner har gang på gang efterlyst dokumentation for, at kvinderne er undertrykte. Den har vi til gode at se. 
Peder Udengaard og Hüseyin Arac, begge socialdemokrater, skrev i et indlæg:”Det er en principiel sag, der handler om, at vi som kommune ikke kan indrette offentlige tilbud, der understøtter religiøse motiver.”

Venstres Gert Bjerregaard er lige så fakta-resistent:”I Gellerupbadet handler det om, at nogen vælger at stå udenfor vores samfund. De kvinder får at vide, at de ikke må på grund af deres religion. Det skaber et parallelsamfund.”

Hatten af for svømmevennerne, som gør et kæmpearbejde for ikke at miste et 13 år gammelt tilbud, som i den grad har gavnet integrationen og givet kvinderne et forløsende frirum. 

Her er der lektiehjælp
Maryan skal overleve på integrationsydelse
Forældre med i beredskabet
 Jens Joel flytter fra Gellerup
Tro på de unge, og stil krav til dem
Du skal sortere dit affald
Flere vælger Tovshøjskolen
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Af Birger Agergaard og Julie Arnfred

Aarhus Byråd nærmer sig en be-
slutning om at stoppe den køns-
opdelte offentlige svømning i Gel-
lerupbadet. 

Forslaget har indtil videre samlet flertal, 
og på et byrådsmøde i december skal 
den endelige formulering vedtages. Det 
ventes at træde i kraft efter nytår. 
Mens hverken forslagsstillerne fra Ven-
stre eller byrådets flertal har baseret be-
slutningen på fakta, men på værdipoli-
tik, så har kvinderne valgt at lave en bru-
gerundersøgelse. Den kan ikke bekræfte 
Venstres påstand om, at kvinderne er 
undertrykte.

Kvinderne er ressourcestærke
Undersøgelsen viser en stor spredning 
blandt kvinderne på alder, socioøkono-
misk ståsted og oprindelsesland, men 
samlet set er der tale om en ressour-
cestærk gruppe kvinder. Det kommer 
bl.a. til udtryk ved:
• at de allerfleste kvinder taler perfekt el-
ler næsten perfekt dansk
• at ni ud af ti kvinder er danske stats-
borgere
• at når de er til svømning, er det sam-
taleemner som uddannelse/job/karriere 
og det danske samfund, der særligt op-
tager dem 
• at de fleste af kvinderne har en velfun-
deret uddannelsesmæssigbaggrund og 
er forankret i arbejdslivet.

Undertrykte?
Kvinderne er også spurgt, om ”andre” 
har bestemt, hvilken form for svømning 
de må deltage i. Een ud af de 65 deltage-
re svarer ja. Over 90 procent har svaret, 
at det har de selv bestemt.
De er også spurgt, hvad de vil gøre, 
hvis dette svømmetilbud forbydes. Over 
halvdelen vil stoppe med at svømme. 29 
procent vil svømme et andet sted med 
kvindesvømning. Knap 10 procent ville 
svømme med blandede hold.
Under halvdelen af kvinderne kommer i 
øvrigt fra Brabrand (27 ud af 65) – resten 
er bosat bredt i andre bydele. 79 procent 
angiver at være muslimske, resten forde-

ler sig på kristne, andre trosretninger og 
ateister. 

Svøm, men uden gardiner!
Undersøgelsen får dog ikke byrådets 
flertal til at ændre holdninger. Venstres 
politiske ordfører Gert Bjerregaard del-
tog i en debat i DRs Aftenshowet, hvor 
han fik forelagt konkrete argumenter 
fra Sumeyye Sherifah og Helle Hansen 
fra Gellerup, og han kunne kun gentage 
tidligere udsagn om, at ”nogle” af kvin-
derne er undertrykte. Og at kvinderne 
gerne må svømme, endda de samme tre 
timer hver lørdag eftermiddag, men gar-
dinerne skal fjernes!

De radikale er imod et forbud. Rabih 
Azad-Ahmad fra partiet har i debatten 
sagt:
”Hvis der skulle være enkelte kvinder, 
som ikke bestemmer selv, hvad de må, 
så vil man gøre dem en bjørnetjeneste at 

forbyde dem at være sammen med an-
dre kvinder i svømmehallen.”

Æbleskiver og demo
Kvindesvømningens Venner inviterer 3., 
10. og 17. december på æbleskiver til de 
kvinder, der møder op, og når byrådet 
får sagen på sin dagsorden – sandsyn-
ligvis onsdag den 7. december – er der 
demonstration foran Rådhuset. 

Kvindesvømmere: Stærke eller undertrykte?

Kvindesvømmerne har oprettet en venne-
forening, som står bag kampagner og oply-
sende arrangementer og bruger dette hav-
fruebillede til at symbolisere sagens kerne.  
Find dem på Facebook: Kvindesvømnin-
gens Venner i Gellerupbadet
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Sabriin Mohamed kommer tit 
og laver lektier i lektieklubberne 
på Tovshøjskolen. I dag kom-
mer hun desuden som Ung Re-
porter for at interviewe andre i 
lektieklubben.

Uzair Ahmed på 11 år bor på Janesvej. 
Han fortæller:
”Jeg er blevet klogere! Jeg er blevet bed-
re til engelsk, tysk og matematik. Jeg er 
også blevegt bedre til at læse.”
Hvad kan du gøre i lektieklubben, som 
du ikke kan derhjemme?
”Hjemme kan min mor ikke hjælpe mig 
så meget, for hun er ikke så god til tysk 
og engelsk.”

Amiira Yusuf, også 11 år, bor på Edwin 
Rahrs Vej. Hun er også glad for at kom-
me i lektieklubben:
”Jeg er blevet bedre til at læse og til at 
regne.”
Hvad kan du gøre i lektieklubben, som 
du ikke kan derhjemme?
”Jeg kan få lavet mine lektier, fordi hjem-
me hos mig selv ser jeg bare TV!” 

En af lektiehjælperne i dag er Barakat 
Bokharaie, som selv bor på Toveshøj – 
på Janesvej. Han er student og arbejder 
for tiden. 
Hvad har du lært mest af ved at være i 
lektieklubben? 
”Jeg har ikke tidligere tænkt over, at der 
er så mange mennesker, der har brug for 
hjælp – både voksne og børn.”
Hvad får du ud af at være frivillig i lek-
tieklubben?
”Jeg er glad bare for at få lov at hjælpe. 
Jeg får også nemmere ved at finde ud af, 
hvad jeg selv vil i fremtiden.”

Sabriin Mohamed, Edwin Rahrs Vej, 
kommer selv i lektieklubben for at blive 
bedre i mange forskellige fag. 
”Efter, at jeg er begyndt, er mine karak-
terer steget markant. Jeg er blevet bedre 
i naturfagene, engelsk, dansk og mate-
matik. ”
Hvorfor kommer du i lektieklubben?
”For at blive 100 gange klogere! Jeg går i 
9. klasse, så det betyder meget for mine 
karakterer, at jeg kommer her. Jeg synes, 
at jeg får en masse god hjælp her.”

”Jeg bliver klogere”

Af Ulla B. Jørgensen og Sabriin Mohamed

Barakat Bokharaie hjælper 11-årige Amiira 
Yusuf. Hun synes, at lektiehælperne er 
gode til at hjælpe. 

Uzair Ahmed siger, at han er blevet bedre 
til engelsk, tysk og matematik. Og gene-
relt til at læse. 

To af pigerne, der går i onsdags-lektieklub-
ben på Tovshøjskolen. 

Lektieklubber

Hvis du også vil have bedre styr på dine lektier, så kan du få gratis lektiehjælp her:

Tovshøjskolen (tirsdag kl. 17-19) Ring til Maryan først på 6070 7659
Tovshøjskolen (onsdag og torsdag kl. 17.30-19.30) Ring til Ilham først på 2964 5804
Gellerup Bibliotek (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.30-17.00)

Vi mangler flere lektiehjælpere! Vi har brug for flere lektiehjælpere bl.a. i matema-
tik, fysik og andre naturvidenskabelige fag.
Vil du gerne være lektiehjælper, så ring til Ulla på 6155 8561.
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Det er ikke kun personer på 
kontanthjælpsloft, som har mi-
stet mange penge på regerin-
gens lovændringer i år.

Maryan Hayir fra Toveshøj er et levende 
eksempel på en borger, der er kommet i 
økonomiske problemer, fordi hun 1. juli 
kom på integrationsydelse. Men hun har 
ikke tænkt sig at give op. For hende er 
fremtiden at studere.

”Jeg vil gerne være socialrådgiver, 
fordi jeg vil hjælpe andre mennesker 
og være et forbillede for mine børn og 
være en god rollemodel for somalierne 
i Danmark.” Sådan siger Maryan, som 
foruden at være studerende også er 
medlem af Tovshøjskolens forældrebe-
styrelse og Q-Hus Gellerup, og hun er 
formand for Aarhus Afro og sidder i To-
veshøjs afdelingsbestyrelse. 

En sur nedgang
Loven om integrationsydelse blev stram-
met i år. Hvis man ikke har opholdt sig i 
Danmark i mindst syv af de seneste otte 
år, så kommer man ned på integrations-
ydelse. 

”Jeg kom til Danmark i 1993 og er dansk 
statsborger. Jeg var væk fra Danmark i 
nogle år fra 2002 til 2010, så jeg har des-
værre kun boet her i seks år siden da,” 
forklarer Maryan Hayir.

På integrationsydelse får Maryan kun 
6.800 kr. udbetalt efter skat. Det kan fa-
milien stort set ikke leve af.

Det er en sur nedgang fra de 10.300 
kr., som hun tidligere fik udbetalt efter 
skat i forrevalideringsydelse. Hun gik på 
VUC som afklaring på, om hun kunne 
starte en ny uddannelse, men ydelsen 
forsvandt og blev erstattet med integra-
tionsydelsen.

Forsøger at spare
Hun og de tre døtre bor i en tre-værelses 
lejlighed på 90 kvm. på Toveshøj. Her 
er huslejen og forbrug på godt 9.000 kr. 

Derfra skal trækkes en boligsikring, og 
hun får børnecheck til pigerne på tolv, 
syv og tre år. Hun forsøger at spare, 
eksempelvis ved at slukke mere lys, og 
på indkøb, som tidligere gjorde livet lidt 
lysere.

”Jeg betaler også af på min invalidebil. 
Da kommunen fjernede bussen til Tove-
shøj, blev jeg nødt til at søge kommu-
nen om en invalidebil, fordi afstandene 
blev for store!”

Maryan kunne have søgt førtidspension, 
fordi hun har polio. Men hun vil hellere 
studere og havde håbet på at komme 
ind på socialrådgiverstudiet – noget hun 
har forberedt sig på de seneste år med 
de nødvendige VUC-fag.

”Men jeg kom ikke ind i år. Så nu fort-
sætter jeg med andre fag på VUC og hå-
ber at komme ind næste år. Hvis det lyk-
kes, kommer jeg igen på revaliderings-
ydelse,” fortæller Maryan Hayir, som 
tidligere er handelsskoleuddannet. 

”Du betaler mange penge i husleje – kan 
du ikke få en mindre lejlighed?”

”Jeg har forsøgt, i hele byen, men vente-
listerne er for lange. Jeg vil jo helst blive 

boende her i området, hvor både jeg og 
mine børn har vores netværk og aktivite-
ter, men her er slet ikke nogen egnet lej-
lighed til en billigere pris,” siger Maryan 
Hayir.

Loven har ramt borgere hårdt

Af Birger Agergaard

Maryan Hayir: ”Jeg vil gerne være socialrådgiver, fordi jeg vil hjælpe andre mennesker og 
være et forbillede for mine børn og være en god rollemodel for somalierne i Danmark.” 
(foto: Julie Arnfred)
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Der er langt imellem optøjer og 
stenkast i Gellerup og Toveshøj. 
Alligevel er Aarhus Kommune i 
gang med at efterse beredska-
bet i området.

Allan Lund, tidligere chefpolitiinspektør, 
har fået opgaven med at justere det eksi-
sterende beredskab.
Han har allerede holdt møde med en 
del foreninger og bestyrelser samt en 
lille workshop  på Hotel Scan-

dic sidst i oktober måned. I løbet af ugen 
har han planer om at mødes og spise 
med de unge i Fredens Moske og samti-
digt lytte til deres drømme og ønsker for 
fremtiden.
”Det er vigtigt at få så mange organisa-
tioner og foreninger med i første bølge 
som overhovedet muligt. Jo flere am-
bassadører for den gode historie, desto 

større er sandsynligheden for, at vi på 
sigt når sikkert i havn, fortæller Allan 
Lund. 

Hvor er dine børn henne?
Sådan spørger Bydelsmødrene allerede 
andre forældre, når de ser utilpassede 
unge der driver rundt eller laver ballade, 
men det er ikke altid, at det ender i en 
konstruktiv dialog. 
”Bydelsmødrene er nogle stærke kvin-
der, der af hjertet ønsker at indgå i ci-
vilsamfundets beredskab på en meget 

synlig måde og ikke bare være dem, der 
laver kaffe og bager kager. De er meget 
bevidste om, at det danske samfund 
levner muligheder for, at børn og unge 
kan udfordres og prøve grænser af – en 
frihed, der omvendt også kræver, at man 
optræder respektfuld og ansvarligt,” for-
klarer Allan Lund. 

Som at være i Libanon igen
”Jeg oplever en helt fantastisk positiv 
stemning, under min gang i området. 
Mange jeg taler med er trætte og kede 
af, at deres boligområde fortsat karak-
teriseres som en ghetto. Jeg fornemmer 
helt klart en lyst til at ville noget andet 
og mere positivt. Særlig oplever jeg, at 
mange yngre foreningsfolk kommer 
med ideer og forslag på en meget inspi-
rerende måde.” 

At Allan Lunds gang i Gellerup og Toves-
høj synes at have været gnidningsfri, 
kan måske tillægges det faktum, at han i 
seks år boede i Beirut, Libanbon: 
”Jobbet førte mig ofte ud i de områder, 
som mange af beboerne i Gellerup og 
Toveshøj kommer fra…. et lille plus, der 
hurtigt skaber de relationer, der kræves 
for en konstruktiv dialog herude. Det er 
ligesom at være i Libanon igen,” smiler 
Allan Lund.
Og han ser store muligheder i fremti-
dens Gellerup:
”Det bliver et virkelig skønt område – 
simpelthen et område, man kan være 
stolt af at have tilknytning til, hvad enten 
man er beboer, gæst eller blot har sin 
daglige gang som følge af arbejde … hvis 
vi alle vil det!” 

Hvor er dine børn?

Af Lars Christensen

Allan Lund blev så begejstret for Libanon og ikke mindst den libanesiske befolkning, at 
han har et cedertræ og et kort over Libanon tatoveret på underarmen. 

Beredskabet er et netværk af pro-
fessionelle, foreninger og borge-
re, der stiller op, når det gælder ro 
og orden i området. 
Allan Lund er tidligere chefkrimi-
nalinspektør i Østjyllands Politi. 
Udsendt til Beirut fra 2009-2015, 
hvor han boede med sin familie.

”Mange jeg taler med er træt-
te og kede af, at deres bolig-
område fortsat karakteriseres 
som en ghetto.” Allan Lund
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Jeg er på besøg hos Jens Joel. 
Han står i sin lejlighed, hvor 
han har boet i godt fire år. Lejlig-
heden er tømt, og han venter nu 
på synet.  Han har været glad 
for at bo i Gellerup, men kære-
sten Line er gravid, og de har 
derfor valgt at flytte adressen til 
København, for der arbejder de 
begge to.  

Det er slet ikke, fordi Jens ikke kan lide 
Gellerup. Han har været glad for at bo 
her. Fra sin altan kan han se den nye le-
geplads og børn, der leger og spiller fod-
bold udenfor. ”Det er så smukt, når træ-
ernes blade skifter farve i løbet af året,” 
siger Jens.
Jens Joel har hørt meget for, at han valgte 
at bo i Gellerup. Var det kun for at samle 
stemmer sammen? 
”Nej, der er selvfølgelig nogle i områ-
det, der har sagt, at de stemmer på mig, 
men det var ikke den primære årsag,” 
siger Jens Joel. Han forklarer, at da han 
var nødt til at flytte fra sin lejlighed på 
Trøjborg, fordi den skulle sælges, ville 
han prøve noget nyt. Valget stod mellem 
Århus Ø og Gellerup, og valget faldt på 
Gellerup, fordi der sker en så stor udvik-
ling i området, som han gerne ville op-
leve tæt på.  
Senere er han blevet medlem af bolig-
foreningens bestyrelse. Noget han for 
øvrigt har tænkt sig at blive ved med, 
selvom hans base nu bliver København. 
Han er valgt i Aarhus og vil jo også frem-
over være i byen hver uge samt i ferierne 
i et sommerhus i Skæring.
 
Vil altid være en del af Gellerup
”Man glemmer aldrig Gellerup,” forkla-
rer Jens. Han husker mange gange, hvor 
han har mødt tidligere beboere med 
gode minder om området. 
”Jeg har fået et andet syn på området, 
mens jeg har boet her. Medierne giver et 
misvisende billede af Gellerup. Selvføl-
gelig er der problemer i Gellerup, som vi 
skal tage seriøst, men også mange gode 

ting.  Det er en landsbyfølelse… det at bo 
her giver en identitet.” Han kan godt lide 
foreningslivet, at folk siger hej på gaden, 
og unger, der kommer hen og spørger 
om politik. 
Jens fortæller, at kæresten Line også har 
været glad for at være i området og al-
drig har oplevet noget dårligt. Engang 
de gik en tur hånd i hånd, kom en knal-
lert forbi. Den stoppede brat op, da den 
var kørt forbi dem, og de tænkte ”Åh nej, 
hvad sker der nu?”. Men fyren på knal-
lerten vendte sig bare og sagde: ”Hvor 
ser I søde ud.”

Det politiske
Nu har Jens fået føling med området og 
kan snakke med, når de taler om områ-

det inde på Christiansborg.  Han ved, at 
nogle gange råber de højt, uden faktisk 
at være inde i tingene. 
Han kan også fortælle om de positive 
ting ved området, som de andre ikke al-
tid kan se. 
Selvom Jens fysisk forlader Gellerup, vil 
han stadig komme tilbage og håber da 
at blive inviteret til at spille fodbold, eller 
kigge forbi til en eller anden fest. 
”Gellerup elsker fester, og jeg glæder 
mig til at komme med til den næste,” 
slutter han.

Du har altid en del af Gellerup i dig

Af Elsebeth Frederiksen

Jens Joel kommer til at savne Gellerup. 
Han ser frem til at blive inviteret med 

til fester igen. 



8 - Gellerup.nu december 2016

Knap 100 deltog i en landsdæk-
kende ungekonference, som 
blev holdt 8. november i Gelle-
rup. Intet ondt ord om eksper-
ter - men det fungerede godt for 
ungekonferencen i Gellerup, at 
der denne dag ikke blev holdt 
taler af pædagoger og andre 
eksperter. Deltagerne var selv 
eksperterne denne dag. 

De fremmødte gav udtryk for, at de fik 
meget ud af dagen, fordi det var deres 
egne erfaringer og forslag, der var væ-
sentlige på dagen. De fik brugbare ind-
sigter med sig hjem, de fik sat deres vi-
den ind i nye perspektiver, og de fik dan-
net gode netværk, sagde flere af dem. 
I udsatte boligområder gennemfører kun 
75 procent af de unge en ungdomsud-
dannelse. Hvordan skal man sætte ind, 
hvor tidligt skal det ske, hvordan ind-
drages forældre, skal fagfolk sadle om, 
og skal de unge ikke selv tage ansvar for 
deres egen læring? 

Familien skal tage ansvar
Løsninger og ”indsigter” blev stillet op i 
en fælles mindmap, som delte emnerne 
op i fem temaer, som alle nu kan tage 
afsæt i. Derefter kom der gang i plenum-

diskussionen. Her er et par pluk fra de-
batten:
• Hver ungdomsvejleder har for mange 
unge - der mangler nærvær, og de unge 
føler sig ikke vejledt og ikke lyttet til.
• Vi vender hele tiden tilbage til den 
sociale arv. Man står på bar bund, hvis 
man ikke har en familie med ressourcer.
Individet, og familien, skal tage ansvar 
for den unges uddannelse
• Alt for ofte opdages problemet 
først i gymnasiet. Start i folkeskolen! 

• Unge rollemodeller er gode, men vi skal 
også have gode forældre-rollemodeller.
• Lærerne må godt stille krav til dig! Læ-
reren skal tro på eleven, det giver succes.
• Den unge skal ikke synke ned i util-
fredshed med ”systemet”. Gå dog ind i 
et netværk eller gå ind i politik! Den unge 
får empowerment.
• Lad være med at acceptere, at den unge 
ikke kan møde til tiden eller vil have dig 
til at gøre det, som den unge selv skal 
finde ud af.
• Unges egne fællesskaber er vigtige, de 
bygger hinanden op. 
• Bak de unges fremtidsdrømme op - når 
de er realistiske. 
• Folkeskolen er ikke indrettet til drenge, 
de gøres til piger, og det reagerer de 
imod. 
• Hvorfor klarer piger sig bedre i skolen? 
Fordi de passer deres lektier, mens dren-
gene spiller fodbold eller hænger ud. Det 
er galt med de kulturelle normer i fami-
lierne - forældrene skal stille flere krav til 
drengene. 
• Forældre betyder alt. 
Dagen var arrangeret af det boligsociale 
arbejde i Gellerup, af Boligsocialnet og 
af Ung i Aarhus Gellerup-Toveshøj. 
Se videoer fra dagen på gellerup.nu/hel-
hedsplaner/ungekonference

Bak de unge op - men stil også krav!

Af Birger Agergaard

Ahmad Younes var en af rapperne, der gav deltagerne en musikalsk smag af Gellerup.

En stor del af dagen gik med dialoger og 
formulering af indsigter ved bordene. 
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AffaldVarme Aarhus forbereder 
nu byens borgere på en ny af-
faldsordning, der betyder, at du 
skal til at sortere dit affald fra 
næste efterår.

Det betyder at du fremover skal sortere 
dit affald i tre dele:
• Almindeligt køkkenaffald, såkaldt re-
staffald,
• Glas, plast og metal, og 
• Papir og småt pap. 
Årsagen er, at Aarhus Kommune gerne 
vil bidrage til, at vi får et bæredygtigt 
samfund. Det skal blandt andet ske ved, 
at vi i fællesskab genanvender en mæng-
de ressourcer, i stedet for som nu bare 
smider dem ud.

Nyt forsøg
Nogle læsere kan nok huske sidste gang 
der blev forsøgt affaldssortering i de aar-
husianske hjem, og de sorte og grønne 
plasticposer. Denne gang bliver det an-
derledes, lover AffaldVarme på deres 
hjemmeside: 
”Sorteringen i grønne og sorte poser 
handlede om madaffald. Der var flere 
forskellige faktorer, der bevirkede, at sy-

stemet ikke var optimalt og blev for dyrt 
i forhold til, hvad det gavnede.   Glas, 
plast, metal, pap og papir er netop ud-
valgt denne gang, da disse materialer 
har stor værdi i forhold til genanven-
delse.”

Gammel kending står for opgaven
Peter Sørensen, tidligere inspektør for 
Brabrand Boligforening, skal stå for at 

indføre det i alle afdelinger i boligfor-
eningen. Frem til marts har han derfor 
et kæmpearbejde med at tage kontakt til 
alle afdelingsbestyrelser, og få klarlagt 
deres behov i forbindelse med den nye 
affaldssortering. Beslutningen skal tages 
i marts, for at AffaldVarme kan nå at be-
stille de nye affaldscontainere, der skal 
stå rundt omkring.

Om et år skal du sortere affald

Af Christian Andersen

Sådan kommer det forhåbentlig ikke til at se ud i de nye containere 
(arkivfoto fra Toveshøj). 

Tousgårdsladen fornyr sig 
Tousgårdsladen er nu et beboerhus direkte under afdeling 5 Toveshøj, og det giver nye muligheder. Der er flyttet rundt på flere funktio-
ner, og eksempelvis er beboerrådgiver Maryam Fereidanian rykket ned i underetagen i det tidligere kontor. Husmand Lars Skydsgaard 
arbejder meget med at forny køkkenet, som bruges mere og mere. Ikke bare af folkekøkkenet hver fredag, men også af International 
Madklub, Smag a la Gellerup og Foodmaker. (fotos: Instant City)
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Familierne i området vælger i 
stadig større grad Tovshøjsko-
len til. 

Fra blot at optage 15 procent af områdets 
skolestartere i 2014, er skolen nu oppe 
på næsten halvdelen, 49 procent i 2016.
Vi ser det som en tillidserklæring fra 
områdets forældre, og vi er meget glade 
for at kunne byde så mange nye elever 
velkomne på vores skole. Skolen har da 

også kunnet lave to børnehaveklasser 
med 20 elever i hver. 
Her modtager eleverne ud over de nor-
male fag undervisning i musik fra musik-
lærere fra Musikskolen. Skolen har også 
indgået samarbejde med Børnecentret 
Familieværket, hvor eleverne hver ons-
dag får undervisning i den såkaldte di-
nosaurusskole. Her lærer de om god 
opførsel, følelser, konfliktløsning og ikke 
mindst den anerkendende tilgang til 
hinanden. Hertil tilbydes der kurser for 

forældre om, hvordan de bedst muligt 
støtter deres børn. 

Besøg skolen i december
Skolen håber at kunne fortsætte den 
flotte udvikling. Alle familier i området 
er velkomne til at besøge skolen og få en 
snak med ledelsen. Skoleindskrivningen 
varer december måned ud. 

Flere familier vælger Tovshøjskolen

Af viceskoleleder Thomas Chr. Trønning

Hvordan oplever unge med en 
etnisk minoritetsbaggrund poli-
tiets arbejde i deres dagligdag? 
Og hvilke konsekvenser har så-
danne oplevelser for forholdet 
mellem politiet og de unge?

Disse spørgsmål ønsker vi at besvare i et 
nyt forskningsprojekt på Center for Rus-
middelforskning (Aarhus Universitet), 
hvor vi i samarbejde med andre nordiske 
forskere vil interviewe unge i Danmark, 
Norge, Sverige og Finland om deres er-
faringer med politiet i dagligdagen. 

Følelse af uretfærdighed
I de senere år har der været et stort fokus 
på unge med en minoritetsbaggrund i 
medier, politiske debatter og i forhold til 
politiets indsatser. Ofte bliver disse unge 
forbundet med forskellig slags krimina-
litet. Forskere har advaret om, at denne 
opmærksomhed kan påvirke de unges 
følelse af at blive behandlet retfærdigt af 
myndighederne, hvilket igen kan påvirke 
deres samarbejde med politiet. 
For at få de unges perspektiver på politi-
ets arbejde vil vi være til stede i Gellerup 
for at interviewe unge mellem 16 og 25 år 
om deres oplevelser med politiet. Disse 

interviews vil blive sammenlignet med 
interviews med unge i de andre nordiske 
lande. Resultaterne af undersøgelsen vil 
være med til at skabe viden om, hvordan 
politiet bedst kan møde unge i udsatte 
boligområder. 
Vi er meget interesserede i at snakke 
med unge i eller omkring Gellerup, der 

har været i kontakt med politiet. Du kan 
kontakte Mie Haller: Tlf. 9350 8198. Mail: 
mbh.crf@psy.au.dk (Man får et gavekort 
på 150 kr. for at deltage)
Gellerup er valgt til undersøgelsen, fordi 
der er en lokalpolitistation, der er en høj 
procentdel med anden etnisk baggrund, 
og området har ofte medieomtale.

Er du ung og blevet standset af politiet?

Af Mie Haller, Center for Rusmiddelforskning

Gellerup har en lokalpolitistation - det er en af grundene til, at Gellerup er valgt til
 interviews med unge.



Hostel åbner 13. januar 

Gellerups nye hostel, City Sleep in Gellerup, 
åbner fredag den 13. januar kl. 13! Poul ‘Pablo’ 
Nørgaard og Joan Byrsting inviterer til reception 
med ”mad, musik og overraskelser”.
Hostel’et er blevet indrettet på Gudrunsvej 
82, hvor først fritidshjemsbørn og siden 
børnehavebørn har huseret i en årrække. Om to 
år skal hele komplekset rives ned, og indtil da er 
der hostel med plads til 49 gæster.

Hold juleaften i kirken 
Lørdag 24. december kan man holde juleaften i Gellerup Kirke. Aftenen forløber på traditionel vis: gudstjeneste i kirken kl. 16.00, derefter kaffe og juleknas i kirkens underetage. Kl. 18.00 er der spisning med klassisk julemad, og senere er der julefortælling, sang og dans om juletræet. Der er en gave til alle. Der bliver også tid til julehygge med kaffe og konfekt. Aftenen afsluttes kl. 21.30. Har du lyst til at være med, er prisen 80 kr. for voksne og 35 kr. for børn som betales ved tilmelding. 

Sidste frist for tilmelding d. 19. december på kirkens kontor tlf. 8625 1810, eller du kan kontakte kirke- og kulturmedarbejder Bit Boel Buhl, Gellerup Kirke bbb@gellerupkirke.dk  eller tlf.  8625 0800.

Prøv somalisk mad 

14 somaliske kvinder i og omkring Gellerup er gået 
sammen om et madprojekt, som de håber kan blive til 
noget større: Somali Food.
Kvinderne tilbyder at lave mad til arrangementer og 
fester – man skal henvende sig til en af initiativtagerne, 
Kaltuma Guraa – se flyeren til højre. 
Drømmen på længere sigt er at drive en restaurant 
i Gellerup. De forbereder sig via hygiejnekurser, 
samarbejde med Jobcentret og Det boligsociale 
Sekretariat – og altså ved at øve sig i praksis. 

For	mere	information:																																																																													For	mere	information:	
Kontakt	Kaltuma	Guraa	på	tlf.	71	45	48	34																																									Kontakt	Kaltuma	Guraa	på	tlf.	71	45	48	34	
Email:	Kaltu26@hotmail.com																																																																	Email:	Kaltu26@hotmail.com																																																					

			SomaliFood	
Prøv	en	aften	med	lækker,	somalisk	mad.		
Somalisk	mad	er	mildt	krydret	og	meget	sund	
mad.	
Vi	tilbereder	gerne	maden	i	dit	hjem	og	forlader	
dit	køkken,	før	gæsterne	kommer.	

	

																						 																																														

																																 	

Prøv	fx		
Sambusa	m.	fyld	af	kød/grøntsager	
Suqaar,	ris	m.	gryderet	af	oksekød.		

Bur,	somaliske	donuts.						Og	meget	andet…	

			SomaliFood	
Prøv	en	aften	med	lækker,	somalisk	mad.	
Somalisk	mad	er	mildt	krydret	og	meget	sund	
mad.	
Vi	tilbereder	gerne	maden	i	dit	hjem	og	forlader	
dit	køkken,	før	gæsterne	kommer.	

	

																						 																																														

																																 	
Prøv	fx		
Sambusa	m.	fyld	af	kød/grøntsager	

       Jobopslag: Ung Reporter: 
Er du mindst 15 og højst 17 år - er du dygtig til at skrive, og er du en udadvendt type? Hvis du kan sige ja til dette og bor i enten Gellerupparken eller Toveshøj, så er du måske vores unge reporter!Du skal skrive artikler om, hvad der sker af spændende ting i Gellerup, skrive om andre unge, der gør noget godt for området - og om arrangementer i området. Vi kan lære dig op i at skrive artikler og tage billeder.  Du må også gerne lave videoer. 

Du får løn efter din alder.  
Send din ansøgning snarest til redaktør 
Birger Agergaard på biag@bbbo.dk.
Du er velkommen til at ringe på forhånd 
og høre nærmere. Ring på 6130 8699. 

Madklub før jul 
International Madklub har årets sidste arrangement 
onsdag den 21. december i Tousgårdsladen. En 
ny ret kommer på bordet, og som sædvanligt 
melder du dig til hos Malek senest dagen før på 
palstinamadkultur@yahoo.com eller på sms 2738 
3885. 30 kr. for voksne inklusiv drikkevarer.



Kalender december 2016
Fredag 2. december Kl. 17-19  Folkekøkken, Tousgårdsladen
Fredag 2. december Kl. 18-22  International julefest, Gellerup Kirke
Lørdag 3. december Kl. 15-18  Kvindesvømning og æbleskiver, Gellerupbadet
Søndag 4. december Kl. 16-17  Julekoncert, Gellerup Kirke
Søndag 4. december Kl. 14-16  Åbent i Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th.
Tirsdag 6. december kKl. 13-15 Julestue, Gellerup Kirke
Torsdag 8. december Kl. 15-17  Information om helhedsplanen, Tousgårdsladen
Torsdag 8. december Kl. 17-19.30 Kristen-muslimsk julefrokost, Gellerup Kirke
Fredag 9. december Kl. 17-19  Folkekøkken, Tousgårdsladen
Lørdag 10. december Kl. 15-18  Kvindesvømning og æbleskiver, Gellerupbadet
Fredag 16. december Kl. 17-19  Folkekøkken, Tousgårdsladen
Lørdag 17. december Kl. 10.30-13.00 Åbent Skriveværksted v/Atlas over Aarhus, Gellerup Bibliotek
Lørdag 17. december Kl. 15-18  Kvindesvømning og æbleskiver, Gellerupbadet
Onsdag 21. december  Kl. 18.30-21          International Madklub, Tousgårdsladen 
Lørdag 24. december Kl. 16-21.30 Juleaften, Gellerup Kirke. Tilmelding senest 19/12 – Kirkekontoret, eller tk@km.dk
Fredag 30. december Kl. 17-19  Folkekøkken, Tousgårdsladen

Kalender januar 2017 
Hver fredag i januar Kl. 17-19  Folkekøkken, Tousgårdsladen
Onsdag 25. januar 2017 Kl. 19-21  Meditativ dans, Gellerup Kirke 

          Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender december 2016

I løbet af efteråret har foreningen 

Mediehus Gellerup holdt en række 

videoworkshops for især unge fra 

området. Hensigten har været at 

gøre det nemt for beboere at produ-

cere gode videoer med deres egne 

mobiltelefoner. Her viser journalist 

Lars Christensen tre af de delta-

gende piger, hvordan de optager 

med telefonen. Læs mere om pro-

jektet på www.gellerup.nu (foto: 

Tina Brammer Kristensen, Ung i 

Aarhus) 


