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Af Birger Agergaard

Mange familier i Gellerup har det 
svært. En anselig del er flygtet fra 
krige i Mellemøsten, Irak, Somalia 
og andre lande, og de bærer nogle 
gange på så tunge tanker, at de 
har udviklet PTSD – posttrauma-
tisk stress syndrom, og det påvir-
ker også deres børn.

De stressramte voksne er ofte havnet på 
førtidspension, uden at der er sket mere. 
Deres børn kan mærke, når de voksne 
ikke har det godt, og nogle af børnene 
bliver meget stille, mens andre omvendt 
er udadreagerende og ukoncentrerede. 
Det var i mange år tabu at tale med fa-
milierne om PTSD og deres sårbarhed. 
”Det er for svært at tale om,” siger man 
ofte. 
Men det er ikke længere tabu. Familierne 
vil nogle gange godt snakke, og samtaler 
kan være med til at fjerne det tabube-
lagte. 
 
Værktøjer til at samtale
I Gellerup har 15 lærere, pædagoger, 
socialrådgivere, sundhedsplejersker og 
boligsociale medarbejdere lært nyt om 
PTSD gennem et længere forløb – og de 
har fået værktøjer til at tale med både 
børn og familier om de svære ting i dag-
ligdagen. Kurset var gennemført af Dig-
nity, Dansk Institut mod Tortur. 
gellerup.nu har talt med to af deltagerne, 
pædagog Susanne Deigaard, Idrætsbør-
nehaven v. Globus1, og familierådgiver i 
socialforvaltningen, Jesper Bentsen, om 
forløbet og det, de kan bruge det til. De 
er begge meget begejstrede, fordi de kan 
bruge deres viden sammen med famili-
erne og til at arbejde mere tværfagligt.
Susanne Deigaard: ”Det hjælper os i 
kommunikationen. Vi skal jo ikke be-
handle, men opgaven for mig er, hvor-
dan vi kan tale med familien om de svæ-
re ting, de har med sig fra hjemlandet. 
Vi har ikke vidst noget om ”livet før”, 
måske kun, at de kom fra f.eks. Libanon. 
Men nu har vi fået en ny tilgang til men-
nesket bag.” 
 

Det giver energi
Jesper Bentsen nikker: ”Mange vil gerne 
tale om det. Jeg oplever, at det at tale 
om det, der før var tabu, det frisætter en 
masse energi. Vi skal lære, at forældrene 
er resurser, og vi skal vise, at vi vil dem. 
Jeg talte for eksempel med en kvinde og 
spurgte, hvad hun lavede, før hun kom 
hertil. Det fik hende til at græde, men 
hun var glad for at kunne fortælle om, 
at hun var lærer i hjemlandet, men hun 
kunne ikke forstå, at hendes viden ikke 
kunne bruges i Danmark.” 
Susanne Deigaard: ”Vi har ikke været 
vant til at tale om det forebyggende. 
Men efter forløbet i Dignity er vi begyndt 
at komme mere i hjemmet, når vi har 
møder med forældrene. Det vil de fak-
tisk gerne – det er deres domæne.”

 

Arbejder mere på tværs
Jesper Bentsen peger på en anden stor 
gevinst ved, at 20 af Gellerups fagfolk 
har været på forløbet. De skal – foruden 
at brede deres viden ud til kollegerne – 
arbejde mere tværfagligt i lokalområdet, 
så de bedre kan hjælpe familier, hvor 
nogle har PTSD.

Næste skridt
Dignity fortsætter indsatsen i Gellerup-
Toveshøj. Dignity gennemfører i efter-
året endnu et forløb for medarbejdere i 
området og starter en familieorienteret 
indsats op i løbet af foråret, der har fo-
kus på at danne stærke forældrenetværk. 
Det vil vi på gellerup.nu gerne skrive 
mere om senere.

De taler om de svære ting

Jesper Bentsen og Susanne Deigaard har fået en ny tilgang til at tale med familier om 

de svære ting. 
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En stump beton i nybyggeri

Af Birger Agergaard

Minderne om de nedrevne beton-
blokke på Bentesvej i Gellerup 
lever videre i det nye kommu-
nale byggeri, som er godt på vej 
på hjørnet af Edwin Rahrs Vej og 
Blixen
 
Ved grundstensnedlæggelsen den 1. 
marts blev en lille stump af betonen 
placeret i muren i det kommende teknik-
rådhus midt i Gellerup. 

En del af fællesskabet
Talerne fra Aarhus Kommune, Brabrand 
Boligforening og entreprenørfirmaet A. 

Enggaard kredsede om, hvordan det 
kommunale byggeri til ca. 1000 arbejds-
pladser skal være en del af fællesskabet i 
bydelen og åbne sig for iværksættere og 
gæster.
Eksempelvis glædede Keld Albrechtsen, 
formand for Brabrand Boligforening, sig 
til en sommerdag at gå op på tagterras-
sen og nyde en kop café-kaffe med en 
storslået udsigt til Gellerup-Toveshøj og 
resten af Aarhus.

Teknikrådmand Kristian Würtz, hans søn 
samt struktørelev Thomas Mortensen fik 
æren af at montere den indkapslede be-
tonblok i muren, mens publikum kunne 
følge med på storskærm.

Det er nu fem år siden, jeg før-
ste gang kom til Gellerup. Jeg 
skulle løbe et lokalhistorisk pro-
jekt i gang under Den Gamle By. 
I lokale Gellerup’ere kunne her 
berette om jeres liv, og hvordan 
I oplevede forandringerne i om-
rådet. 

Som del af det lokalhistoriske projekt 
opstod to lukkede tilbud, nemlig en un-
geklub og en voksenklub.  
Ungeklubben, Museumsklub Gellerup, 
har fokus på formidling og kulturhisto-
rie, mens voksenklubben, Dokumenta-
tionslauget Gellerup, har til opgave at 
fotodokumentere forandringerne i om-
rådet. 
Museumsklub Gellerup har igennem 

årene arbejdet med 
mange forskellige te-
maer. Vi har i klubben 
lavet en del udstillinger, 
blandt andet ’Farver 
i Gellerup’, Teenage-
hjem, og nu ’Pigeliv’, 
der kører på Gellerup 
Museum.  
Klubbens medlemmer 
har også lavet udstil-
linger udenfor Gelle-
rup og blev, grundet 
deres dygtighed, en del 
af formidlingsarbejdet 

i Et Somalisk Hjem i Den Gamle By. Her 
indrettede klubben en del af børneværel-
set og skabte et vigtigt formidlingsele-
ment, nemlig en Facebook-tråd (udstil-
lingen kan ses frem til 17. april 2017). 

Lukke og genopstå?
Medlemmerne i museumsklubben er nu 
videre i 9. klasse og på gymnasiet, og det 
er derfor tid til at lukke klubben. Der er et 
lokalt et ønske om, at klubben skal gen-
opstå med en ny gruppe. 
Det er muligt at se et lille udpluk af klub-
bens udstillinger på Gellerup Museum 
som del af udstillingen ’Pigeliv’, som er 
lavet i samarbejde med Familienetværk. 
Dokumentationslauget fortsætter og 
optager nye medlemmer.  Kontakt mig 
på: dgs@dengamleby.dk, tlf.: 41850861. 
Efter 1. juni rettes kontakten til aal@den-
gamleby.dk. 

Museumsklub takker af – og dog?

Af Danielle Guldmann Sekwati

Nice view! (foto: Aysha Amin)
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Dans kan både være en god 
måde at få motion på, men kan 
også gøre det muligt at udvide 
sit netværk og kendskab til an-
dre kulturer. 

Hos organisationen Dfunk er disse ele-
menter centrale, og derfor har de givet 
alle piger mellem 15-30 år mulighed for 
at danse i Globus1, hver anden ”lige” 
tirsdag klokken 17-19.
Det er Dansk Flygtningehjælps Ung-
dom, der har arrangeret det, men rent 
praktisk er det kvinderne på dansehol-
det, der i fællesskab står for at drive hol-
det, hvilket de synes er meget fedt. Mira 
Campau var den, der fik ideen, og Dfunk 
var med på den. 
Danseholdet er henvendt til alle kvin-
der, der kan lide at danse, lige meget 
hvilken baggrund de har. Formålet er at 
møde nogle nye mennesker, få prøvet en 
masse nye dansearter af og lære andre 
kulturer at kende, hvor det ikke handler 
om at bruge munden til at fortælle om 
sin kultur, men sin krop og dans. 

To piger fra Iran
Nogle af pigerne bor i Gellerup.
”På et tidspunkt havde vi to piger, der 
begge to kom fra Iran. De underviste i 
iransk dans, og så satte vi os ned bag-
efter og snakkede om Iran: hvad er det 
for et land, hvordan er det politisk og 
hvordan er det at være kvinde i Iran, alt-
sammen nogle ting, så man lærte hinan-
den at kende, gennem noget, som man 
synes er sjovt,” fortæller Mira Campau. 

Lad dit hår flyve eller ej
Hvis man synes det er meget grænse-
overskridende at danse foran andre, skal 
man ikke tænke over det, da hele kon-
ceptet med danseholdet er, at man skal 
have lov til at være kvinde og danse uden 

at tænke på, at nogen kigger på en. Man 
har nemlig lov til at have præcis det tøj 
på, man har lyst til eller have håret ude, 
hvis det er det, man føler for, siger de i 
Dfunk.  
Kvinderne, der går til det, nyder det fuldt 
ud og kan kun anbefale det. Katrine på 
22 år startede for lidt under to år siden 
og har kun positive ting at sige: 

Holdet giver mig vildt meget
”Holdet giver mig vildt meget. Udover, 
at jeg får danset får jeg god motion, og 

det er bare en god måde at lære nogle 
andre folk at kende. Det er igennem dan-
sen, at vi kan lære hinanden at kende og 
på den måde, at have et fælleskab der, 
så det er jeg rigtig glad for.”
En anden kvinde, der ikke har gået der 
i lige så lang tid, men som er ligeså til-
freds, er Maria på 20 år. Hun har også 
kun ros tilovers for danseholdet:
”Når jeg går til dans sammen med et-
niske danskere, integrerer jeg mig. Jeg 
lærer nye mennesker at kende og hygger 
mig rigtig meget samtidig.”

Mira Campau: ”Det er sådan, at unge 
kan møde hinanden, uden at vi tænker 
”nu skal vi hjælpe nogen”, men snarere, 
”vi synes det er fedt at danse, i synes det 
er fedt at danse, lad os gøre det sam-
men” og lærer hinanden at kende på den 
måde. ”
Dfunky Ladies har en åben Facebook-
gruppe, hvor program og dansetider bli-
ver lagt op, og en email, dfunkyladies@
gmail.com, hvor man kan kontakte dem, 
hvis man ønsker at høre nærmere.

Dans og kulturudveksling

Af Mariam Mohammad

”Det er igennem dansen, at vi kan lære hinanden at kende.”

”Det er bare en god måde at 
lære nogle andre folk at ken-
de.” Katrine, 22 år.
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Gellerup Fællesråd har en række 
inputs til Kommuneplan 2017. 
Rådet har på to workshops ar-
bejdet med en række forslag, 
som vi her nævner i kort form.

Gudrunsvej 78 og 82
Håndtering af arkitektonisk kulturarv dre-
jer sig ikke blot om middelalderbykerner 
og fredede arkitektoniske enkeltværker. 
Også den by vi byggede i går eller i dag, 
kan blive værdifuld kulturarv i morgen. 
   
I Gellerup finder vi disse oversete kvali-
teter kun 50 meter fra City Vest. Tre grå 
betonbygninger former sammen med 
kirken en fin lille plads, som en pause 
på det lange fodgængerstrøg gennem 
bebyggelsen. 
I fremtidsvisionerne for Gellerup er der 
tale om at disse bygninger kan rives ned. 
Men bygningerne rummer både 

skønhed, funktionalitet og økonomisk 
værdi. Disse bygninger giver arkitekto-
nisk modspil til  boligblokkenes ensar-
tede udformning.
  
Nordgårdhallen
Fællesrådet ser Nordgårdhallen som en 
fremtidig ambitiøs platform for formid-
ling af kunst. Her træder  man ind i et 
formelt og sublimt formidlingsrum.

 ”Den Jordiske Freds Plads”
Gellerup Kirke har en drøm om, at torvet 
foran kirken, i daglig tale ’Fredspladsen’, 
bliver et levende mødested. 
Visionen er, at Aarhus Kommunen sik-
rer, at den eksisterende beplantning og 
et åbent, solbeskinnet byrum mellem 
kirke og fodgængerstrøg bevares.

Toveshøjhaven
I et samarbejde med foreningen Ver-
denshavernes Venner 

er visionen for Toveshøjhaven, at der 
skal skabes en smuk naturskøn have, 
der kan tilbyde aktiviteter og oplevelser 
for lokalområdets beboere og resten af 
byens borgere. 
Toveshøjhaven er allerede i dag et egnet 
aktiveringssted for stressramte.
Det er et ønske, at havens omfang for-
øges mod øst, langs foden af ”Bakke-
kammen”. 

Tunnelen syd for City Vest
Der er gennem flere år blevet arbejdet 
for at skabe en kunstnerisk forbindelse 
fra Hasle Bakker til Brabrand Sø og ind 
til centrum af Aarhus. Dette har arbejds-
titlen: Sculptures by the Lake.
Arbejdet skal fortsættes med kunst, lys, 
bænke, fuglekasser med videre.

Jordarealet langs ringvejen syd for 
Globus1
Langs ringvejen op fra det store kryds 
ved Silkeborgvej ligger et grønt areal, 
som vender ind mod parcelhuskvarte-
ret, Christianshøj. Det er hensigten, at 
der skal laves en stiforbindelse ned til 
krydset oppe fra det nye byggeri. 
Grundejerforeningen fra Christianshøj 
kunne tænke sig et motions/opholds-
areal integreret med de opsamlings-
bassinger og den løbe/gangsti, der 
er foreslået i Helhedsplan Gellerup. 

Toveshøj, Bazaren og stier
Ved Bazaren i forbindelse med den nye 
vej, som anlægges rundt om Toveshøj, 
ønskes mod vest anlagt en ny naturvej, 
uden bil- og knallerkørsel. Vejen skal 
være en slags grøn forbindelsesvej, som 
skaber en gennemgang til Tovshøjsko-
len og videre ind i kilen ved Hasle Bak-
ker over til Holmstrup Mark.

Fællesråd: Bevar betonbygningerne

Af Gellerup Fællesråd

Bygningerne, som i gamle dage var Kultur- og Aktivitetscenter, rummer både skønhed, 
funktionalitet og økonomisk værdi, mener Gellerup Fællesråd. 

”Bygningerne rummer både
skønhed, funktionalitet og 
økonomisk værdi.”
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Det bliver tit sagt, at politikere 
ikke er engagerede nok, og der 
bliver sågar snakket om “leve-
brødspolitikere”, der kun tager 
en post for at tjene penge og 
pleje deres ego.

Her skal vi møde to personer, der stil-
ler op til byrådet og som vanskeligt kan 
beskyldes for kun at pleje deres ego: El-
sebeth Frederiksen stiller op for Enheds-
listen, og Fadi Kassem vil kunne vælges 
på SF-listen.

Frustration blev konstruktiv
Elsebeth Frederiksen er aktiv i Gellerup-
parkens afdelingsbestyrelse og for nylig 
også valgt til Samvirkets styregruppe. 
Elsebeth fortæller, at hun tidligere blev  
opfordret til at stille op, men hun fik 
først blod på tanden, da hun følte en 
stor frustration i forbindelse sagen om 
kvindesvømning. Hun blev vred på po-
litikerne, da hun ikke følte de lyttede.  
Den eneste måde at ændre tingene på 
er selv at stille op, mener Elsebeth. Dog 
erkender hun, at en ændring i den politi-
ske kultur nok er et stykke væk. Elsebeth 

har dog et håb om, at Enhedslistens 
måde at føre politik på, samt den pas-
sion de har, kan ændre andre folks måde 
at opføre sig.
”Jeg har mere respekt for politikere, der 
tør ændre mening, efter en sag er blevet 
bedre belyst og de på den måde er blevet 
klogere. Jeg vil vise, at det kan jeg godt,” 
siger Elsebeth

Fadi: Lige muligheder for alle
Fadi Kassem hængte som ung i Gellerup 
ud med de forkerte personer. Han blev 
fjernet fra hjemmet, men efter han blev 
ældre, besluttede han sig for at lægge sit 
liv om.

Siden 2003 har han arbejdet med såkaldt 
“vanskelige unge” i Kontaktstedet. Han 
kender det at være på kant med samfun-
det, uønsket og fuldstændig marginali-
seret. ”Identitetsløs – hverken fugl eller 
fisk, hverken dansk eller perker.”

Fadi har tre mærkesager: 
• Mangfoldigheden i Aarhus er noget der 
kan bidrage til et rigt kulturliv og noget 
vi skal være stolte af. 

• Lige muligheder for alle. Fadi mener at 
der desværre alt for mange brune unge 
fra de boligsociale områder, der dagligt 
må kæmpe med, at vi ikke har lige mu-
ligheder. 
• Den tredje mærkesag er de svage i 
Aarhus. Fadi nævner som eksempel de 
mange grønlandske medborgere, der i 
årevis har været set ned på og margina-
liseret, men som i den grad har brug for 
hjælp.

Sidste nyt: også en radikal
Selv om Gellerup mistede Rabih Azad-
Ahmad (Rad. Venstre) som lokal kandi-
dat, da han flyttede væk, har partiet al-
ligevel en lokal kandidat. Senay Arikan 
er vokset op i Gellerup, og selv om hun 
ikke længere bor her, så arbejder hun på 
Det Boligsociale Sekretariat. 
Hun er kendt som en ivrig debattør om 
ikke mindst integration og flygtninge.  

Gellerup-aktive vil i byrådet

Af Christian Andersen

Elsebeth Frederiksen fik blod på tanden i 
forbindelse med sagen om kvindesvøm-
ning.

Fadi Kassem tager ofte udgangspunkt i 
”de vanskelige unge”.

Senay Arikan – ivrig debattør i integrati-
onsdebatten. 
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I Globus1 i Brabrand blev der 
igen onsdag d. 15. februar afvik-
let et volleyballstævne for voks-
ne i forbindelse med ”Fed Ferie” 
for børn og unge.

Denne gang stillede syv hold op til de 
indledende kampe i to puljer. To lokale 
hold mødtes herefter i den ene semifina-
le med ACFC som vindere over El Huda, 
mens Zhwandon slog et hold fra Århus 

Ungdoms- og Kulturforening i den an-
den semifinale. Aftenens program slut-
tede med, at Zhwandon modtog pokalen 
og guldmedaljerne, mens ACFC’s spil-
lere fik hængt sølvmedaljer om halsen.

Globus1 var arrangør af stævnet, som 
blev afviklet af Erik Gravesen (volleyball-
ildsjæl på regionalt plan under både DGI 
og DIF). I planlægningen m.m. deltog 
den rutinerede ”Gellerup Cup”-tovhol-
der Mahmoud ”Mac” Hammad, som 

er ACFC-næstformand og medarbejder 
i Klubberne og Legepladsen i Gellerup.

Erik og Mac ønsker kontakt med flere 
volleyball-hold (bl.a. ”etniske”) fra hele 
Aarhus Kommune. Kontakt evt. via 
erik@vollies.dk eller via 5183 7292 (Mac 
i KLiG).
 
To gange i foråret spilles der volley i Glo-
bus1: 19. marts og 30. april. Se mere på 
kalenderen på www.gellerup.nu

Spil mere volley i Gellerup!

Af Erik Gravesen, DGI Volleyball

Fra Sjælland, Fyn, Nord- og Syd-
jylland kom de, drengeholdene, 
for at spille Elite Cup Gellerup i 
hjertet af Gellerup for tredje år 
i træk. 

U12erne mødtes i den efterhånden tradi-
tionsrige turnering 3. og 4. marts, hvor 
der også var god tid til hyggeligt samvær.
AGF førte i sin pulje lørdag eftermiddag, 
hvor Brabrand IF førte i sin. 
Semifinalerne søndag kom til at stå mel-
lem OKS og Haderslev og Brabrand IF 
mod AGF.

Finalen blev et møde mellem Odenses 
OKS og Aarhus’ AGF, hvor AGF altså 
blev sejrrige, til forskel fra Superligatrup-
pen, der tabte i weekenden. Det er godt 
drengene kan, hvor mændene fejler!

AGFs drengehold triumferede 

Af Christian Andersen

Det er ikke mere en leg fra 
barndommen at konkurrere 
om hvem der kan holde vej-
ret længst; der er sågar dan-
marksmesterskaber i det, 4. og 
5. marts var udøverne samlet i 
Aarhus. 

Det hedder fridykning, og mesterska-
berne var delt over to svømmehaller, 
Gellerupbadet om lørdagen og Aarhus 
Svømmestadion om søndagen.
Der blev konkurreret i tre discipliner 
hvor Gellerupbadet lagde vand til to; sta-
tisk dykning og dynamisk dykning uden 

finner. Statisk dykning går ud på at ligge 
flydende med hovedet nedad i 34 grader 
varmt vand længst muligt, og dynamisk 
dykning går ud på at svømme længst 
muligt på ét åndedrag.
Anne-Marie Christensen fra Aqua Club 
Odense blev vinderen (og dansk mester) 
i statisk dykning for kvinder med tiden 
6:06 og længden 142 meter i dynamisk 
dykning uden finner.
Hun tog også titlen som samlet dansk 
mester for kvinder i fridykning 2017.
Rune Hallum fra Aarhus Fridykkerklub 
blev samlet dansk mester for mænd, 
med længden 161 meter i dynamisk dyk-
ning uden finner.

De holdt vejret

Af Christian Andersen

Anne-Marie Christensen fra Aqua Club 

Odense blev samlet dansk mester hos 

kvinderne. Foto: Sigurd Van Hauen
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Rundt i Gellerup-Toveshøj

Du er koblet på billig vindmøllestrøm

Af Birger Agergaard og Morten Arenkiel

I det seneste nummer af Skræp-
pebladet læste du måske, at 
alle beboere i Brabrand Bolig-
forening kan tilmelde sig klima-
venlig strøm – og samtidig selv 
spare penge på elregningen?

Bor du i Gellerupparken eller Toveshøj, 
er det endda så nemt, at du ikke behø-
ver gøre noget! Du betaler strøm over 
huslejen og er allerede tilmeldt direkte af 
Brabrand Boligforening, og du vil auto-
matisk få rabatten og slippe for at betale 
abonnement.
Brabrand Boligforening har valgt ny el-
leverandør, der både er billig og grøn. 
Kombinationen kommer ved at købe el 
fra firmaet Vindstød, som er det eneste 

danske energiselskab, der 
er 100 procent baseret på 
danske vindmøller.
Siden årsskiftet er alle be-
boere i afdeling 4, 5, 6, 
26 og 31 samt nye lejere 
i Brabrand Boligforening 
automatisk blevet tilmeldt 
elselskabet Vindstød, som 
udelukkende sælger el pro-
duceret fra danske vindmøl-
ler. 
Beboere i andre afdelinger 
tilmelder sig via Vindstøds 
særlige hjemmeside for 
Brabrand Boligforening. 

Mange breve afleveres forkert 
på vejene i Gellerup. Blokam-
bassadørerne har hørt om man-
ge fejl, hvor breve til Lenesvej 
lægges i postkasser på Dortes-
vej – og den slags.

Men det er altså ikke altid postbudene, 
der tager fejl. Det viste sig, da Blokam-
bassadørernes projektleder Ulla Bording 
Jørgensen bragte spørgsmålet videre til 
Postnord’s distributionsafdeling.
Herfra lyder det, at det ofte er meget 
svært at aflæse det rigtige navn på bre-
vene OG at se, hvad der står på postkas-
serne.
Distributionsleder Jacob Ley i Postnord 
svarede sådan på Ullas spørgsmål: 

”Der er visse udfordringer med, at der 
bliver skrevet det korrekte navn og adres-

se på brevene i forhold til de navne, der 
står på postkasserne. 

Det vil sige, at det er meget svært for 
omdelerne at sikre sig, at det faktisk er 
det korrekte sted, brevene bliver afleve-
ret. Det kan være, at stavemåden på nav-
net på brevet og postkassen ikke er den 
samme, at personens fulde navn ikke 
står på postkassen, eller at alle medlem-
merne af husstanden ikke står på post-
kassen. Det vil være en kæmpe hjælp, 
hvis der bliver gjort mere for at opdatere 
informationerne på postkasserne, og 
man sikrer sig, at den fulde og korrekte 
adresse står på brevene.

Vil tale med omdelerne
Når det er sagt, vil jeg selvfølgelig snakke 
med omdelerne i området om fejl, hvor 
breve afleveres på den helt forkerte vej. 

Det er selvfølgelig ikke i orden,” pointe-
rer Jacob Ley.

Han vil gerne medvirke til at gøre post-
gangen bedre. Derfor opfordrer han 
beboere til at skrive, hvis de oplever 
gentagne fejl. Vi skal gerne vide, hvilket 
navn og adresse, der stod på brevet, på 
hvilken adresse det er blevet fejlafleveret 
og hvilken dato, det er sket. Så er opfølg-
ningen overfor omdelerne meget bedre 
og mere præcis.

Skriv til Jacob Ley på mail: jacob.ley@
postnord.com

Når brevene havner det forkerte sted

Af Birger Agergaard

Når du bruger strøm i Gellerupparken og Toveshøj, kom-
mer energien fra danske vindmøller som disse. (foto: Bir-
ger Agergaard)
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Når vi ved, hvad der foregår 
omkring os, øges trygheden og 
samarbejdet i et område. Derfor 
er kommunikation og netværk 
afgørende for en bydel som Gel-
lerup. 

Tovshøjskolen har ambitioner på alle 
elevers vegne. Eleverne skal have et godt 
skoleliv, som gør dem klar til afgangs-
prøve og ungdomsuddannelse. 

Det kræver et godt læringsmiljø i klas-
sen, hvor alle har fokus på at lære. Et 
godt læringsmiljø handler også om, at 
eleverne har det godt med kammerater-
ne og de voksne på skolen. Elever, som 
trives, lærer, og elever, som lærer, trives. 
Vi har derfor lavet et elevkodeks, så alle 
elever ved hvad der forventes af dem. 
Man lærer bedst og mest, når man 
kender rammerne og forventningerne. 
Elevkodeks hænger rundt omkring på 
skolen, og der arbejdes løbede med elev-
kodeks i klasserne.

Elevkodeks:
Som elev på Tovshøjskolen skal jeg altid:

• Møde velforberedt og til tiden
• Deltage aktivt i undervisningen og lære 
mest muligt
• Respektere og tage hensyn til andre 
• Overholde regler på skolen og gøre 
som de voksne siger
• Løse konflikter ved at tale om det

Det forventer vi af eleverne

Af skoleleder Helle Mønster

Tovshøjskolen – mere end undervisning!

Af administrativ leder Preben Tolstrup

Kerneopgaven på Tovshøjskolen 
er naturligvis undervisning af sko-
lens elever, men ud over denne 
opgave, foregår der en mængde 
andre opgaver.

Eksempelvis er der i 2015 indgået et 
administrativt fællesskab mellem Tovs-
højskolen og dagtilbuddene Brabrand 
og Tovshøj. Dette betyder, at de admi-
nistrative opgaver, så som lønsager, 
personalesager og indkøb, alle foregår 
med udgangspunkt i Tovshøjskolen. 
 
Snart fælles pedeller
Dette samarbejde mellem dagtilbud og 
skole går så godt, at det er planen at 
udvide samarbejdet til også at omfatte 
et teknisk fællesskab. Det tekniske fæl-
lesskab tænkes etableret, så pedellerne 
på skolen er ansvarlige for alle tekniske 
opgaver både på skolen og dagtilbudde-
ne. Det kan være at udføre mindre hånd-
værksmæssige opgaver, og pedellerne 
har også kontakten til eksterne håndvær-
kere samt bygningsafdelingen centralt i 
magistratsafdelingen for Børn & Unge.
Vore pedeller har typisk en håndværks-
mæssig uddannelse, og vi er godt med 
hvad angår at have de rette kompeten-

cer. Vi vil dog gerne udvide området, og 
har derfor søgt om at få oprettet to elev-
stillinger for ejendomserviceteknikere. 
Den første elevplads blev godkendt af 
det faglige udvalg i 2016 og den sidste 
her i starten af 2017. 
Vi er glade for at kunne være med til at 
uddanne unge mennesker til at blive 

dygtige ejendomserviceteknikere. Vore 
to elever er 20-årige Mohammad Mahar 
Maarouf, som afslutter sin uddannelse 
på skolen 30. 9. 2018, og 26-årige Stef-
fen Dølby Kristensen, som afslutter sin 
uddannelse på skolen 30. 10. 2019.

De to ejendomserviceteknikerelever: Steffen Dølby Kristensen og Mohammad Mahar 
Maarouf



Udviklingsforløb for foreninger 
i Gellerup og Toveshøj 

ForeningsLiv under Sport og Fritid tilbyder fem 
udvalgte foreninger et individuelt tilpasset 
udviklingsforløb. Udgangspunktet er foreningens 
udfordringer eller udviklingspotentiale og 
foreningen bestemmer selv hvad der skal være i 
fokus. Det kan f.eks. være fordelingen af opgaver 
i bestyrelsen, at fastholde flere medlemmer eller 
at få flere frivillige i foreningen. Alle foreninger 
kan ansøge om at deltage i udviklingsforløbet.
For mere information kontakt: 
Wissal El-Arid, Netværkskoordinator, 
mail: wiel@bbbo.dk, mobil: 2325 4122
Heidi Lytje Oehlers, Foreningskonsulent, 
mail: hlo@aarhus.dk

Allan Fisker 
        drosler ned

Allan Fisker har arbejdet med nødhjælp til Letland og har gennem årene arbejdet utrætteligt næsten døgnet rundt med at samle og pakke nødhjælp m.v. 
Han stopper nu med at sende tøj, sko, køkkenudstyr m.v. til Letland i containere. Han vil dog stadig samle nødhjælp ind, men i mindre omfang, hvor han nu vil samle ind til Ukraine. Støtteforeningen stopper derfor også. Den skal ren formelt indkalde til to ekstraordinære generalforsamlinger:

onsdag den 5. april kl 15 
og onsdag den 10. maj kl.15.

Generalforsamlingerne holdes hos 
Allan Fisker, Gudrunsvej 74, 5. mf. 
Tlf. 5125 5251. 
Tilmelding er nødvendig pr. telefon.

Nowruz festival
Nowruz er det persisk-afghanske nytår, men den fejres også 
mange andre steder. Her i Gellerup fejres nytåret med en festival 
i Globus1 søndag den 26. marts kl. 13-16. 
Programmet består af taler (borgmester Jacob Bundsgaard og 
rådmand Rabih Azad-Ahmad), sang, dans og musik. 
Der vil blive serveret gratis mad og kage i form af smagsprøver.
Maria Arianfar står bag arrangementet i samarbejde med 
Ramallahspejderne, Muhabet Århus – Bydelsmødrene, 
Perlevennerne, Kurdisk Kvindeforening, Århus Musikskole, Hasle 
skole, DFUNK - Venligboerne Århus og Solhdost.

Tovshøjskolen – mere end undervisning!

200 til uddannelsesmesse

Af Abdi Moh 

Søndag d. 26. februar holdt Somalisk Sundheds For-
bund, SSF, deres årlige uddannelsesdag. 
Til dagen blev der opstillet boder med både traditio-
nelle uddannelser som medicin, radiograf, folkeskole-
lærer, jura, men også mere unikke uddannelser som 
virksomhedskommunikation, organisationsledelse 
og globale forretningssystemer. 
I alt 26 uddannelser blev præsenteret af studerende 
og færdiguddannede med somalisk baggrund. Formå-
let var at informere og mest af alt motivere de unge 
med somalisk baggrund til at tage en uddannelse og 
få kendskab til den store vifte af muligheder. 

Stort fremmøde til messen
Der var stor opbakning til arrangementet, hvor om-
kring 200 mødte op. Det var både gymnasieelever, 
folkeskoleelever og forældre, der var interesseret at 
få kendskab til de forskellige uddannelser så de kunne 
forstå og vejlede deres egne børn. 

Der var repræsentanter for 26 forskellige uddannelser på 
messen i Foreningernes Hus.



Marts 2017
18. marts 10-14  Pileflet for begyndere, Gellerup Bibliotek
18. marts 15.30-17.30 Generalforsamling i integrationsrådet, Foreningernes Hus
19. marts 8.30-9.30 Fælles morgenmad, Gellerup Kirke
19. marts 10-16  Volleyballstævne, Tovshøjskolen
20. marts 16-18  Forberedelse af dimissionsfest, Det boligsociale Sekretariat
21. marts 18.45-21.15 Foredrag: Videnskaben bag godt øl, Gellerup Bibliotek
22. marts 9.30-10.00 Teaterforestilling for 1½-4 årige, Gellerup Bibliotek
24. marts 10.30-12  Bydelsmødrenes generalforsamling, Yggdrasil
26. marts 14-17  Nowruz Festival, Globus1
28. marts 18.45-21  Foredrag: Med solen som nabo, Gellerup Bibliotek
28. marts 16.30-19  Kvartalsmøde i Samvirket, Foreningernes Hus
29. marts 19-20  Meditativ dans, Gellerup Kirke
29. marts 17.20  Konference om kvinders rettigheder, Foreningernes Hus
30. marts 17-23.45  Rapkonkurrence for unge, Gellerup Bibliotek
31. marts 19-21  Fødselsdag, Gellerup Museum

April
2. april  ??-??  Affaldsindsamling v/ Rent Ansvar, Laden
5. april  15-16  Ophør af Allan Fiskers støtteforening, Allan Fiskers lejlighed
6. april  16.30-17.30 Fyraftenssang, Gellerup Bibliotek
18. april  19-21  Afdelingsmøde på Toveshøj, Laden
19. april  9.30-10  Find Holger, Gellerup Bibliotek
20. april  19-21  Afdelingsmøde i Gellerupparken, Foreningernes Hus
30. april  10-16  Volleyballstævne, Tovshøjskolen 

          Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Kalender marts 2017

Fastelavn er mit navn
Gellerupparken og Toveshøj har festet til Fastelavn og med 

mange børn, der målrettet slog tønderne i smadder. Toveshøj 

gav fastelavnsboller og slikposer, mens børnene i Gelleruppar-

ken fik gaver, slik, fastelavnsboller og varm kakao. 

(Fotos: Sabriin Mohamed og Elsebeth Frederiksen)


