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Kend dig selv
Af Tore Plougheld

Jesper Krogh (layout)
Henning Winther, boligsocial leder, ansvarshavende redaktør

Forsiden: ”Kom ud i det virkelige liv fra starten. Bare
hav tålmodighed og find ud af, hvad det er, du gerne
vil og er god til.” Sådan siger 16-årige Yousef Karzoun,
der går målrettet efter at blive bygningsmaler. Læs side
6. (foto: Tore Plougheld)
Næste nummer: Stof til marts-nummeret: Send
stof og billeder senest fredag den 26. februar til
beboerredaktør Birger Agergaard på biag@bbbo.dk
Næste nummer udkommer ca. 10. marts.
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Det sker i helhedsplanen
Yousef maler sin fremtid
Projekt for førtidspensionister
Lav mad og lær dansk
Selvstændig som 17-årig
Få skånejob i Føtex
Job og vejledning
Homam Amin digter hver dag
Her er byparken
Få en have
Unikke unge musikanter

Uden uddannelse ingen
arbejde. Uden arbejde ing
en
penge. Uden penge ingen
fremtid. Så kort kan det
siges. Men lige så kort
og let som det kan sig
es,
lige så svært, langstrak
t og uoverskueligt kan
det
være at vælge den helt
rigtige uddannelse. Jeg ved
det, for jeg har selv prø
vet det. Både at kaste mi
g
over min ”drømmeuddan
nelse” – statskundskab
på
universitetet – og forlade
uddannelsen igen, skuffet
og
forvirret, fordi det bare ikk
e var det, jeg skulle alligev
el.
”Kend dig selv” lød det
filosofiske råd fra de gam
le
grækere. Det kan dog væ
re lettere sagt end gjort.
For hvad gør man, hvis
man ikke véd, hvad ma
n
er god til, eller er bange
for ikke at være god nok?

En del af løsningen kan væ
re at gå derhen, hvor ma
n
kan få hjælp, både til afk
laring og til det praktiske
med at komme i gang. Fle
re foreninger i Gellerup og
Toveshøj har kompetence
til at hjælpe unge og voksne
på vej. Det samme har
voksne ressourcepersoner
som
UU-vejleder
Ghassan
Hassoun
fra
Virksomhedsskolen, Ahma
d El Ahmad fra Get2Ed og
fritidsjobvejleder Senay Ari
kan fra Get2Job, som alle
arbejder med at hjælpe de
unge til selv at finde ud af,
hvad de kan og vil – og
hvordan de kommer i gan
g.
I dette nummer af Geller
up.nu kan du møde nogle
af
alle dem, der er med til at
skubbe på, når man skal lær
e
sig selv at kende. Og ikk
e mindst de unge, som
har
knækket koden og fundet
ud af, hvad de er gode til,
og
hvordan de kunne komme
i gang med en uddannelse.
”Der er altid noget, man er
god til – man skal bare find
e
ud af hvad det er.” Sådan
lød moralen i den gamle,
danske børnefilm, Gumm
i-Tarzan. Det er et godt råd
,
som holder endnu. Man ska
l aldrig give op, men altid
fokusere på de mulighede
r man har, og ikke være
bange for at spørge om hjæ
lp fra andre, der kender én
– så man til sidst lærer sig
selv at kende og kan find
e
sin vej ud i livet.

Nyt stormøde: derfor skal du komme
Af Birger Agergaard

”Det er dem, der møder op, der
ER stormødet!”
Sådan siger boligsocial leder Henning
Winther forud for det næste og afgørende stormøde 27. februar i Globus1 om
den boligsociale helhedsplan, der skal
træde i kraft i 2018.
Stormødet 28. november 2015 affødte en
lang række forslag til indsatser, og frem
til næste stormøde skal disse forslag ind
i de temaer, som Landsbyggefonden har
udstukket for den næste helhedsplan.
Forslagsstillerne på det første stormøde
– tovholderne – arbejder netop nu sammen med Det boligsociale Sekretariat
på at kvalificere deres forslag, så de kan
fremlægge dem som temaer på det næste stormøde.

Sådan går dagen

Frokost kl. 12
Præsentation af forslag
Gruppesamtaler
Temperaturmåling (hvilke forslag
synes du er vigtigst for Gellerup?)
Afslutning kl. 17

Hvad får beboerne, ansatte og samarbejdspartnere så ud af at møde op?
”Det er det sidste offentlige møde, før
prækvalifikationen til næste stormøde
skal skrives. Alle kan deltage i samtalerne på stormødet, og senere tager vi
temperaturen på forslagene, hvor man
kan tilkendegive, hvilke forslag man synes godt om.”

Gruppediskussion på det første stormøde – resultaterne herfra
går videre
til det næste stormøde. (Foto: Birger Agergaard)

Derefter går temaer og forslag
ind i en godkendelsesfase,
som skal ende med en godkendelse fra Landsbyggefonden.
”Det er derfor nu, at alle kan
få indflydelse på, hvad der skal
stå i den boligsociale helhedsplan. Hvis de vil påvirke det,
som tovholderne har foreslået, så skal de være der,” siger
Henning Winther og supplerer:
”Jo flere, der deltager, jo bedre
kan vi sige til Landsbyggefonden og Aarhus Kommune:
Dette er, hvad Gellerup ønsker!”

Lytte til de frivillige – det giver løsningsmuligheder.

Debattér på Facebook
Det boligsociale arbejde i Gellerup har åbnet en Facebookside, som her i februar
kommer til at handle rigtig meget om stormødet 27. februar, og om arbejdet med
at få skabt den bedste ansøgning til en ny boligsocial helhedsplan til perioden 20182021.
Find siden: facebook.com/boligsocialgellerup
Eller scan denne QR-kode:
Her kan du også melde dig som deltager på stormødet i Globus1.
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Det sker i Helhedsplanen
Af Birger Agergaard

Janesvej: Vejen bliver forlænget fra Tovshøjskolen og frem til
Bazar Vest. Arbejdet er færdigt ved udgangen af 2017. Det bliver
også en længe ønsket busvej, idet den kommende buslinje
24 gør det muligt at køre i bus mellem Toveshøj og City Vest.
Bussen vil forhåbentlig køre her fra udgangen af 2016.
Beboerhus og sundhedshus på Toveshøj: Programmeringen
af beboerhuset på Toveshøj går i gang i foråret 2016. De nye
beboerhusfaciliteter er efter planen klar inden udgangen af 2018.
Edwin Rahrs Vej: Vejanlæg i gang, hvor Bygade Nord ledes ud på
Edwin Rahrs Vej og får fælles lysanlæg med Bazarvejen/Janesvej.
Først skal vejarbejdet mellem Hejredalsvej og Bazar Vest overstås,
det ventes at være færdigt i løbet af foråret. Derefter fortsætter
vejarbejdet i hele 2016 hen til Gudrunsvej. Resultat: et spor i hver
retning, og bred midterrabat til den kommende letbane.
Bygade Nord (mellem Lottesvej og Edwin Rahrs Vej):
vejanlægget er færdigt og åbner, når Bazarkrydset er klar.

Blok A9 og 10: De to blokke er nu tømt for beboere og bliver
revet ned. Nedrivningen starter midt i februar. Her bliver de tre
nærmeste blokke af Hejredalskollegiet også revet ned, mens
resten følger senere. Nedrivningen giver plads til den nye
ungdomsby, som er i konkurrence nu. Vinderen af konkurrencen
forventes at blive fundet inden udgangen af april.
Lottesvejlinjen: er åbnet for trafik. Det er forventningen, at
vejen videreføres til den gamle Lottesvej i starten af 2017.
Beboerhus mm. i Gellerupparken: Beboerhuset indgår i
den samlede udvikling af et sports- og kulturcampus, hvor
beboerhuset sammen med et nyt bibliotek udgør 1. etape.

Instant One: Informationscentret ved Gellerupbadet
åbnede i december. Når de udvendige arbejder er
færdige inkl. et spændende belysningsprojekt, holdes
der en officiel indvielse 18. marts kl. 15 - 20.

Instant City: Ud mod Bygade Nord er der plads til iværksætteri,
og det projekt kaldes Instant City. Lige nu er der ikke noget
at se, men du kan kontakte de to projektledere, hvis du f.eks.
har en forretnings-idé: Kontakt Rasmus Nørfeldt og Alexander
Muchenberger på mail: instantcity@bbbo.dk
Dagtilbud Gellerup: Byggearbejdet skrider godt frem.
Dagtilbuddet får plads til 184 børn og et sundhedshus.
Det ventes, at børn og voksne kan flytte ind til sommer.

Mini-Instant One på Toveshøj: Det er planen at opføre et
eller flere Instant Mini’er på Toveshøj i form af trappetårne
med udsigt til, og information om, forandringerne. Lige nu
planlægger man produktionen af det første.
Byparken:: I januar har der været informationsmøder
for beboerne på Toveshøj og Gellerupparken om det
kommende byparkprojekt. Læs mere side 12.

Renovering af lejligheder: Det er planen, at alle
lejligheder i afdeling 4 og 5 skal renoveres i de
kommende år. Inden da skal planerne besluttes
på afdelingsmøder – hold øje med postkassen og
www.gellerup.nu, hvornår møderne holdes.
Kommunale arbejdspladser: Kontorhuset til ca. 1050
medarbejdere planlægges nu, hvor to af Bentesvejs boligblokke
er revet ned. Byggekonsortiet er udpeget. En ny lokalplan for
byggeriet skal godkendes i byrådet, og derefter går byggeriet i
gang. Det ventes klar til indflytning i december 2018.
Blok 4, Gudrunsvej: Beboerne besluttede i efteråret, at blokken
ikke skal omdannes til ejerlejligheder. Men der skal fortsat
skabes et ”hul” i blokken til den sydlige tværforbindelse,
og derfor er beboerne i opgang 42, 44 og 46 opsagt med
tryghedsgaranti. Beboerne i opgang 42 og 46 kan efter
vejbyggeriet flytte tilbage til en istandsat bolig – eller blive
genhuset permanent. Beboerne i opgang 44 (hullet) kan ikke
vende tilbage til deres opgang. Genhusningen er i gang.

Sydlig Tværforbindelse: Vejen kommer til at gå på tværs af Gellerup
fra den kommende bygade og ud til Gudrunsvej gennem Blok B4.
Vejarbejdet ventes at starte i den vestlige ende i august 2016.
Arealerne syd for Globus1: Arealerne er blevet ryddet for beplantning, og
der er sået græs i stedet. På den måde er arealet nu klar til færdiggørelsen
af den sydligste del af Gudrunsvej samt ny bebyggelse.
Blok 7, Gudrunsvej: Er sammen med Blok B4 og A17 i Toveshøj
udpeget til forsøgsblok for renoveringen. Det betyder, at hvis
ansøgningen til Landsbyggefonden om renovering godkendes, vil
de tre blokke være de første, der renoveres, og erfaringerne fra dette
arbejde skal bruges i renoveringerne af de andre blokke.
Tinesvejs forlængelse og Bygade Midt: Gravemaskinerne er i fuld
gang med at forberede Tinesvejs forlængelse fra Gudrunsvej og op
til den kommende bygade. Efter planen er hele vejstykket færdig til
sommer.
Gellerupscenen: Genåbner til april som en del af Kulturhovedstad
2017s Gellerupprojekt EUTOPIA. Foyer’en forskønnes i en workshop
med multikunstneren Hans Krull og frivillige beboere.
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Kom i job – eller skab det selv
Jobtema: Det kan lykkes

Man kan vælge den pessimistiske tilgang: ”Det er svært for mig at komme i arbejde, fordi jeg har et ”forkert” navn, og fordi jeg ikke er god til dansk.”
Eller man kan vælge den optimistiske vej: ”Jeg er seriøs med min uddannelse, og så skal jeg nok få arbejde. Vær tålmodig og vis dit talent.”
Gellerup.nu bringer over de næste fem sider et jobtema med artikler, der hver på sin måde viser, at hvis man har ideen og kampviljen, så er der meget,
der kan lykkes.

”Vær tålmodig og vælg din egen vej”
Af Tore Plougheld

16-årige Yousef Karzoun er startet på malerlinjen på Aarhus
Tech. Han ved, at det er det helt
rigtige for ham.
Takket være Virksomhedsskolen har han
nemlig prøvet kræfter med arbejdet som
maler allerede før han satte sig på skolebænken. Men det har også krævet både
tid og tålmodighed at komme dertil,
hvor han er i dag, fortæller han.
”Det gode ved Virksomhedsskolen er, at
du kommer ud i det virkelige liv fra starten af. Modsat Tech (Teknisk Skole, red.)
hvor du bliver sat til at prøve alle mulige
fag af, også selvom du måske godt ved,
hvad det er, du vil. Og fordi jeg har haft
tålmodighed nok til at blive alle de 20
uger på forløbet på Virksomhedsskolen,
så kan jeg springe første del af uddannelsesforløbet på Aarhus Tech over og
gå direkte til det, der interesserer mig –
nemlig linjen som bygningsmaler,” forklarer Yousef

Hellere male end rydde op

Efter 9. klasse på Næshøjskolen i Harlev
startede Yousef egentlig i 10. klasse. Det
var dog ikke lykken for den bredskuldrede Gellerup-dreng, som gik ud af skolen og i stedet henvendte sig på Aarhus
Tech. Dér kunne de dog ikke hjælpe i
første omgang, da det var midt i skoleåret og derfor ikke muligt at komme
ind. I stedet fik Yousef kontakt med UUvejleder Ghassan Hassoun og Virksomhedsskolen, hvor han kom i et 20-ugers
forløb, som kan give adgang til Aarhus
Tech. Men ikke uden en vis skepsis fra
Yousefs side:
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Yousef Karzoun på 16 har fundet sin drømmeuddannelse – som bygningsmaler.

”I starten syntes jeg ikke, det lød som
en rigtig skole. Desuden kom jeg ud i
en tømrervirksomhed, hvor jeg mest
blev sat til at rydde op efter de andre, og
det lærte jeg selvfølgelig ikke ret meget
af. Så efter et par uger stoppede jeg dér
og fik hjælp til at finde et andet firma,
jeg kunne være hos. Og så gik det hele
meget bedre, jeg skulle simpelthen bare
være tålmodig og give det en chance,”
erindrer Yousef, der fik en praktikplads
hos Karsten Sørensens malerfirma og
kom ud til det nye kæmpe-byggeri på
Skejby Sygehus for at male vægge, lofter, radiatorer og alt mulig andet – og
det blev en stor succes:

Anbefaler Virksomhedsskolen

”Det var et godt team, og de var rigtig
gode til at tage imod mig. Hvis der var
noget, jeg ikke kunne finde ud af, så
hjalp de mig. På den måde lærer man
noget. Ikke kun at arbejde, men også,
om det hér nu er det rigtige – og det er
det helt klart for mit vedkommende.
Så jeg kan anbefale Virksomhedsskolen
til andre unge. Kom ud i det virkelige liv
fra starten af. Bare hav tålmodighed og
find ud af, hvad det er, du gerne vil og er
god til,” slutter 16-årige Yousef Karzoun.
Vil du kontakte Virksomhedsskolen?
Se side 10.

NONCE • ANNONCE • ANNONCE • ANNONCE • ANNONCE • ANN
Er du førtidspensionist?

Kunne du tænke dig at arbejde?
Som førtidspensionist må du gerne arbejde og tjene penge, og vi kan hjælpe
dig med dette.
Selvom du har fået tilkendt førtidspension, kan du godt få et job og bidrage
til arbejdsmarkedet. Jobbet bliver tilrettelagt efter dine skånehensyn og ønsker.
Projekt KLAP står klar med virksomheder, som ønsker at ansætte dig.
Du kan høre mere om mulighederne,
ved at møde den lokale jobkonsulent:
Keld Hvalsø Nedergaard, mandage i
Livsværkstederne kl 13.00 – 15.00
Mandag 1/2 kl 13.00 – 15.00
Mandag 15/2 kl 13.00 – 15.00
Mandag 29/2 kl 13.00 – 15.00
Mandag 7/3 kl 13.00 – 15.00

Kontakt jobkonsulent
Keld Hvalsø Nedergaard:
Mail: khn@klapjob.dk
Mobil 2965 4639
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Lav mad og lær dansk med Kaffe Fair
Af Tore Plougheld

Vil du være bedre til dansk? Kan
du lide at lave mad? Og vil du
gerne have en uddannelse eller
et arbejde?
Så kom ind i Kaffe Fair. Her står Roda
Ahmed klar til at tage imod kvinder med
udenlandsk baggrund, der gerne vil videre i livet og lære at klare sig selv.
Kaffe Fair er et nyt køkkenprojekt og afklaringsforløb i det boligsociale arbejde i
Brabrand Boligforening. Køkkenet ligger
på Rymarken, hvor Brabrand Boligforening har administration.
Det er et tilbud til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som har brug
for at finde ud af, om de er parate til at
tage en uddannelse eller få et arbejde –
et såkaldt afklaringsforløb. Det sker ved,
at de kan lave mad og hjælpe til i køkkenet på Kaffe Fair, hvor Roda Ahmed, som
selv er uddannet i kantinedrift, vil hjælpe
og vejlede dem – på dansk.
”Det er meget vigtigt at vi taler så meget dansk som muligt. Kun på den måde

Roda Ahmed står klar til at hjælpe indvandrerkvinder ind på arbejdsmarkedet.
Det sker gennem køkkenet i Kaffe Fair. Foto: Tore Plougheld
kan man forstå de opgaver, vi har,” forklarer Roda.
”Hvis du kommer og arbejder sammen
med mig, så får du at vide, hvad jeg forventer af dig. Men også hvilke krav, du
skal leve op til.”

Kontakt:
Hvis du skal i et afklaringsforløb eller
bare gerne vil vide mere, så kan du kontakte Roda:
Tlf. 2576 7727, mail: roah@bbbo.dk

UNGE RePORTERe
17-årig fra Gellerup med egen virksomhed
Abdallah Ajjawi, Ung reporter

17-årige Ali fra Gellerup har i tre Logo, tryksager og vejledninger
år haft drømmen om egen virk- Ali har selv designet og lavet sin virksomheds hjemmeside, som kan findes
somhed, og i dag er drømmen på www.digitali.dk. På siden tilbyder han
en realitet.
design af logo, tryksager og snart Adobe
Ali Kais startede med at interessere sig
for fotografi, grafisk design og fotografi,
da han var otte år.
”Jeg synes det er sjovt at designe og redigere billeder, og jeg ville gerne starte
min egen virksomhed,” siger Ali, som i
slutning af 2015 valgte at åbne sin egen
virksomhed på nettet.
Navnet blev Digitali, som er en sammentrækning af digital og Alis eget navn.
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Photoshop-vejledninger. Alt fra visitkort
til logoer eller plakater kan Digitali tilbyde.
Digitali har allerede arbejdet med forskellige designopgaver. På Alis hjemmeside kan man læse, at han har lavet et
par logoer for virksomheder, samt lavet
frivilligt arbejde for foreningen Budskabet, Aarhus.
Ali går til dagligt på Aarhus Gymnasium,
hvor han er i gang med sit andet år. Ud
over det dyrker Ali motion, laver lektier
og har et fritidsjob i en malerforretning.

17-årige Ali Kais ser frem til succes som
selvstændig. Foto: Abdallah Ajjawi

Nye job til borgere i Gellerup
Af Hanne Løvig

Drømmer du om et lille job,
selvom du er tilkendt førtidspension? Så er muligheden der
nu i Gellerup.
”Et skånejob er for alle på førtidspension. De har ret til at tage et skånejob
og tjene lidt ekstra,” siger Keld Hvalsø
Nedergaard.

Han er jobkonsulent i Projekt KLAP,
som hjælper borgere i Gellerup med
førtidspension med at skaffe skånejob. I
Gellerup er er 38,2% af beboerne over 18
år på førtidspension i forhold til 6,2 % i
hele landet.
Ikke alle ved, at dette er en mulighed.
Derfor vil Keld Hvalsø Nedergaard gerne udbrede ordningen mere.

I et skånejob betaler arbejdsgiveren lønnen, men får et tilskud fra kommunen.
Og så skal virksomheden tage nogle
særlige hensyn til den person, som de
ansætter, også timetallet. Det mest almindelige er 3, 4, 5 timer og op til 20
timer om ugen.

Få råd i Livsværkstederne

Keld sidder klar i Livsværkstederne (etagen over Føtex) hver anden mandag fra
kl. 13-15. Man forpligter sig ikke til noget
ved at tale med Keld. Men du kan måske få et lille skub i den rigtige retning
af, hvad du kunne ønske dig af beskæftigelse.
Keld står for alt det praktiske med at
kontakte en mulig arbejdsgiver.
Se også annoncen side 7.

Mange forskellige job

En ung fyr fik et job som ved flaskeautomaten i Føtex. En anden er blevet glad
for et job hos bageren i Storcenter Nord.
d
rgaar
Nede
En kvinde ville gerne skrive, og Keld havø
mulighed, siger Keld Hvals
Ikke alle førtidspensionister ved, at skånejob er en
erne.
rksted
de kontakten til et pressebureau. Det var
(tv.), der her ses sammen med Verner Karkov fra Livsvæ
drømmen for hende.

Social profil i Føtex City Vest
Af Hanne Løvig

I Føtex City Vest synes ledelsen,
at der skal være plads til forskelligheder. Her skal der også være
plads til dem, som ikke nødvendigvis kan arbejde fuld tid.

For tiden har de i Føtex City Vest ansat
en mand i praktik med henblik på et
skånejob. Et skånejob i Føtex City Vest
vil typisk være 20 timer om ugen fordelt
på 5 arbejdsdage af 4 timer. I Føtex City
Vest håber personalegruppen på flere i
skånejob henad vejen.

”Det er vigtigt for os i Føtex, at vi også tager vores del af det sociale ansvar,” siger
Kim Stiller, som er varehuschef i Føtex
City Vest.

Besøg jobkonsulent i Cafe Vita

Håber på flere i skånejob

”Ting må ikke gå for hurtigt og hen over
hovedet på nogen. Vi bruger tid på at finde de opgaver, som passer bedst til den
pågældende medarbejder.”

Arbejdet i Føtex City vest kan bestå i opfyldning af varer. Det kan være at presse
pap. Også flaskeautomaten kan være et
arbejdsområde ligesom at sørge for at
der altid er kundevogne til kunderne.
Er du interesseret i et skånejob i Føtex
City Vest, kan du henvende dig til Keld
Hvalsø Nedergaard i jobcafeen i Livsværkstederne.

”Vi bruger tid på at finde de opgaver til
den enkelte som passer bedst til den pågældende medarbejder,” siger varehuschef
Kim Stiller.
Gellerup.nu Februar 2016 - 9

job
Spørg om uddannelse og
Af Tore Plougheld

I Det Boligsociale Sekretariat har
vi tre ansatte, som du kan kontakte, hvis du søger uddannelse eller
fritidsjob.
Uddannelsesvejledning for 14-25-årige
(Get2Ed): Ahmad El-Ahmad, tlf.
28342548, mail ahah@bbbo.dk.
Get2Ed er for dig, der gerne vil have
hjælp til at finde ud af, hvilke uddannelser der findes, og hvad der passer til
dig. Og selvfølgelig hvordan du kommer

godt i gang. Sidste år hjalp Get2Ed hele
95 unge på vej til uddannelse.

Senay Arikan

Fritidsjobvejledning (Get2Job): Senay
Arikan, tlf. 2366 6973, mail sear@bbbo.dk
De unge fra Gellerup og Toveshøj har
brug for hjælp til at blive fastholdt i et
fritidsjob. Det er et krav, når man arbejder, at man kan omgås andre mennesker. Det er noget af det, vi i Get2Job kan
byde områdets unge – en fast sparring
og vejledning.
Ahmad El-Ahmad

UU-vejleder og Virksomhedsskole:
Ghassan Hassoun, tlf. 23361007, mail
ghha@bbbo.dk.
Virksomhedsskolen er et forberedende
og uddannelsesafklarende tilbud til
unge mellem 17 og 25 år, der ønsker en
håndværksuddannelse indenfor byggeog anlægsområdet.

Ghassan Hassoun

Jobs til dig:
Hold øje med www.gellerup.
nu, hvor vi opslår fritidsjobs,
skånejobs og andre typer jobs.

Aktuelle opslag:
Ung Reporter på gellerup.nu: kontakt redaktør Birger Agergaard (tlf.
6130 8699 eller biag@bbbo.dk)
Snusepraktik på Dansk Kabel TV
(ulønnet): kontakt UU-vejleder
Ghassan Hassoun (tlf. 2336 1007,
mail ghha@bbbo.dk
Verdenshaverne i Gellerup tilbyder virksomhedspraktik og andre
jobtyper. Se mere på hjemmesiden
www.verdenshaverne.dk
Vikarer til omdelerkorps: se FBsiden facebook.com/Get2Job eller
kontakt Senay Arikan. (tlf. 2366
6973, mail sear@bbbo.dk)
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Månedens digt: Nej til fanatisme
Af Birger Agergaard

Blandt Gellerups beboere er den
irakiskfødte digter Homam Mohammad Amin

onsbestemt. Om naturen, om Gellerup,
om Syrien eller Irak, om kærlighed – ja,
alt muligt!” siger Homam Amin.

Gellerup.nu er glad for at kunne præsentere Homam som ”hus-digter”, idet han
hver måned vil give læserne et nyt digt.
Homam er en meget aktiv digter, idet
han på sin Facebookside udgiver et nyt
lille digt stort set dagligt.
”Hvis der sker et eller andet i verden, så
skriver jeg om det – det er meget situati-

Digtet i dette nummer af Gellerup.nu
hedder ’Nej, nej til fanatisme’. Selv om
det blev trykt i bogen ”Arabiske Digte”
allerede sidste år, så peger han alligevel
på dette digt som et aktuelt tema, fordi
terrorhandlingerne i blandt andet Paris
og København er så tæt på.
Hans digt fortæller, at selv om man er
klippefast i sin religion, så må man ikke
blive fanatisk, men vælge tolerancen og
kærligheden.

Søgte beskyttelse i Danmark

Homam Amin offentliggør stort set hver dag
et nyt digt.

Selv flygtede Homam Mohammad Amin
fra Irak i starten af 90-erne efter Golf-krigen. Han er uddannet sociolog, men har
i sit arbejdsliv mest beskæftiget sig med
produktion af is og mælkeprodukter og
har i den forbindelse besøgt Danmark
flere gange. Han valgte at søge beskyttel-

se i Danmark og har siden boet i København, senere Trillegården i Aarhus Vest
og de seneste fem år i Gellerup. Først på
Gudrunsvej, nu på Jettesvej.
Han er 76 år og forstår lidt dansk, men
taler arabisk og engelsk. Han digter på
arabisk og har i tidens løb skrevet omkring 5.000 digte, hvoraf nogle få er trykt
i tre digtsamlinger, og ca. 600 digte ligger på internettet.
At oversætte arabiske digte til dansk er
vanskeligt, fortæller Homam.
”Når digtene oversættes, risikerer de at
miste en stor del af værdien og budskabet. De kan komme til at lyde helt anderledes, så det er ikke enhver, der er i stand
til at oversætte dem.”
Digtsamlingen fra 2015 er oversat af
freelanceoversætter Hanna Donslund.
Find Homam Amin på Facebook: homam.ameen.56

ﻻ… ﻻ …ﻟﻠﺘﻌﺼﺐ
ﻻ… ﻻ …ﻟﻠﺘﻌﺼﺐ

NEJ, NEJ TIL FANATISME

Vi er alle brødre
Religioner påbydes ikke med magt
Kærligheden samler os
Og faderskabets hengivenhed samler os
Disse anliggender kræver ikke nobel optræden
Vores overbevisnings jord er fast
Og ikke smattet
Enhver er i en rus på grund af sin tro
Tolerancen er nødvendig hvis
En af os begår en fejl
I ulykke og lidelse
Hjælper vi hinanden
Og inden i hver eneste af os er en brændende fakkel
Vi lader ikke folk drukne
Og vi skuer fra toppen af en bakke
Nødvendig er æren og tolerancen
Over enhver længsel
Tolerancen er vores religion og den er for os den største rigdom
Vi hader alle blind fanatisme
Og brug af magtFolk i enhed
Har hæder og ære
Vi er alle fætre og brødre

ﻛﻠﻨﺎ اﺧﻮه
اﺧﻮه
ﻛﻠﻨﺎ
اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﻔﺮض ﻋﻨﻮه
اﻟﻤﺤﺒﺔﺗﻔﺮض ﻋﻨﻮه
اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت ﻻ
ﺗﺤﻤﻨﺎ
اﻟﻤﺤﺒﺔ
ﺗﺤﻤﻨﺎ
و ﺣﻨﺎن اﻻﺑﻮة
اﻻﺑﻮة
وھﺬهﺣﻨﺎن
ﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﻓﺘﻮه
اﻷﻣﻮر
ﺻﻠﺒﺔ ﻓﺘﻮه
ارﺿﮭﺎﺗﺤﺘﺎج
اﻷﻣﻮر ﻻ
ھﺬه
ﻋﻘﯿﺪﺗﻨﺎ
رﺧﻮة ﺻﻠﺒﺔ
ﺗﻜﻦارﺿﮭﺎ
ﻋﻘﯿﺪﺗﻨﺎ
و ﻟﻢ
رﺧﻮةھﻮ ﻓﻲ ﻧﺸﻮة
ﺗﻜﻦﻣﻌﺘﻘﺪه
وﻛﻞﻟﻢﻓﻲ
وﻗﻊ ﻧﺸﻮة
ھﻮ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪه
ﻛﻞ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻟﻮ
وﺟﺐ
ھﻔﻮة ﻟﻮ وﻗﻊ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
وﺟﺐ ﻓﻲ
اﺣﺪﻧﺎ
ھﻔﻮة
ﻓﻲ
اﺣﺪﻧﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻤﺎت و اﻟﺸﺪاﺋﺪ
اﻟﻤﻠﻤﺎت و اﻟﺸﺪاﺋﺪ
ﻓﻲ
ﻛﻠﻨﺎ ﻧﺨﻮة
ﻧﺨﻮة
ﻛﻠﻨﺎ
و ﺑﺪاﺧﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺟﺬوه
ﺗﻐﺮقﻣﻨﺎ ﺟﺬوه
اﻟﻨﺎس واﺣﺪ
ﺑﺪاﺧﻞ ﻛﻞ
وﻻ ﻧﺪع
ﺗﻐﺮق
اﻟﻨﺎس
ﻧﺪع
وﻻ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻔﺮج ﻣﻦ ﻓﻮق رﺑﻮه
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢرﺑﻮه
ﻧﺘﻔﺮج وﻣﻦ ﻓﻮق
ﻧﺤﻦاﻟﺘﻌﺎﻟﻲ
ووﺟﺐ
ﺷﮭﻮهو اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
اﻟﺘﻌﺎﻟﻲ
وﺟﺐ
ﻓﻮق ﻛﻞ
ﺷﮭﻮه
ﻛﻞ
ﻓﻮق
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ دﯾﻨﻨﺎ و ھﻮ ﻟﻨﺎ اﻛﺒﺮ ﺛﺮوه
اﻛﺒﺮ ﺛﺮوه
ھﻮ ﻟﻨﺎ
ﻧﻜﺮهدﯾﻨﻨﺎ و
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
اﻷﻋﻤﻰ
اﻟﺘﻌﺼﺐ
ﻛﻠﻨﺎ
اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻷﻋﻤﻰ
ﻧﻜﺮه
ﻛﻠﻨﺎ
و اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮه
اﻟﻘﻮه
اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻟﺒﻌﻀﮭﺎ
واﻟﻨﺎس
ﻟﺒﻌﻀﮭﺎ
اﻟﻨﺎسﻟﻠﻤﺠﺪ و اﻟﻌﺰوه
ھﻲ
اﻟﻌﺰوه
ﻟﻠﻤﺠﺪ و
ھﻲ
اﺧﻮه
ﻋﻢ و
ﻛﻠﻨﺎ أﺑﻨﺎء
ﻛﻠﻨﺎ أﺑﻨﺎء ﻋﻢ و اﺧﻮه
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Her er byparken
Af Birger Agergaard

Om ganske få måneder går arbejdet med at etablere den 100 mio.
kr. dyre bypark i Gellerup og Toveshøj i gang. Starten går sandsynligvis i den nordlige og i den
sydlige ende omkring 1. april, og
derefter går der godt et år med anlægsarbejdet.

Beboerne på Toveshøj og i Gellerupparken har været inviteret til informationsmøder i januar, hvor Brabrand Boligforening og arkitekter fra det vindende
firma SLA fortalte om projektet.
Du kan se en folder ved at gå ind på
www.helhedsplangellerup.dk. Her har
vi valgt nogle få punkter fra den meget
store plan.

Foran Tousgårdsladen kommer en scene.

Et sammenhængende stisystem forbinder Gellerup og Toveshøj
bedre - og fører videre ud af bydelen. Hovedstien er i kunstig
beton og opfordrer til motion og leg. Alle stier ”svinger” og får
fartdæmpere, så vild knallertkørsel forhåbentlig undgås.
Bag Foreningernes Hus etableres fælleshaver (bl.a. for
Verdenshaverne) og nye fritidstilbud til børn og unge.

Ved hver blok kommer der legepladser for de små, og
mange steder i parken er der legepladser og udfordringer
for de lidt større børn.
Tre bakker i Gellerup (mod nu en stor), den ene flader ud og er
egnet som kælkebakke.

Udsigts- og klatretårn ved Gellerupbadet. Trækplaster for
klatrere fra ind- og udland.
Opgraderet legeplads ved Klubberne i Gellerup, og en
festpavillon med plads til 200 personer.

Regnvandssø lige nord for den sydlige tværforbindelse.
Den bliver lavvandet og skråner fladt, så børn kan lege i
vandkanten. En træbro går hen over søen.

Vandfaldet ”Fossen” ved Tinesvej og blok7.

Generelt: • Belysningen bliver bedre og skal gøre det tryggere at færdes ude. • Mange af de stejle skråninger ved parkeringspladser og bakker jævnes ud, så det bliver nemmere for alle at bevæge sig rundt, også i kørestol. • Mindre pavilloner ved hver blok - plads til to bord/
bænkesæt. • En mere insektvenlig natur.• Spiselig park. Træer fra alverdens lande - i hvert fald de vinterhårdføre.
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Rundt i Gelleruppar
ken

Ledige haver
Af Helle Hansen

Haveforeningen
Grønærten,
som står for udlejningen af de
små nyttehaver mellem blokkene på Dortesvej og de sydligste
blokke på Gudrunsvej, har stadig enkelte ledige haver til den
kommende sæson.

marts kl. 16.00 i Beboerhuset Yggdrasil. Her skal medlemmerne godkende
beretningen og regnskabet og vælge
bestyrelse. Og det er også her, at Årets
Grønærter 2015 kåres – det er de medlemmer, der har dyrket deres nyttehaver
bedst, der hyldes.

Det koster 150 kroner i haveleje om året
at få adgang til det lille stykke jord, hvor
der er god mulighed for at dyrke grønsager og blomster eller måske sætte bærbuske.
Havelejen opkræves over huslejen.
Hvis du er interesseret i at få en have
eller blive skrevet på venteliste, kan du
mødes op til bestyrelsesmøde mandag
den 8. februar kl. 17.00 i beboerhuset
Yggdrasil, Dortesvej 35 A. Eller kontakte
kasserer Helle Hansen på mobil 2783
2782 eller mail: hhmh65@hotmail.com

I Gellerupparken er det nu muligt for
beboerne at leje et ekstra kælderrum
for 100-300 kroner om måneden, som
betales over huslejen. Kælderrummet
må kun bruges til opbevaring.

Generalforsamling

Haveforeningen Grønærtens årlige generalforsamling holdes søndag den 13.

Lej kælderrum til opbevaring

Kontakt udlejningen 8931 7171 og
bliv evt. skrevet på ventelisten, hvis
der ikke er flere ledige kælderrum.

Perler på snor

Perlens fællesspisning bliver søndag
den 14. februar kl. 17 i Yggdrasil.
Pris: Voksne - 30 kr.
Børn under 12 år - 20 kr.
Børn under 8 år - 15 kr.
Tilmelding senest 12. februar
på mobil 2783 2782.
Perlens fællesspisning i marts bliver
søndag den 13. marts kl. 17
i Yggdrasil.
Samme priser som ovenstående.
Tilmelding senest 11. marts
på mobil 2783 2782.
Perlevennernes Generalforsamling
Søndag den 13. marts kl. 18.00
i Yggdrasil. Dagsorden jf. vedtægter.

Fastelavn

Fastelavn i Gellerup er søndag den 7. februar kl. 14 i Instant One.
Alle børn op til 12 år er velkommen til at komme og slå katten af tønden - hvor
vi kårer kattedronning og konger - og der er præmier til de bedst udklædte.

Rundt på Toveshø
j

Beboere så nærmere på parken
Af Birger Agergaard

30 beboere – flest fra Toveshøj –
mødte op til det første informationsmøde om den kommende
bypark i Toveshøj og Gellerupparken.
Arkitekt Tobias Konishi fortalte om rigtig
mange detaljer i byparken, hvoraf nogle
kan ses på artiklen side 12. Det hele kan
også ses på www.helhedsplangellerup.
dk - vælg menuen Projekter og Ny Bypark.

Tilsvarende fortalte boligforeningens
projektleder Kim Skjelmose om de
praktiske detaljer, blandt andet tidsplanen, regnvand og klimatilpasning og
meget andet.
Derefter kunne deltagerne se plancher
og tegninger – og det virkede som om
alle glæder sig til at se de mange forslag realiseret i de kommende år.
Mødedeltagerne kunne se nærmere på
mange af byparkens detaljer på disse
plancher. (foto: Birger Agergaard)
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Unik Musik på Tovshøjskolen
Af Piaalycia Fischlein

MusikUnik på Tovshøjskolen er
en måde at lære på, som vægter
rollemodeller og fællesskab.
Fra starten lærer børnene at synge og
spille sammen i et orkester. Henad vejen
er der sjove begivenheder, så eleverne
oplever belønningen ved at øve sig og
blive bedre.
Eleverne har to musiktimer om ugen.
En time går med at øve på deres instrument. Og en time bruger de på at spille
sammen i orkester.

Opgør med traditionen

Om MusikUnik siger Bjørg Lindvang fra
Århus Musikskole: ”Jeg har skullet gøre

op med den klassiske instrumentundervisning.” Når Bjørg spiller
Krokodillemarchen på klaveret,
falder eleverne ind. De spiller
melodistemmen på deres instrument. Det er nyt i Danmark, at
børnene spiller i orkester fra starten af deres undervisning.
MusikUniks forbillede er El Sistema, som bruger rollemodeller
som en måde at lære på. Så når
Bjørg minder eleverne om, at de
har ansvar for at vise de yngste
elever, at de kan spille Krokodillemarchen, siger hun:
”De yngste elever kan synge sangen.
Vi skal vise dem, at vi kan spille den.”

Når Musiklærer Bjørg Lindvang spiller Krokodillemarchen på klaveret, falder eleverne ind.

Piger skriver egne sange og drømmer om MGP
Af Piaalycia Fischlein

MusikUnik på Tovshøjskolen er
med til at forme elevernes fremtidsdrømme. Vi tager en snak
med tre piger, der ikke bare
har lært at spille musik, men
også skriver deres egne sange
– og drømmer om at komme
til MGP, Melodi Grand Prix for
børn.

dur arbejder med sang, som har titlen
”Whatever”.
Alle tre har planer om en karriere inden for musik. De vil gerne deltage i
MGP for børn. Og deres forældre bakker op, så længe børnene sørger for
at gøre alle de andre pligter, de har.

At pigerne er så vant til at spille for et
publikum, er ikke tilfældigt. De har erfaringen. MusikUnik-børnene har bl.a.
spillet sammen med Århus Symfoniorkester og sammen med Sigurd Barret.

Alaa Omar Mirza, Hajer Hadyen Iktyhar
og Bedur Rehda på 10 år er elever på
Tovshøjskolen. De har været med i MusikUnik som fløjtespillere fra 0. klasse,
som var projektets start. Alaa siger: ”Det
gode ved MusikUnik er, at man øver sig
og blive bedre. Og når man gør noget for
dem, så gør de noget for en.”

Skriver egne sange

Udover fløjtespillet synger og skriver
de sange derhjemme. Alaa har skrevet
flere sange. Hajer skriver på en sang, Bedur, til venstre, Alaa,
i midten, og Hajer, til venstre, er femteårs MusikUnik elever
på
som hedder ”Ikke for altid”, og hun laver Tovshøjskolen. De skriver
sange og drømmer om at deltage i MGP for børn.
teksten på både dansk og engelsk. Be14 - Gellerup.nu Februar 2016

Hjertemotion for mænd
Hjerteforeningen tilbyder et 32
ugers kursus for
mænd, som ønsker at bevare et
aktivt liv med en
hjertesygdom.
Kurset starter tirsdag den 23. februa
r kl. 16.30 til kl. 18
i Globus1. Det koster 20 kr. pr. gang
at deltage.
Hjerteforeningen og Folkesundhed
Aarhus Vest,
Globus1, svarer på spørgsmål og
tager imod din
tilmelding:
Folkesundhed Aarhus Vest, Globus1:
Koordinator Sussie Østerby, tlf. 8713
2631,
mail: suoe@aarhus.dk

Lav din egen spirehave
Onsdag den 17. februar kl. 13-15 i Globus1 kan du
lave din egen spirehave. Du lærer også at folde din
egen æske. Du folder et kvadratisk papir og så har
man en æske. Herefter putter du en måtte i, vander
og sår. Der er flere slags
frø at vælge imellem. Du
får haven med hjem i en
bærepose og efter cirka
en uge kan du høste i
haven.
Arrangeret af foreningen
Verdenshaverne Venner
og Fritidspatruljen.

Kor i Tousgaardsladen
Nu starter et nyt kor for beboerne i Toveshøj.
Alle kan være med, også selvom du ikke
har sunget i kor før eller kan læse noder –
bare du kan lide at synge.
Første gang er torsdag 4. februar kl. 15 i
Laden. Vi starter med lidt let opvarmning,
og så bestemmer vi os for, hvad vi gerne
vil synge fremover.
Koret ledes af folkemusiker Tore Plougheld, og foreløbig er det gratis at deltage.
Tilmelding til Berit i Laden eller på mail:
info@tousgaardsladen.dk
Du er også velkommen til bare at møde
op på dagen.

Råd om kræft
Frem mod år 2020 arbejder Kræftens Bekæmpelse for
at nå alle kræftramte og pårørende, herunder borgere
af anden etnisk herkomst end dansk.
”Vores viden om og erfaring med denne gruppe er
ikke stor, og vi formoder, at rigtig mange ikke kender
til Kræftens Bekæmpelse. Det vil vi gerne lave om på,”
siger Peter Greve fra Kræftens Bekæmpelse.
I Gellerup tilbydes netværksaktiviteter, oplysende
arbejde og rådgivning for kræftramte og deres
pårørende. Alt er gratis.
Du kan også møde Kræftens
bekæmpelse i Bazar Vest
på tirsdage kl 12-13:30. Her
kan du høre om kræft, og
hvad man kan gøre for at
opdage sygdommen i tide.
Scan QR-koden og læs mere.

Q Hus Gellerup
Ny forening starter et kvindehus i Gellerup, kaldet
Q Hus Gellerup. Der er stiftende generalforsamling
tirsdag den 8. marts 2016 kl. 17-19 i Yggdrasil, det
gule hus på Dortesvej 35A.
Alle er velkomne.
Q Hus Gellerup er et lokalt tilbud til kvinder, og det
foregår i Yggdrasil tirsdage og torsdage kl. 12-16.30.
Initiativtagerne er bl.a. bydelsmødrene i Gellerup.
De håber, at funktioner som f.eks. lektiehjælp, som
Kvindehuset i Viby i dag tilbyder, med tiden kan
etableres i Gellerup også.
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Kalender febru
Januar 2016		
Torsdag 28. januar

kl. 18-20

		

Bestyrelsesmøde i Verdenshaverne, Yggdrasil

Februar 2016		
Tirsdag 2. februar
kl. 16-17.30
Torsdag 4. februar
kl. 15-16			
Fredag 5. februar		
kl. 18-21
		
Lørdag 6. februar
kl. 10-16 		
Søndag 7. februar
kl. 12-16 			
Søndag 7. februar
kl. 13-15
		
Søndag 7. februar
kl. 14-16 		
Mandag 8. februar
kl. 17-19			
Søndag 14. februar
kl. 11.30-13.30 		
Søndag 14. februar
kl. 17-19 		
Onsdag 17. februar
kl. 13-15
		
Torsdag 18. februar				
Fredag 19. februar				
Tirsdag 23. februar
kl. 16.30-18
Lørdag 27. februar
kl. 12-17
		

Møde om hjemmefødsler, Globus1
Nyt beboerkor starter i Tousgårdsladen
International Aften, Gellerup Kirke
I-Work for unge iværksættere, Instant One
I-Work for unge iværksættere, Instant One
Fastelavnsfest på Toveshøj, Beboerhuset Tousgaardsladen
Fastelavn i Gellerupparken, Instant One
Book en have i haveforeningen Grønærten, Yggdrasil
Familiefrokost i Gellerup Kirke
Perlens fællesspisning, Yggdrasil
Lav din egen spirehave til vindueskarmen, Globus1
Heldags VinterCup, Globus1
Heldags VinterCup, Globus1
Opstart på Hjertemotion, Globus1
Stormøde om Gellerups fremtid, Globus1

Marts 2016
Tirsdag 8. marts		
Søndag 13. marts		
Søndag 13. marts		
Søndag 13. marts		

Stiftende generalforsamling i Q Hus Gellerup (Kvindehus), Yggdrasil
Haveforeningen Grønærtens generalforsamling, Yggdrasil
Perlens fællesspisning, Yggdrasil
Perlevennernes generalforsamling, Yggdrasil

kl. 17-19			
kl. 16-19			
kl. 17-19
		
kl. 18-20 		

								

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

