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Fattiggøres de unge?
Af Henning Winther, boligso

cial leder

Ifølge regeringens ”Lo
v om aktiv Socialpolitik
”
forventes det kommend
e kontanthjælpsloft at øge
den langsigtede beskæ
ftigelse med under 1.0
00
mennesker, imens antalle
t af mennesker, der berøre
s
negativt af forslaget, forven
tes at være op imod 30.00
0.
Vi ved, at mange af
de berørte bor i udsat
te
boligområder, hvor særlig
Forsiden: Deeqa Abukar har fået sin første lønseddel
t den almene sektor i tæ
t
sam
arb
ejde med kommunerne
som blokambassadør, og det redder hende ikke bare
og os selv, fra den
bo
ligs
oci
ale indsats, længe har kæ
fra kontanthjælpsloftet, men er også en indgang til
mpet hårdt for at
begrænse dels antallet af
arbejdsmarkedet. Læs side 3. (foto: Lars Christensen)
udsættelser og dels at stø
tte
de unge hen imod varig bes
Næste nummer: Stof til december-nummeret: Send
kæftigelse og uddannelse.
stof og billeder senest fredag den 18. november til
Og vi ved, at vores indsat
s har båret frugt og været
beboerredaktør Birger Agergaard på biag@bbbo.dk.
en medvirkende faktor til,
at antallet af udsættelser
Næste nummer udkommer ca. 1. december.
på
landsplan ifølge Danmark
s Almene Boliger, er fald
et
med ca. 40 procent siden 20
10, og at andelen af 24-årige
unge uden en gennemfør
t ungdomsuddannelse, ho
s
www.gellerup.nu
os lokalt, i områderne Ge
llerup og Toveshøj, er fald
et
ma
rka
nt,
nærmest halveret, siden 20
facebook.com/gellerup.nu
12 hvor vi for alvor
iværksatte en målrettet ind
sats mod netop gruppen
af
unge.
Men nu risikerer vi, at det kom
mende kontanthjælpsloft
sætter denne indsats over
styr.
Vi frygter for særligt de un
ge, vi målrettet forsøger
at
løfte på uddannelses- og
beskæftigelsesområdet, der
med forældre på kontanthj
ælp fattiggøres.
Hvilke konsekvenser vil det
te få for den enkelte unges
muligheder fremadrettet?
Tirsdag d. 08.11.16 afhold
er vi en åben konferenc
e
og ønsker så bred en
deltagelse som muligt.
Hurra – ny hjemmeside til Gellerup.nu
4
Sammenhængen mellem
antallet af udsættelser og
Gellerup får et hostel
unges trivsel, er særligt bek
5
ymrende, fordi tal fra SFI
viser, at en udsættelse bl.a
Kviklån? Nej, lad være!
5
. giver sig udslag i, at de
unges karakterer falder og
Toveshøj på bustur
6
sænker sandsynligheden for
at
de evner at tage en ungdom
Uddannelsesmesse
i
City
Vest
suddannelse.
7
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Du kan nå at tilmelde dig
konferencen: Find Facebookevent Ungekonference Geller
up og se, hvordan du melde
r
dig til.

Deeqas første lønseddel
Af Lars Christensen

Fem timer om ugen arbejder de to
somaliske kvinder Deeqa Jimaale
og Deeqa Abukar som Blokambassadører i Brabrand Boligforening:
”Jeg var rigtig glad, da jeg fik min første
lønseddel ind i min e-boks, for første
gang i mit liv i Danmark,” fortæller Deeqa Abukar.
Arbejdet som Blokambassadør tæller
som reelt arbejde. Det betyder, at Blokambassadørerne ikke bliver ramt af
kontanthjælpsloftet, som regeringen
har indført. Men fem timers fast arbejde
om ugen er også et vigtigt skridt på vej
til selvforsørgelse. Og det er noget, der
tænder lysene i øjnene hos kvinderne:
”Jeg drømmer om at gå på arbejde og
vinke farvel til kontanthjælp og sagsbehandler. Jeg er frisk og kan og vil gerne
arbejde,” siger Deeqa Jimaale og gemmer straks ansigtet bag sin veninde. Det
er en overvindelse at blive interviewet,
når man føler sig usikker på sproget.

Målet er flere timer

Indtil videre er de fem timers arbejde
hver uge bedre end ingenting. Men Blokambassadørerne gør helt klart, at deres
mål er at få flere timer, selv hvis det skal
være forskellige steder.
Blokambassadørerne er blandt andet
med til at oplyse andre beboere i Gellerup og Toveshøj om de ting der er vigtige at vide, for eksempel de nye regler
for boligstøtte og kontanthjælpsloft. Og
selvom det egentlig er et småjob, på kun
fem timer hver uge, har jobbet en stor
betydning:
”Det betyder rigtig meget, selvom det er
lidt. Men det er rigtig meget for mig og
mine kolleger,” siger Deeqa Abukar og
fortsætter:
”Mine børn er glade. Mor arbejder nu og
har også fået nogle ekstra penge ind på
kontoen … endeligt!”
Kvinderne har været igennem masser af
praktikforløb i forskellige virksomheder.
Men aldrig noget, der har fået dem tættere på et fast reelt job. Men jobbet som
Blokambassadør giver dem lyst til at få
flere timers arbejde.

”Nu har jeg fået en chance, fordi nogle troede på mig. Det giver mig håb for fremtiden,”
siger Deeqa Abukar.

”Jeg troede aldrig, jeg kunne få et arbejde. Jeg er en farvet kvinde uden uddannelse. Men nu har jeg fået en chance

fordi nogle troede på mig. Det giver mig
håb for fremtiden,” siger Deeqa Abukar.

10 har fået arbejde
Hos Brabrand Boligforening har 60 kontanthjælpsmodtagere selv henvendt
sig for at få hjælp til at finde arbejde, så de undgår at blive ramt af det nye
kontanthjælpsloft.
Foreløbig har boligforeningen med sikkerhed skabt 10 job, mest småjobs.
Jobvejleder i Det boligsociale Sekretariat, Ghassan Hassoun er sammen med
Jobcenter Aarhus at finde i en ny jobcafe i beboerhuset Yggdrasil, hvor alle
ledige kan komme hver tirsdag og torsdag kl. 13-15.
Ghassan Hassoun hører også gerne fra folk, der tænker på at blive iværksættere. Kontakt ham på ghha.@bbbo.dk

Jobopslag: Frokostordning
Det boligsociale Sekretariat i Gellerup starter 14. november en frokostordning
for de ansatte. Vi opslår derfor et job på fem timer om ugen til at indkøbe og
klargøre frokosten tre gange om ugen.
Send din ansøgning senest fredag den 28. oktober kl. 12 til projektleder Birger
Agergaard på biag@bbbo.dk Du er velkommen til at ringe på forhånd og høre
nærmere om jobbet. Ring på 6130 8699.
Vi prioriterer ansøgere, der har økonomisk størst behov for at få jobbet.
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Værs’go: Ny hjemmeside til Gellerup.nu
Af Birger Agergaard, beboerredaktør

Beboerbladet her hedder gellerup.nu. Vi har en hjemmeside med samme navn, og for
få dage siden har vi åbnet en helt ny og mere brugervenlig hjemmeside.
www.gellerup.nu har fået en ordentlig tur på designsiden, og siden er blevet mere enkel og nemmere at finde
rundt på.
Vi har også sat en ”Google Translate” op i toppen, så det er nemt at få indholdet oversat til alverdens sprog.
Vi ved, at de fleste går på gellerup.nu fra en mobil – og derfor har det været vigtigt for os at få en god mobilløsning, som kan nøjagtig det samme som det, du ser på en computer.

Kraftigt udbygget kalender

En lige så vigtig ændring er, at vi nu kan have mange flere arrangementer med i kalenderen. Vi kan nu både have
enkeltstående arrangementer og faste arrangementer med. Vi har ikke ”fyldt” kalenderen helt op endnu, men det
skal være sådan, at du til enhver tid kan gå ind på kalenderen og sige ”Hvad kan jeg gå til i aften?” eller ”Jeg vil
gerne begynde at gå til fodbold – hvor kan jeg det?” og så videre.
Videoer er også opprioriteret på den nye side – nu indgår de helt naturligt i nyhederne og er ikke gemt væk i en
videosektion. Før kunne videoerne heller ikke ses fra mobilen – det kan de nu.
Tag en tur rundt på www.gellerup.nu – og hvis du har kommentarer til siden, modtager vi dem meget gerne på
biag@bbbo.dk

Nyt hostel: Fra byen
til betonen
Af Lars Christensen

”Vi kan godt lide at kaste os ud i noget
spændende,” begynder Paul Nørgaard.
Sammen med Joan Byrsting driver han
City Sleep-In inde i Aarhus. De to er i
fuld gang med at gøre deres nye hostel
klar. 1.500 kvadratmeter lige over for biblioteket i kernen af Gellerup.
Der skal være en cafe ud til gaden. Og
parret regner med at slå dørene op for
de 49 gæster, der er plads til, i januar
2017. Faktisk bor der allerede nogle få
i det nye City Sleep-In Gellerup. Det er
nemlig allerede nu muligt at leje et rum
på ugebasis for kun 700 kroner.
”Vi åbner i januar. Så har vi tid til at lave
cafeen hyggelig. Det her skal også laves
om,” siger Paul mens han rører ved en
efterladt uro i loftet. Der svæver stadig
perleplader rundt alle vegne. Bygningen
var oprindelig hotel. Men indtil for få
måneder siden var der børnehave i lokalerne.
4 - Gellerup.nu september-oktober 2016

Oprettet til kulturbyen

City Sleep-In Gellerup er opstået i et tæt
samarbejde med EUTOPIA 2017, der er
Gellerups version af Kulturhovedstad
2017.
Et hostel eller billighotel er for folk, der
kan nøjes med fælles
faciliteter som bad og
køkken. Og Joan og
Paul mener at der er
basis for et hostel i Aarhus vest.
Læs hele historien på
www.gellerup.nu

Paul Nørgaard og Joan Byrsting siger i
januar velkommen til gæsterne på Gellerups nye hostel, som indrettes i den
tidligere børnehave over for Gellerup
Bibliotek

Lad være med at optage kviklån!
Af Birger Agergaard

Kontanthjælpsloftet har sat til at fortsætte med at optage lån for at
de gamle tilbage. Så lad endelig
mange borgere under et stort betale
være med det,” anbefaler Leif Pedersen.
pres, fordi de har mistet boligstøtte og derfor oplever, at den Varmepenge varmede
reelle husleje er steget 1. okto- Mange fik varmepenge tilbage 1. oktober, og derfor har disse endnu ikke mærber.
ket den lavere boligstøtte. Derfor venter
Hvis økonomien er stram, og de ikke kan
finde et arbejde, skal pengene til huslejen hentes et sted.

boligforeningen og gældsrådgivningen
en bølge af henvendelser de kommende
måneder.

”Det skal vi alle advare kraftigt imod. I
det hele taget er låntagning en dårlig ide,
hvis ikke man står foran en ændring af
sin situation, da man jo ikke vil kunne
indhente det igen. Det er bedst, at man
ikke også står med en stor gæld ved siden af tabet af bolig.”
Beboerrådgivningen i Gellerupparken og
Toveshøj kan rådgive i forhold til økonomi og budgetlægning, søge afdragsordning i boligforeningen, hjælpe med at
søge kommunen samt søge fondsmidler.

Men lad være med at optage de såkaldte
kviklån, SMS-lån eller andre hurtige lån,
hvor du kan låne penge uden sikkerhed.
”Det er faktisk det værste, man kan
gøre,” siger Leif Pedersen, der er gældsrådgiver i Livsværkstederne i Gellerup.
Som pensioneret bankmand og nuværende gældsrådgiver møder han mange,
der har fået ødelagt deres økonomi af
hurtige lån, der er kendetegnet ved skyhøje renter og gebyrer.
”Hvis man ikke er registreret som dårlig
betaler i RKI, er det nemt at optage et
lån på mange tusinde kroner. Men man
overser, hvor meget det koster at betale
lånet tilbage. Med gebyrer og rente løber
de samlede årlige omkostninger (ÅOP)
op i måske 30-40 procent, ja nogle gange
over 100 procent,” siger Leif Pedersen.

Lån i banken hvis du kan

”Hvis man har mulighed for at få et almindeligt banklån, så vil jeg anbefale
det. Her koster det typisk 11-13 procent
om året,” siger han.
Leif Pedersen er udmærket klar over, at
er man kontanthjælpsmodtager og har
en dårlig økonomi, så vil banken måske
sige nej til at låne ud.

”I det hele taget er låntagning en dårlig ide.”
Jens Høgh, beboerrådgiver.

”Men hvis man vælger et kviklån, sidder man i saksen og kan ikke komme ud
af gældsspiralen, fordi man bliver nødt

Flere steder i Gellerup kan man få rådgivning om gæld - her er det den økonomiske rådgivning i Livsværkstederne. På billedet er det ikke Leif Pedersen, men hans kollega Mikkel Grosen, der ses.
I Gellerupparkens Beboerrådgivning siger rådgiver Jens Høgh:
”Problemerne vil nok først helt vise
sit omfang om nogle måneder, da
de enlige forsørgere, som er nogle af
dem, der bliver hårdest ramt, får børnepenge her den 20. oktober, ligesom vi har set en del beboere, der har
fået penge tilbage i årsopgørelserne...
og det hjælper jo lige her og nu.”

I Gellerup er der flere rådgivninger:
• Beboerrådgivningen i Gellerupparken,
Gudrunsvej 16, 2.th.
• Beboerrådgiveren på Toveshøj, Tousgårdsladen
• Gellerupparkens Retshjælp, www.
gpret.dk
• Livsværkstedernes økonomiske rådgivning, City Vest (etagen over Føtex)

Jens Høgh fraråder også på det kraftigste at optage kviklån for at betale huslejen:
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Rundt på Toveshø
j
Inspiration til sundheds- og beboerhus
Af Abdi Mohamud Kulmiye

Som en del af helhedsplanen
for Gellerup og Toveshøj er det
vedtaget, at der skal bygges et
nyt beboer- og sundhedshus på
Toveshøj. Budgettet er 25 mio.
kr., og bygningen får et størrelse
på 2000m2.
Knap 20 beboere tog på bustur forrige
lørdag for at blive inspireret. Første stop
var Vestbyens Beboerhus i Horsens. Der
blev stillet mange spørgsmål om de forskellige aktiviteter, der foregik i beboerhuset.

Bordtennis til en femmer

En af medarbejderne nævnte brugerbetalingen, og der var mange af Toveshøjs
beboere, der var nysgerrige.
Under vores besøg i Vestbyen så vi forskellige aktiviteter som f.eks. bordtennisspil, der koster 5 kr.

Lokale til fester

Vestbyens beboerhus har et lokale, som
man kan leje for 1000 kr. til private fester.

Alle buspassagerer fra Toveshøj samlet på trappen ved biografen i Vestbyens Beboerhus
I Horsens.
Der er også en biograf på 3. sal, og der er
et stort pc-lokale.

Byens Hus

I Byens Hus i Jelling er der mange forskellige aktiviteter som et bibliotek med
en musikcafe, hvor der foregår musikarrangementer.
Sidste tur gik til Korskærsparkens Medborgerhus i Fredericia. Der er mangeindgange, og alle indgange fører til bygningens hjerte. Medborgerhuset er moder-

ne og energivenligt. Om dagen behøver
man ikke at bruge så meget lys,
fordi loftet er af glas, og man kan se
himlen. Medborgerhuset behøver ikke
brugerbetaling. Alt er gratis, men der var
ikke mange mennesker.
I bussen hjem fremlagde beboerne deres oplevelser fra de tre steder. De vil på
en workshop 6. november fremlægge
deres indtryk for resten af beboerne for
at afgøre, hvilken model er bedst til Toveshøjs beboer- og sundhedshus.

Rundt i Gellerup

Venstre vil forbyde kvindesvømning
Af Birger Agergaard

Fem kvinder fra Gellerup troppede forleden op til et foretræde i
kulturudvalget og advarede mod
Venstres forslag om at forbyde
kønsopdelt svømning i de kommunale svømmehaller.
De vil forbyde det for at øge integration
og hindre parallelsamfund. Gardinerne
for vinduerne i blandt andet Gellerupbadet også skal væk, mener partiet.
Men sker det, vil konsekvensen blive den
stik modsatte, sagde de fem kvinder,
Israa Maarouf, Afraj Rachid, Elsebeth
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Frederiksen, Naima Mustafa og Amina
Yasin Abdi.
Naima Mustafa nævnte, at gennem
kvindesvømning lærer man bedre den
danske kultur at kende – eksempelvis
har det givet flere kvinder mod på at tage
til stranden.
Israa Maarouf sagde, at et forbud vil ramme de forkerte. De mest religiøse deltager
alligevel aldrig i svømmeaktiviteter, og et
forbud vil i stedet ramme de, der gerne
vil svømme. Hun pointerede, at mange
kvinder snakker om alt muligt i saunaen,
både samfundsforhold og politik.
Kvinderne fortalte, at forbydes den kønsopdelte offentlige svømning, vil kvinder-

ne søge mod foreningernes svømmeaktiviteter.
Elsebeth Frederiksen kunne fortælle, at
ønsket om kønsopdelt svømning for
hende ikke handler om religion, da hun
selv er ateist – hun nævnte, at kvinders
blufærdighed også gør, at de ikke ønsker
at svømme sammen med mænd. Efter
foretrædet siger Elsebeth Frederiksen:
”Jeg synes det gik godt. Det er svært at
vurdere, hvordan politikerne nu handler.
De skal diskutere Venstres forslag, så jeg
er da spændt på, hvad der nu sker.”

Kom og tegn

Falafel i pitabrød
International Madklub inviterer alle
sultne til
Tousgårdsladen onsdag den 26.oktobe
r kl. 18.30.
Menuen er falafel og humus i arabisk
e pitabrød.
Det bliver serveret med syltede agu
rker, tomat,
iceberg, løg og persille med sumak.
Prisen er 30 kr. og inkluderer sodava

Torsdag d. 20. oktober kl 12-15 kan man komme
ned i Sigrids Stue overfor svømmehallen og tegne
på en masse sjove og anderledes måder.
Snart åbner vi op for vores tegneskole – så
kom ned og tegn og måske endda tilmelde dig
tegneskolen, som begynder 26. oktober.

nd/kaffe/te .

Tilmelding på mail: madklubb@gma
il.com
eller palstinamadkultur@yahoo.com
eller på SMS 27383885. Senest
tilmelding er tirsdag den 25 oktober.

Kulturdag og lopper
I Foreningernes Hus arrangeres en International
Kulturdag søndag den 27. november. Formålet med
arrangementet er indsamling af penge til huset,
men derudover selvsagt hygge og gode oplevelser.
Flere er på vej ind i arrangørgruppen. Har I lyst at
være med i arrangementet, kontakt da Per Thomsen
i Foreningernes Hus på mobil 6122 1746.
Stikord til dagens indhold er mad, sang, dans,
lopper og meget mere.
Vi tager imod lopper mandage kl. 10–12 og torsdage
kl. 15–17. Vi modtager ikke møbler og andre store
effekter. Mateen Ibrahim vil være til stede i huset
og tage imod lopper.

Bliv lektiehjælper
Vi mangler din hjælp – børn, unge og vok
sne har brug
for hjælp til deres lektier!
1 – 5. klasserne mangler hjælp til dan
sk, matematik
og engelsk
6. klasse – 3 g’er mangler hjælp til biologi
, fysik, kemi,
matematik og dansk.
Vil du have erfaring med at underv
ise tosprogede
elever? Vil du lære at bruge dine kom
petencer i et
miljø med engagerede forældre?
Lektiehjælpen foregår på Tovshøjsko
len tirsdag
og torsdag kl. 17-20 og er et samarb
ejde mellem
Det boligsociale Sekretariat og loka
le foreninger i
Gellerup & Toveshøj.
Hvis du vil være med, så kontakt:
Ulla Jørgensen på 6155 8561

Uddannelsesmesse – nu i City Vest
Igen i år kan du komme til uddannelsesmesse. I år foregår
det i City Vest – se plakaten her på siden.
Af Jannie Ravn Bechsgaard

I år er det første gang, messen afholdes i City Vest.
”En af grundene er at komme i kontakt med de unge og deres forældre, og på
denne måde kan vi nå ud til dem. Vi har også muligheden for at nå ud til folk,
der kommer spontant forbi,” siger medarrangør Engin Erkus.
På dagen kan man opleve over 50 uddannelsesmuligheder. Der vil være alt fra
ungdomsuddannelser til erhvervs- og universitetsuddannelser. Du kan snakke med studerende eller færdiguddannede og høre deres historier omkring
deres uddannelsesvalg og hvad de har fået ud af det. Der er også vejledere og
fagforeninger til stede, så hvis man er i tvivl om hvad der er bedst for en selv,
kan man få vejledning til at træffe de rigtige valg.
Som noget nyt vil borgmester Jakob Bundgaard komme og holde en tale for
forældre og unge.

Stærk repræsentation
i ungebyråd
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Kalender oktober-november 2016
Torsdag 20. oktober
Torsdag 20. oktober
Torsdag 20. oktober
Fredag 21. oktober
Fredag 21. oktober
Lørdag 22. oktober
Onsdag 26. oktober
Onsdag 26. oktober
Torsdag 27. oktober
Fredag 28. oktober
Tirsdag 1. november
Fredag 4. november
Fredag 4. november
Torsdag 10. november
Torsdag 10. november
Fredag 11. november
Fredag 18. november
Fredag 25. november
Lørdag 26. november
Søndag 27. november
Tirsdag 29. november

Kl. 10-18		
Kl. 12-15		
Kl. 19		
Kl. 10-18		
Kl. 17		
kl. 9.30-18
kl. 12-18		
Kl. 19-21		
Kl. 17-20
Kl. 17		
Kl. 18-20		
Kl. 17		
Kl. 20-23		
Kl. 16.30-17.30
Kl. 17-19.30
Kl. 17		
Kl. 17		
Kl. 17		
Kl. 11-14		
Kl. 11-17		
Kl. 17-20		

Fed ferie i efterårsferien, Globus1
Tegneevent for børn, Sigrids Stue over for Gellerupbadet
Diskussion om ’Håb’, Eutopia Stage
Fed ferie i efterårsferien, Globus1
Folkekøkken i Tousgårdsladen
Magisk tur til Harry Potter Festival i Odense. Arrangør: bibliotekerne.
Uddannelsesmesse for unge, City Vest
International madklub, Tousgårdsladen
Foodmaker for unge, Tousgårdsladen
Folkekøkken i Tousgårdsladen
Forfatteraften med Halfdan Pisket, Gellerup Bibliotek
Folkekøkken i Tousgårdsladen
Jalla:14, Eutopia Stage
Fyraftenssang, Gellerup Bibliotek
Værestedsaften, Gellerup Kirke
Folkekøkken i Tousgårdsladen
Folkekøkken i Tousgårdsladen
Folkekøkken i Tousgårdsladen
Åbent skriveværksted, Gellerup Bibliotek
International Kulturdag, Foreningernes Hus
Samvirkets kvartalsmøde, Foreningernes Hus

								 Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

