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Få hjælp til et fritidsjob
Tag det bedste billede
Sosu-assistent opstillet til byråd
De unge kæmper om to pladser
Den gode by har ingen grænser
Masser af piger vil spille fodbold
Eidfester i Gellerupparken og Toveshøj
Tovshøjskolen: Hop og lær

Gør som de unge
Af Birger Agergaard
De unge i 7.-9. klasse ste
mmer i den kommende
uge til Børn- og Unge-Byråde
t. I Gellerup er fire unge
stillet op til de to ”Gelle
rup-pladser”, så der bliver
kampvalg. Det er godt og
skaber yderligere interesse
for demokratiet.
Sidste år kom stemm
eprocenten op på hel
e
86 procent i gennemsni
t for Tovshøjskolen og
Lykkeskolen – det var rekord
i hele Aarhus.
Det er meget imponerend
e og vidner om et flot
engagement ikke kun ho
s de opstillede, men ogs
å
hos de unge generelt.
Mariam Al-Jaal og Bader
Aziz har det seneste år
repræsenteret Gellerup. Ba
der Aziz fra Tovshøjskolen
sagde for et år siden: ”Jeg
er god til at diskutere. Det
gør vi rigtig meget i skolen
.” Og Mariam Al-Jaal fra
Lykkeskolen holdt eksem
pelvis grundlovstale i år,
hvor hun hyldede grund
lovens bestemmelser om
demokrati og ytringsfrihed.
De unges interesse varer
ved. 26 unge dukkede op
i
september, da UngiAarhus
inviterede til intro-møde
i Børn- og Ungebyrådet
s baggrundsgruppe. De
t
betyder, at et stærkt netvæ
rk af lokale unge danner
bagland for de to valgte
– plus suppleant – i de
unges demokratiske organ.
Anderledes ser det ud for
de voksnes valgdeltagelse.
Trods kampagner om at
hæve stemmeprocenten
faldt stemmeprocenten på
valgstedet i Globus1 fra
76,2 ved folketingsvalget
i 2011 til 64 procent ved
folketingsvalget i 2015.
Kære beboer i Gellerup: lad
dig inspirere af de unge
i Gellerup, når der 21. no
vember er valg til Aarhus
Byråd og til Regionsråde
t i Region Midtjylland.
Der er mere fremtid i de
unge politikerspirer end
i
mørke kræfter, der advare
r folk imod at stemme til
demokratiske organer.
Læs om de unges valg sid
e 6.

syv år
Fritidspatruljen lukker efter
Instruktør: Det var et megago
dt projekt
Af Birger Agergaard

19-årige Nour Abdo fra Dortesvej kender
stort set hele Fritidspatruljens historie.
Lige fra starten tilbage i februar 2010 og
til nu, hvor Fritidspatruljen er stoppet.
Ved starten var Nour 12 år gammel. Hendes storesøster var blevet ansat som en
af de første legeinstruktører, så Nour fik
lyst til at lege med.
”Jeg kunne godt lide det, for det var anderledes. Stjerneløb, rundbold, stikbold,
stafetter og den slags. De lege kendte jeg
ikke,” fortæller Nour.
Som 14-årig blev hun ansat som instruktør og skiftede dermed rolle fra den legende til den, der skulle sætte andre
børn på 6-12-årige i gang med gode lege.

Blev en slags opdrager

”Jeg har en passion for børn og deres
udvikling, derfor valgte jeg arbejdet.
Men jeg vidste slet ikke noget om min
betydning for børnene, for jeg begyndte

også at se, at børnene så op til mig og
gjorde ligesom mig.
Ja, jeg blev en slags opdrager, for jeg
skulle som instruktør sætte grænser.
Hvis for eksempel, at nogle børn talte
grimt, så måtte jeg sige til dem,
at så kunne de ikke være med i
legen. Det hjalp!”
Hvad siger du til, at Fritidspatruljen stopper nu?
”Jeg kan godt forstå hvorfor, for
der er ikke så mange børn nu.
Men det er også ærgerligt, for
det var et megagodt projekt!”

det har lært at tage ansvar og er bevidst
om, hvordan hendes handlinger påvirker
andre.
”Jeg har også lært at have flere bolde i
luften,” slutter hun.

Valgte pædagoguddannelsen

Nour har besluttet sig for at arbejde professionelt med børn:
”Jeg vil gerne gøre en forskel for
børn, så nu er jeg startet på pæNour Abdo har besluttet at bruge sine erfaringer på
dagoguddannelsen,” smiler hun.
Nour føler, at hun igennem arbej- pædagoguddannelsen.

Projektlederen: Behovet kan
komme igen
Af Birger Agergaard

Gordon Roberts har været lederen
af det boligsociale projekt Fritidspatruljen i de næsten otte år – og
han har set en positiv udvikling
for fritidsaktiviteter samtidig med,
at der gradvist er blevet færre børn
at lege med.

De udfordringer, som Gordon Roberts
stadig ser, er blandt andet, at der mangler fritidstilbud til de mindste skolebørn,

Har Fritidspatruljen derved overflødiggjort
sig selv?
”Sådan vil jeg ikke sige det. Flere foreninger og forældregrupper sætter ting i
gang. Det kan være en af grundene til, at
vi har set færre børn i Fritidspatruljen,”
svarer Gordon Roberts.
”Men der er stadig udfordringer for
nogle børnegrupper, så selv om vi nu
stopper, så vil det være en god ide at
Gordon Roberts har valgt at gå på pension
’gemme’ konceptet.”
efter lukningen af Fritidspatruljen.

og han synes, at der burde være en skolefritidsordning ved Tovshøjskolen.
Selv om det er en heldagsskole, er der
alligevel børn, som forlader skolen tidligt om eftermiddagen, og nogle af dem
er urolige og har brug for trygge rammer
for aktiviteter, siger han.

Fritidspatruljen i tal:

28 børn pr. aktivitetsdag (i helhedsplanen 2010-2013)
22 børn pr. aktivitetsdag (i helhedsplanen 2014-2017)
70 unge har været ansat i fritidsjob som instruktører
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De hjælper dig til fritidsjob
Af Christian Andersen

Giv facebooksiden Get2Job et like, da
der bliver slået forskellige jobs op hver
uge!
Du kan også kontakte Nesrin på tlf: 2561
1992 / Email: neao@bbbo.dk og Gihad
tlf: 2838 3888

og 17
Du kan møde Nesrin og/eller Gihad fast hver mandag og onsdag mellem 15
i den nye Gazellefarm på Karen Blixens Boulevard 21.

Nesrin Aoud og Gihad Kaaouach er ansat i Get2Job til at hjælpe unge i Gellerup og Toveshøj.

markedet for første gang, for eksempel skrive ansøgning, oprette en
bankkonto, et NemID, eller at kigge
en ansættelseskontrakt igennem.

De sidder klar til at støtte og guide de
unge i forhold til at få et fritidsjob og få
indblik i de forventninger, der er til ungarbejdere samt regler på arbejdsmarkedet.
De hjælper også med de praktiske ting,
når unge mennesker skal ud på arbejds-

Hele vejen rundt

De ting skal man normalt forskellige
steder hen for at få hjælp til, men
Nesrin og Gihad (og også projektleder Ahmad el-Ahmad) tilbyder, at
den unge kan få hjælpen ét sted.

…Går ud på at gøre dig jobparat og
hjælpe dig med at få et fritidsjob i
en virksomhed! For unge: 15-17år.
Vi hjælper dig med:

 Skrive/rette ansøgning og CV
 Matche dig til en butik/virksomhed
 Tage kontakt til din ønskede arbejdsplads
 Forberede til jobsamtale

Vi er på Langkær Gymnasium hver anden onsdag i
frokostpausen.
Du kan kontakte os på facebooksiden/tlf/email:

Nesrin: 2661 1992 – neao@bbo.dk // Gihad: 2838 3888
FB: ”Get2Job i Gellerup og Toveshøj”
Nye jobs på FB hver uge!

Konkurrence: Gellerup 
læserbilleder!
Af Abdallah Ajjawi

Tag et billede af et sted i Gellerup og skriv et
par beskrivende ord om billedet eller stedet.
Del det med os og Gellerup.nus læsere via
Instagram og brug hashtag #gellerupnu
Alle billederne deltager i vores fotokonkurrence, og vinderbilledet kommer i næste nummer af bladet gellerup.nu.
Når du sender dit fotografi, accepterer du, at gellerup.nu
må anvende fotografiet i vore medier. Du må kun sende
fotografier til os, som du selv har taget.
Præmie: Et Georg Jensen termometer (udsalgspris: 649,-)
PS: Husk også at følge vores profil, samt tagge os på dit
oploadede billede (@gellerup.nu) og brug hashtagget
#Gellerupnu.
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Ebtissam blev pludselig politi
sk aktiv
Af Birger Agergaard

Ebtissam Mohammad er en helt
almindelig kvinde fra Gellerup,
som er sosu-assistent på CeresHuset, hvor hun sammen med
kollegerne passer ældre mennesker i de 72 plejeboliger.
Eller rettere: helt almindelig er hun ikke
længere, fordi hun valgte at blive politisk
aktiv, da Thyra Frank (LA) blev udnævnt
som ældreminister og sagde, at de ansatte jo bare kunne passe de ældre i
stedet for at lave så meget papirarbejde,
og at der egentlig er penge nok på plejehjemmene. Det skulle hendes private
plejehjem være beviset på.
Nu er den 40-årige kvinde med palæstinensisk oprindelse opstillet til byrådsvalget i Aarhus for Enhedslisten. Det vender vi tilbage til. Først hører vi om forholdene for de ældre på plejecentrene:

Mange sygemelder sig af stress

”Der er ikke nok personale, de sygemelder sig ofte på grund af stress, og så
kommer der vikarer, som ikke kender de
ældres behov godt nok. De får så at vide,
at de kan læse plejeplanen, men det er
der ofte ikke tid til, og det er ikke alt, man
kan læse ud af en plejeplan. Det går ud
over de ældre, som får for lidt og ofte
forkert pleje,” siger hun, der har 17 års
erfaring fra ældresektoren.
Hun har gjort de samme erfaringer i
hjemmeplejen, hvor hun nogle gange
vikarierer. Der er for lidt tid til de gamle,
blandt andet fordi transporttiden mellem hjemmene er indregnet i plejetiden.
”Derfor gjorde Thyra Franks holdninger
mig så harm. For den virkelighed, jeg
kender fra ældresektoren, er anderledes.”

”Politik var kedeligt”

”Men i stedet for at brokke mig besluttede jeg at ville ændre på tingene! Jeg har
ellers altid syntes, at politik var kedeligt,
men nu begyndte jeg at undersøge, hvad
partierne står for,” siger hun.
Hendes eget netværk stemmer ofte socialdemokratisk ”…for det gør man jo,

Ebtissam Mohammads børn synes det er spændende, at hun

er politisk aktiv.

Børnene bakker op

”Der er ikke nok personale, de
sygemelder sig ofte på grund
af stress, og så kommer der
vikarer, som ikke kender de
ældres behov godt nok.”
Ebtissam Mohammad

social, ikke også?” Men Ebtissam undersøgte partierne i dybden og valgte så Enhedslisten. Partiet har en god ældrepolitik og har også støttet palæstinenserne i
mange sager, siger hun.
Hun meldte sig ind og begyndte at gå
til møder. Bare to måneder efter fik hun
en opringning fra Enhedslistens byrådsgruppe i Aarhus om, at hun burde stille
op til byrådsvalget.

”Det havde jeg ikke regnet med!” kommer det fra Ebtissam Mohammad, der
er enlig mor til fire børn. Drengene er 13
og 14, pigerne er 21 og 22 år, så med lidt
planlægning kan hun godt være aktiv i
valgkampen – med børnenes støtte.
”Mine børn havde ikke set det komme,”
smiler hun og fortsætter: ”Men de synes
også det er spændende.”
Ebtissam har et bredt netværk i Gellerup, hvor hun har boet i 27 år, og selv om
hun kun står på en 10. plads på opstillingslisten, håber hun på mange personlige stemmer.
Hun vil i valgkampen slå på ældrepolitikken og ikke så meget andet. Det er
hendes hjemmebane – ikke uddannelse,
miljøpolitik og så videre.
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Skoleelever gør klar til kampvalg
Af Birger Agergaard

I uge 40 er der valg til Børn- og
Unge-byrådet, og i Gellerup-Toveshøj er der både konkurrence
om pladserne og stor interesse
for at være med i politikerspirernes politiske bagland.
I skrivende stund har fire lokale unge fra
8. og 9. klassetrin meldt sig som kandidater til dette års valg til Aarhus Kommunes Børn- og Unge-byråd. Det betyder,
at der også i år er konkurrence om de
lokale pladser i rådet, der tæller to styks
foruden en plads som suppleant. I uge
40 holder Tovshøjskolen og Lykkeskolen
valget, hvor elever i udskolingsklasserne
kan stemme på deres favoritter. Og de
unge vælgere opfordres til at bruge deres demokratiske stemme:
”Kandidaterne stiller først og fremmest
op for at gøre en forskel på vegne af deres skolekammerater. De kommer til at
bruge en del af deres fritid og noget af
deres skoletid på politisk arbejde. De deltager aktivt i demokratiet og får indblik i
politik,” siger tovholder hos UngiAarhus
Gellerup-Toveshøj, Stine Pedersen.
Derudover lærer de kommende medlemmer af Børn- og Unge-byrådet også
meget – for eksempel det at danne sin
egen mening, argumentere for sine
synspunkter, lytte til andre og være med
til at beslutte ting, som får betydning for
dem selv og andre. Og det er alt sammen noget, de kan bruge senere i livet
uanset hvad.

”De deltager aktivt i demokratiet og får indblik i politik.”
Stine Pedersen, UngIAarhus.
Plads til alle

Stine Pedersen understreger, at uanset,
om man bliver valgt ind i Børn- og Unge-byrådet eller ej, så er det rigtig flot at
stille op til det. Desuden fortsætter ikkevalgte kandidater i Gellerup-Toveshøjs
såkaldte Baggrundsgruppe.
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Ved Børn og Unge-byrådsvalget i 2016 slog stemmeprocenten rekord med 86,05 procent
i gennemsnit for Tovshøjskolen og Lykkeskolen. Kan rekorden overgås i år? (arkivfoto:
Stine Pedersen)

Interessen for politik blandt de helt unge
i Gellerup-Toveshøj rækker nemlig endnu længere end kandidaturerne: Hele
26 personer mødte nysgerrigt op, da
UngiAarhus i begyndelsen af september
inviterede til introduktionsmøde i Baggrundsgruppen i Gellerup-Toveshøj.
Gruppen er det politiske bagland til de
kommende Børn- og Unge-byrådsmedlemmer.
Gruppen mødes efter valget mindst en
gang om måneden med de to valgte fra
Gellerup for at drøfte emnerne ved det
næstkommende byrådsmøde. Drøftelserne kan blandt andet handle om at
finde frem til en fælles holdning til forskellige emner, samt at diskutere for og
imod beslutningsforslag. Baggrundsgruppen kan også selv tage emner op,
som medlemmerne gerne vil blive klogere på og debattere lokalt.

Der er i alt 31 pladser i Børn- og Ungebyrådet.
To af pladserne går til unge, der går i
skole i Gellerup-Toveshøj på 7., 8. eller
9. klassetrin. Derudover skal der vælges en suppleant.
Der holdes valg i uge 40 på Tovshøjskolen og Lykkeskolen, hvor alle elever
i 7.-9. klasse stemmer.
Resultatet af valget offentliggøres fredag 6. oktober.

Den Gode By har ingen grænser
Af Birger Agergaard

Gazellefarmen er netop åbnet
på Karen Blixens Boulevard i
Gellerup. Alle med gode ideer
eller behov for job og rådgivning
kan bruge huset, hvor der sidder rådgivere parat.
I et af rummene sidder Christian Fumz
– i hvert fald hver mandag. Andre dage
kan man aftale sig frem til. Mens resten
af farmen handler om job og iværksætter-ideer, så er der lidt mere frit slag hos
i ”Den Gode By”.
Alle der har en idé til noget, der gør byen
bedre og ønsker at arbejde for det, kan
få sparring samt en kontorplads i Den
Gode By – og måske kan man selv komme til at leve af det engang.
Bag Christian Fumz står Aarhus Kommune og entreprenørfirmaet A. Enggaard, som bygger det nye teknik- og
miljø”rådhus” over for Gazellefarmen. I
den store bygning skal en stor del af stueetagen – ca. 1100 kvadratmeter – give
plads til projektmagere og iværksættere,
som kan drage gavn af et arbejdsfællesskab i Den Gode By, hvor Christian er ansat som projektleder. ”Rådhuset” ventes
at åbne i starten af 2019.
Madkollektiv afprøver ideer
”Vi har eksempelvis fem kvinder fra Afrika og Mellemøsten, som er ved at lave et
madkollektiv. Vi udvikler en proces sammen, hvor de kan prøve deres ideer af og

”Det er bedst, hvis folk kommer med en vis faglighed, men jeg sætter ingen grænser,”
siger Christian Fumz om projektet.
vil få sparring fra mentorer, så de til sidst
bliver selvstændige.”
”Det er bedst, hvis folk kommer med
en vis faglighed, men jeg sætter ingen
grænser. Det handler om at skabe et inspirerende miljø, for Den Gode by tænker jeg som et fyrtårn hvor folk kan få
hjælp til realisering af ideer,” siger Christian Fumz.
Han sammenligner sin proces omkring
opstart med en bred tragt, hvor der er
plads til alle mulige projektideer. Tragten
indsnævres efterhånden, så kun de projekter, som matcher profilen i Den Gode
By, der kommer hele vejen ned gennem
tragten.

Den brede tragt – som er fasen netop
nu – udgøres i dag af Gazellefarmen og
Opgangen (Gudrunsvej 78), hvor der
begge steder er plads til iværksættere og
projektmagere.

Gazellefarmen
Gazellefarmen er et iværksætterhus
med fokus på iværksættere inden for
design og håndværk. Huset rummer
værksteder, kontorpladser, mødelokaler, showroom og meget mere.
http://gazellefarmen.instantcity.dk/

Pusterum til Foreningernes Hus
Af Christian Andersen

Socialdemokratiet,
Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og
Radikale Venstre har besluttet
at give 800.000 kroner til Foreningernes Hus, fordelt over de
kommende fire år.

Pengene skal bruges til delvis finansiering af driften, indtil Sport- og Kulturcampus som planlagt står færdig i 2020.
Aarhus Kommune har også de senere år
ydet 200.000 kr. om året.
Driften af Foreningernes Hus koster i
dag over en million, så der skal stadig

findes penge andre steder. Der skal også
skaffes penge via udlejning af lokaler.
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Pigefodbold: Den rigtige vej frem
Af Othman Ajjawi

Afif Abdallah fra ACFC har store ambitioner for pigefodbold i
Gellerup.
Dette års fodboldskole har for ACFC og
især formanden Afif Abdallah været en
milepæl man i seks år har kæmpet hen
imod. Målet var at få flere piger til både
fodboldskolen i Gellerupparken og fodboldklubben ACFC. Det satte man sig
for tilbage i 2011, da der ingen piger var
blandt de 86 deltagere til fodboldskolen.
”Vi startede så småt ved at snakke med
veninder fra området om at sende deres
piger til fodbold, og vi sagde til drengene
i ACFC, at de skulle snakke om det med
deres søstre,” lyder det fra Afif Abdallah.
Det gik den rigtige vej og året efter havde
man 12 deltagende piger. Året efter igen
var de oppe på 29 piger, og det fortsatte i
samme stil. Sidste år var der 42 piger ud
af 100 deltagere,” siger Afif.
Langt om længe, til dette års fodboldskole, kunne Afif og company være stolte over, at den så eftertragtede fifty-fifty
fordeling mellem piger og drenge blev
nået, da de tog 70 ud af 140 pladser.
Man har i år også haft et samarbejde
med DBU, der støttede med trøjer og
bolde, hvor det så hedder DBU fodboldskole, hvorimod det førhen har heddet
Gellerup fodboldskole. Det viser integration, og det trækker endnu flere mod
fodbolden, siger Afif.

Fodboldskolen (billedet) har trukket så mange piger ind i ACFC, at der næste år er nok
til to turneringshold. (foto: Birger Agergaard)

”Vi har også unge kvindelige trænere,
der er opvokset i området og som tager ansvar og udvikler sig endnu mere,”
fortsætter Afif.
”Det er vigtigt, at børnene kommer til
aktiviteter som de her, så de kan lære at
kende hinanden på tværs og vil bruge
tiden fornuftigt,” lyder en af Afifs mange
gode pointer.

På dommerkurser

ACFC sender også unge på dommerkurser. Det er også rigtig godt, for så lærer
de byen at kende når de skal ud at dømme kampe, og de lærer også at tage ansvar. Det er meget vigtigt, pointerer Afif.

Nok til to hold

Og det er kun starten for pigefodbold i
ACFC:
”Vi har oprettet et pigehold og har så
mange piger, at vi vil oprette endnu et
hold til næste forår,” fortæller en stolt
Afif.

”Det er vigtigt, at børnene
kommer til aktiviteter som de
her, så de kan lære hinanden
at kende på tværs og vil bruge
tiden fornuftigt.”
Afif Abdallah
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Afif Abdallah: ”Vi har unge kvindelige trænere, der er opvokset i området og som tager
ansvar og udvikler sig endnu mere.”

Rundt på Toveshøj

Magisk Eidfest på Toveshøj
Af Anett S. Christiansen og Ilham Mohamed

På en magisk, om ikke fortryllende eftermiddag med solskin,
kom ca. 130 børn og voksne til
Eidfest i Laden lørdag den 16.
september.
Den store sal i Laden blev fredag aften
pyntet op af Foreningen FamilieNetværk,
som satte både guirlander og balloner
op og lagde duge på bordene til Eidfesten næste dag.

På programmet stod der bagning af
snobrød. Det var et hit, men for de som
kom, var det største hit ansigtsmaling,
som Fritidspatruljen stod for. Fritidspatruljen spillede også fodbold ude på
græsplænen foran Laden.
I år havde bestyrelsen valgt at invitere
tryllekunstneren Lasse K, som underholdt børn og voksne til Eidfesten.
Lasse K tryllebandt publikum i Laden. Foto:
Ilham Mohamed

Rundt i Gelleruppar
ken
Eid bringer glæde
Af Othman Ajjawi

I forbindelse med Eid Al-Adha
arrangerede Gelleruppparken
og lokale foreninger Eid- fest i
Nordgårdhallen.
Til festen var der en lang række aktiviteter.
Rettet mod børnene var der ting såsom hoppeborge, ansigtsmaling, trylleshow og salg af
candyfloss, popcorn og slush ice.

For de voksne var der pænt
stillet stole og borde op, begge med fint hvidt stof, hvor
de voksne kunne sidde og
nyde en kop kaffe, snakke og
mødes i denne fine højtid for
muslimerne.
Fint pyntede borde og stole
lyste op til Gellerupparkens
Eidfest.

Vedligeholdelse sp
øger endnu
Af Birger Agergaard

Gellerupparken har ikke fået
reglerne for vedligeholdelse af
lejligheder helt på plads endnu.
Det var udfaldet af afdelingsmødet, hvor flertallet stemte for et nyt sæt regler, men hvor
ordstyrer Keld Albrechtsen samtidig sagde,
at det er usikkert, om de nye regler må gennemføres.
Det skal Aarhus Kommune som tilsynsmyndighed afgøre.

Der har i længere tid været uenighed om, hvor
detaljeret reglementet skal være, og om der
bør være et midtvejssyn, så man holder lejeren orienteret, hvis det skønnes dyrt at sætte
lejligheden i stand.
Afdelingsmødet vedtog også i april et nyt reglement, men siden har der været diskussioner
mellem driften og afdelingsbestyrelsen om,
hvordan det skulle administreres. De er ikke
nået til enighed.
Keld Albrechtsen: ”Hvis I vedtager, at boligforeningen ikke må se på lejlighederne, mens
lejeren bor der, kan det blive dyrt for boligfor-

eningens fælles dispositionsfond, som skal
betale eventuelle regninger for misligholdte
lejligheder, hvis lejeren ikke kan betale.”
Afdelingsbestyrelsen satte dog sit forslag til
afstemning og fik det vedtaget. Men det kan
altså ikke godkendes, før det har været omkring tilsynsmyndigheden, som kan kræve
ændringer.
Læs i Skræppebladet om de øvrige punkter på
afdelingsmødet.
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Tovshøjskolen: Hop og lær!
Af Helle Mønster, skoleleder

På Tovshøjskolen skal hele skolen invitere til bevægelse og
læring. I Gult Hus hos 0. og 1.
klasse er der lagt tal- og bogstavslanger ud i fællesrummet,
så man kan øve bogstaver og
tal, samtidigt med at man bevæger sig.
Et andet sted ligger den historiske
tidslinie, som bruges i historieundervisningen, men den bruges også af
eleverne i pauserne. Tidslinien har
et fagligt sigte, men skal også i høj
grad pirre elevernes nysgerrighed.
Der ligger nu hinkeruder på engelsk og

tysk, en stor ordsø med de mest almindelige ord fylder op på gangen ved de
yngste, og et andet sted kan man gå og
hoppe på gangetabellen.
Og lige ved indgangen har vi fået et stort
verdenskort som både børn og voksne
stopper op ved og taler om, hvor sidste sommerferie gik hen, og hvor man
drømmer om at rejse hen.

Flere vil låne bøger

Vi er også i fuld gang med at indrette
skolens læringscenter/bibliotek, så det
er mere nutidigt og i langt højere grad
inspirer eleverne til læring. Et af de første skidt har været at åbne Læringscenteret i 10-pausen. Bare dette lille greb Man kan hoppe en sætning ved at springe rundt
i denne ”ordsø” hos de mindste skolebørn.

Affaldssortering er i gang
Af Christian Andersen

Den nye affaldssortering er i gang, og du
har sikkert allerede stiftet bekendtskab
med den. Her er fem tommelfingerregler,
som du kan bruge når du sorterer – se
illustrationen her.
Hvis du er i tvivl om noget, kan du snakke med
gårdmændene (ejendomsfunktionærerne), der alle
har været på kursus hos AffaldVarme for at kunne
vejlede dig og dine naboer om, hvordan I sorterer
jeres affald korrekt.
De affaldsspande du skal bruge står ud for din blok,
og der er en vejledning om hvordan du skal bruge
dem.
Læs mere på www.sorter-mer.nu Her forklares også,
HVORFOR vi skal sortere mere:
I Aarhus Kommune vil vi gerne være med til at sikre
et bæredygtigt samfund.
Vores affald gemmer på en mængde ressourcer,
som vi kan genanvende i stedet for at udvinde nye
råstoffer.
Glas, plast, metal, pap og papir er udvalgt, da disse
materialer har stor værdi i forhold til genanvendelse.
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betyder, at langt flere elever er begyndt
at efterspørge bøger.

		

Falafel-klub

Den 1. mandag hver måned
kl 18.30 afholdes Falafel
Madklub for alle interesserede.
Første gang foregår det
2. oktober i E&P-Huset, Dortesv
ej 37, men ellers holdes
det i Foreningernes hus på Gud
runsvej 10A.
Tilmelding sker via Facebook-begiv
enheden (Falafel Madklub), på mail Falafelmadklub@g
mail.com eller ved direkte henvendelse til Malik og sen
est dagen før kl 12:00.
Pris: 25 kr. for medlemmer, 35 kr.

for ikke-medlemmer.

Falafel Madklub er en forening,
hvis formål er at samle
folk på tværs af etnicitet og køn
omkring palæstinensisk
vegansk mad og specielt falafel.
Vi er en madklub for alle, og der
for håber vi meget at du
har lyst til at deltage. Foreningen
består af frivillige, og
hvis du har lyst til at hjælpe til
i forbindelse med aftenerne, kontakt os endelig.

Rabih fortæller

Mandag 2. oktober fortæller Rabih AzadAhmad sin historie om at blive født i en
flygtningelejr i Libanon, og nu være politiker og kulturrådmand i Aarhus. Det sker i
Gellerup Kirke kl. 19-21.

Fed Ferier, og Globus1 og flere for-

Så er det efterå
is på Fed Ferie i
eninger inviterer naturligv
efterårsferien.
ns og CheerleaDeltag i Hop og Leg, Da
r, bordtennis,
ding, Badminton, parkou
et.
Gellerup Cup og meget and
us1.dk
lob
Se programmet på www.g
og gellerup.nu

Føl presset

Friskpresset saft fra æbler er altid skønt,
og lørdag 7. oktober kan du tage dine
egne rengjorte æbler med og få dem presset til saft på Fredspladsen foran Gellerup
Bibliotek. Det foregår fra kl. 11 til 15, og du
skal huske dine egne flasker.

To smagfulde dage
Laden og E&P-Huset huser en Foodfilmfestival 16. og 17. oktober. Foodfilmfestival er også navnet på den organisation,
der står bag flere film- og madevents.
Mandag 16. oktober kl 18.30 vises i Laden filmen Seeds - The
untold story. Filmen viser, hvordan 94 procent af vores frøsorter er forsvundet. Vi spiser til filmen, og Kaffe Fair laver
lækker mad af de bønner og frø, der vises i filmen.
Pris for film og mad: voksne 30 kr. Pris børn under 14 år er
10 kr.
Tirsdag: Kaffe Fair laver somalisike injera og chapati over
bål fra kl 10, Verdenshaverne står klar fra 11 til 15, og der er
gratis film for små som store fra kl 11 i Laden. Foran Laden
kan børnene lave deres egen køkkenhavekasse
E&P-Huset har film med opskrifter og mad fra hele verden
og viser gerne rundt.
Smag a la Gellerup har fristelser til alle både mandag og
tirsdag ved E&P-Huset samt tirsdag til filmvisning i Laden.
Tirsdag kl 18.30 kan du i Laden se film om klimaforandringernes indflydelse på de afrikanske lande. Pris 20 kr.
Se mere på Facebooksiden FoodFilmFestival

AKF - Ungdom præsenterer

UDDANNELSESMESSE
FRA UNGE TIL UNGE

2017

UDDANNELSESMESSE I CITY VEST!

Kom og oplev et hav af uddannelsesmuligheder.
Vi har alt fra ungdomsuddannelser til erhvervs- og universitetsuddannelser. Her kan du tage en snak med vejledere, de unge studerende
eller færdiguddannede og høre dere½s historie, eller møde virksomheder som har fritidsjobs til dig.

OVERR
MØDANN
ELSE
50 UDD

OG FORSKELLIGE VIRKSOMHEDER
Gratis entré! Arrangementet er åbent for alle.
Onsdag d. 25. oktober 2017 - Kl. 13:00 - 18:00
City Vest. Gudrunsvej 7, 8220 Brabrand.
For yderligere info skriv til ungdom@akfaarhus.dk

e en septembermorgen.

en titter frem mellem træern

Vej, og sol
blokkene på Edwin Rahrs
Tågen smyger sig mellem
Foto: Christian Andersen

er 2017
Kalender oktob

Mandag 2. oktober
18.30-20		
Mandag 2. oktober
19-21		
Fredag 6. oktober		
17-19		
Lørdag 7. oktober		
11-15		
Tirsdag 10. oktober
17.30-20		
Onsdag 11. oktober
18-20		
Fredag 13. oktober		
10-12		
Fredag 13. oktober		
17-19		
Mandag 16.- fredag 20. oktober		
Mandag 16. oktober
18.30-20 		
Tirsdag 17. oktober
10-15 & 18.30-20
Onsdag 18. oktober
13-16		
Fredag 20. oktober		
17-19		
Tirsdag 24. oktober
19-21		
Onsdag 25. oktober
13-18		
Fredag 27. oktober		
17-19		
Tirsdag 31. oktober
19-21		

				

Falafelklub, E&P-Huset
Historier fra Libanon, Rabih Azad-Ahmad, Gellerup Kirke
Folkekøkken i Laden
Mostedag i Gellerup, Fredspladsen foran Gellerup Bibliotek
Menighedsrådsmøde, Gellerup Kirke
Smag på verden, Gellerup Kirke
Kvindecafe: Allan Fisker om sit nødhjælpsarbejde, Q-huset, Yggdrasil
Folkekøkken i Laden
Fed Efterårsferie i Globus1. Se www.gellerup.nu
Bålmad, film mv. i Tousgårdsladen (se side 11)
Bålmad, film mv. v. Tousgårdsladen og E&P-Huset
FIFA 17-turnering, Gellerup Bibliotek, Tilmelding nødvendig
Folkekøkken i Laden
Der puttes hvad i vores mad?! – Foredrag, Gellerup Bibliotek
Uddannelsesmesse, City Vest
Folkekøkken i Laden
Hvordan erobrede mennesker hele jorden? – Foredrag, Gellerup Bibliotek

Læs mere om arrangementerne på www.gellerup.nu/kalender

