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Håb for fremtiden
Af Daniel Ambrosius Freder

iksen

Ord som ”radikalisering”,
”ekstremisme” og ”terror”
fylder meget i debatten for
tiden – ikke mindst efter de
tragiske begivenheder i Kø
benhavn. Det er sørgeligt
at
se, hvordan den unge mand
fra Mjølnerparken følte sig
drevet til at dræbe sine me
dborgere. Ikke desto mind
re
var dét hans virkelighed. Vi
bliver som samfund derfor
nødt til at forholde os til den
unge mands historie – og
samtidig undgå, at noget
lignende sker igen.
Om hans gerning var en ter
rorhandling eller ej, er op
til
debat og øjnene der ser. So
m sociologen Aydin Soei kan
man også se ham som ark
etypen på en vred ung ma
nd
fra et belastet boligkvarter.
En vrede der bunder i en
rodløshed og en social po
sition i samfundet, der gør
, at
det er svært at se ret mang
e positive fremtidsudsigter.
Når straffeattesten er ple
ttet, når man har oplevet
en
masse vold og kriminalite
t og man ingen uddannel
se
har – ja så er der måske
ikke så meget andet tilbage
end en følelse af at stå hel
t udenfor samfundet. Gle
mt
og foragtet.
Noget der kan give retnin
g og mening med livet,
er
en uddannelse – uanset
hvilken hudfarve eller soc
ial
position i samfundet ma
n kommer fra. I dagens
Danmark er det svært
at få et arbejde uden
en
uddannelse. Og at have
et job, man er glad for, er
i
høj grad med til at skabe
mening med livet, glæde
ved at komme ud af sengen
om morgenen og sociale
fælleskaber med andre me
nnesker.
I denne måneds blad har vi
meget fokus på uddannelse
og hvor vigtig og positiv
det er for os alle sammen
at
få en. For at få et arbejde
er det essentielt at give den
en skalle i skolen. Uddannel
se giver håb for fremtiden
og bedre forståelse af det
danske samfund, som vi alle
skal tage ansvar for.
Vi må støtte hinanden og
hjælpe de unge med at læg
ge
fundamentet for deres fre
mtid – i vores allesamme
ns
Danmark.

Vi er her for at hjælpe Gellerups unge
Af Elsebeth Frederiksen

Walid, Hassan, formand Hassan, næstformand Youssef, kasserer Chadi og bestyrelsesmedlem
fodboldkamp.

Den Integrerede Klub er en ny
forening, som hører til i Gellerupparken og stiftet på en tragisk baggrund.

Chadi Ali Kayed er kasserer i foreningen,
som har 54 medlemmer. Han tager pænt
imod i foreningslokalet i underetagen af
Yggdrasil. Her deles lokalet med Verdenshaverne, som har det om dagen,
mens klubben er der hver aften ca. efter
kl. 18.
Her spiller de kort og ser rigtigt meget
fodbold på tv. Men foreningen er ikke
kun stiftet for hyggens skyld.
”Vi er her for at bygge bro mellem de
unge i Gellerup og omverdenen,” siger
Chadi, som selv er uddannet pædagog.
”Vi kendte hinanden fra Livsværkstederne, hvor vi holdt til, men da en fælles ven
mistede en søn i Syrien, besluttede vi os
for at danne denne forening for at forhindre, at det skal ske for andre.”

Råd om uddannelse og job

Han forklarer, at de gerne vil hjælpe
unge med at give råd om uddan-

nelse og job. Chadi mener at hvis
man som ung ikke har et job og en
uddannelse, har man ingen fremtid.
”Det at være arbejdsløs kan være ret
deprimerende og medføre, at man begynder at komme sammen med folk,
som påvirker en på en dårlig måde.”
Derfor samarbejder foreningen også
med både forældre og Ahmad El Ahmad fra Get2Ed, som kan hjælpe
med at forklare de unge og forældrene de forskellige regler, og hvilke
ungdomsuddannelser
der
findes.
Han forklarer, at en del forældre ikke
rigtigt kender arbejdsmarkedet og skolesystemet. Foreningen hjælper derfor
gerne med at forklare, hvordan tingene
fungerer. De giver også sparring på jobansøgninger, inden de sendes af sted.
Forældrene er trygge ved at sende dem
hen til foreningen og ved, at de kan få
gode råd på arabisk.

Hvoraf navnet?

Mohammed hygger i sofaen med

Han ved godt, at der er mange forskelige definitioner af at være integreret, og
at man ikke behøver at spise stegt flæsk
med persillesovs og drikke alkohol for at
være integreret og være dansk.

Planlægger konference i Gellerup

Chadi fortæller, at foreningen har planer om at lave en konference i Gellerup,
som skal handle om radikalisme og ekstremisme. Det forventes at blive til maj/
juni.
Indtil da går tiden med at få flere samarbejder op at stå, blandt andet med Gellerup Kirke.
Kontingentet er 100 kroner om året, og
pengene går til at købe småting til foreningen. Hvis du ønsker flere oplysninger om foreningen og hvordan de kan
hjælpe dig, er du velkommen til at kigge
forbi i Yggdrasil hver aften efter 19 eller
ringe til Chadi på 2713 2885 og høre nærmere.

Chadi forklarer, at de kalder sig Den Integrerede Klub, fordi alle er velkomne.
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Tre-årig med styr på det danske sp
Af Helle Hansen

Selv om man kun er tre år, så
kan ens mor sagtens blive stolt,
hvis man scorer ene a’er ved sin
sprogvurdering.

Det oplevede tre-årige Mohammed,
der går i den integrerede daginstitution Spurven på Gudrunsvej 34,
en afdeling af Gellerup Dagtilbud.
Mor hedder Amne Mohammed Abdulmajid. Den 28-årige alenemor er rigtig
stolt på sin søns vegne.
Amne, der selv er pædagogassistent-studerende, har palæstinensisk baggrund.
Hun er vokset op som to-sproget barn i
en familie i Gellerup, men taler i dag både
dansk og arabisk, og hun har altid gjort
meget ud af at tale dansk med sin søn.

Dansktalende mor

Fordi Amne Abdulmajid taler dansk
til Mohammed, har drengen gennemgået den samme sprogvurdering, som
etniske danske børn gennemgår i alderen tre år til tre år og fire måneder.
”Børn af to-sprogede forældre bliver normalt sprogscreenet i stedet for sprogvurderet, når de er mellem tre år og tre
år og fire måneder, da de møder et andet
sprog end dansk fra fødslen,” forklarer
Charlotte Stampe Sandau, der er pædagogisk leder i Spurven.
Hun tilføjer, at sprogscreeningen skal
sikre, at barnet får den nødvendige
støtte til den dansksproglige udvikling.

”Mohammed får frit skolevalg og risikerer ikke at skulle
køre med bus til en skole i den
anden ende af kommunen.”
Amne Abdulmajid
Inden det tosprogede barn skal
starte i skole, skal det sprogscreenes på distriktsskolen. Hvis resultatet viser, at barnet ikke har et alderssvarende dansk, bliver det sendt
til en skole udpeget af kommunen.
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Tre-årige Mohammeds sprogvurdering indeholdt udelukkende a’er. Et flot resultat,
der viser, at det er rigtigt godt, der bliver talt meget dansk i hjemmet, som Gellerup
Dagtilbud støtter op om.

Charlotte Stampe Sandau fortæller, at mange af Spurvens børn har
to-sprogede forældre. Derfor er det
sjældent, at børnene bliver sprogvurderet med dansk som modersmål.

Han får frit skolevalg

For Amne Abdulmajid er det glædeligt at
få at vide, at hendes søns dansk er ligeså
godt som børn af etniske danske forældre. At det samtidig betyder, at Mohammed ikke skal sprogtestes inden skolestart, er en positiv overraskelse for hende.
”Jeg er rigtig glad for at få det at vide, for
så får Mohammed frit skolevalg og risikerer ikke at skulle køre med bus til en
skole i den anden ende af kommunen,”
siger den stolte mor, der selvfølgelig
også af og til taler arabisk med sin søn.

Bruger biblioteket

For Amne Abdulmajid det vigtigt at fortælle, at hun og sønnen altid har haft
glæde af biblioteket i Gellerup, hvor der
er mange gode børnebøger, der kan læses højt af.
Og så kan man også lege gode lege på
den gamle kaninlegeplads og lave sjov i
Gellerupbadet, tilføjer hun.

Sprogvurdering

Hvis personalet i dit barns dagtilbud har en formodning om, at dit
barn kan have behov for hjælp til
sin sproglige udvikling, skal de sørge for, at der bliver gennemført en
sprogvurdering.
Vurderingen foretages af en pædagog i dagtilbuddet, som dit barn
kender. Den foregår som en leg med
barnet, hvor pædagogen registrerer
dit barns sproglige svar. Sprogvurderingen vil blive gennemført, når
dit barn er mellem 3 år og 3 år og
4 måneder.

Sprogscreening

Alle børn med dansk som andetsprog bliver sprogscreenet, når de
er 3 år. Dit barn sprogscreenes for
at sikre, at det får den nødvendige
støtte til den dansksproglige udvikling. En pædagog i dagtilbuddet
foretager sprogscreeningen, når dit
barn er mellem 3 år og 3 år og 4
måneder.
Kilde: Aarhus Kommune

Hvad betyder vejarbejdet for dig?
Af Lotte Pape

De tre blokke på Bentesvej er væk. Institutionerne Mågen og Lærken er flyttet, og bygningerne er ved at blive revet
ned. Store gravemaskiner er i fuld gang
med at etablere den nye Lottesvej. Gudrunsvej bliver omlagt. Parkeringspladser
bliver flyttet, og adgangsveje bliver spærret. Entreprenørerne gør sig stor umage
for at tilrettelægge arbejdet, så det skaber så få gener som muligt og i så kort
tid som muligt. Men det er klart, at så
store og omfattende arbejder både kan
ses og høres i området.

konsekvenser for beboerne i hverdagen.
Næste informationsmøde bliver annonceret på bl.a. gellerup.nu.
Kim kan kontaktes på mail og telefon
(kisk@bbbo.dk eller 3053 5082). Han
vil også snart kunne træffes i et lille ”in-

fohus”, som er en kontorcontainer, som
sandsynligvis placeres på grunden, hvor
Mågen og Lærken brækkes ned. Han vil
derefter være til stede på faste tidspunkter hver uge.

Vibeke er bindeled til beboerne

Hver anden uge deltager Vibeke Dam
Hansen i møder med entreprenørerne
og er desuden i løbende dialog med
dem. Vibeke er boligforeningens informationsmedarbejder på projektet, og
det er Vibeke som udarbejder de beboerinformationer, som bliver hængt op i
opgangene, lagt i postkassen eller sendt
som sms, når arbejderne betyder ændringer i nærområdet.
Vibeke sidder i beboerhuset Yggdrasil,
og herfra kan hun ved selvsyn se, hvordan vejarbejdet skrider frem. Hun forsøger altid at være på forkant og informere beboerne i god tid, før der sker en
ændring. Vibekes dør står altid åben, og
beboerne er velkomne til at kigge forbi,
hvis vejarbejdet giver udfordringer, eller
de blot vil høre sidste nyt.

Kim er kontakten til entreprenørerne

Kim Skjelmose er manden med det store
overblik. Som boligforeningens projektleder på det store vejprojekt koordinerer
han arbejdet med entreprenørerne. Du
kan møde Kim på de informationsmøder, som boligforeningen holder med
jævne mellemrum. Her kan alle komme
og høre om planerne for anlægsarbejderne i den kommende tid.
Du kan også vende konkrete problemstillinger med Kim. Det er en god idé at
tage et billede med, så Kim kan se, hvor
problemet helt præcis er. Kim deltog på
Samvirkets årsmøde, hvor mange brugte lejligheden til at tale om vejprojektets

Kommunikationsmedarbejder Vibeke Dam Hansen og projektleder
Kim Skjelmose foran den nye Lottesvej.

Her kan du holde dig orienteret

• gellerup.nu
(website, mobilportal, facebookside, indstik i Skræppebladet)
• Helhedsplanen - www.helhedsplangellerup.dk
• Gellerupparkens facebookside
• Infotavler ved Yggdrasil
• Informationsmøder
• Breve i postkassen
• Opslag i opgange
• Sms-service
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Forældre, hjælp ved at stille krav!

Tema skrevet af Daniel Ambrosius Frederiksen

Gellerup.nu har sat Tovshøjskolens leder, Aase Conny Nielsen, stævne til en snak om skolens kvalitetsrapport 2013 for at
høre, hvordan der arbejdes med udfordringerne.
Rapporten viser store udsving i elevernes afgangskarakterer, stigende fravær, problemer med børnenes sundhed, og bekymring fra forældrenes side omkring mobning på skolen. Men rapporten viser også, at børnene generelt er glade, at der er flere
sikre læsere, og at forældrene er meget tilfredse med skole-hjem-samarbejdet.

Giv jeres børn fightervilje
Af Daniel Ambrosius Frederiksen

Ofte er Tovshøjskolens karaktergennemsnit lavt og meget
svingende. Grunden til det er
blandt andet, at mange af de
fagligt stærkeste elever forlader
skolen i de ældre klasser, mens
svagere elever meldes ind. Men
der er også andre grunde til udsvingene.

Tovshøjskolens leder Aase Conny Nielsen opfordrer forældrene til at komme
mere på banen og tage større del i børnenes skolegang. Der skal være opbakning og støtte hjemmefra, og man skal
være klar over, at grundstenene til børnenes læring og uddannelse lægges, fra
de er helt små. For at have en god dag i
skolen kræver det også, at børnene får
nok søvn – hvilket mange af dem ikke
får. Det er nemmere at komme afsted
næste morgen, hvis man er ordentlig
udhvilet, og man kan præstere meget
bedre i timerne:
”Forældrene skal sørge for, at børnene
får deres søvn og kommer op i skole om
morgenen. De skal også støtte deres
børn i lektielæsningen – så godt de nu
kan. Meget i vores liv er hårdt arbejde,
som man bare bliver nødt til. Man gør
det bare. Det skal børnene også lære,”
udtaler Aase Nielsen. Hun fortsætter:

fightervilje og selv være en rollemodel,
som børnene kan se op til.”
Det kan måske for nogle være svært
at se, hvorfor skolegang er så vigtig.
Det handler ifølge skolelederen om, at
man skal sætte sig ind, i hvilke jobs der
kræver hvilken uddannelse: ”Jeg opfordrer ofte mine elever til at mærke efter,
hvad de gerne vil, hvad der interesserer
dem, og hvilket job de synes kunne være
spændende. Det handler om, at børnene skal have et mål at stræbe efter.”

Vær realistisk

”Lykken skal ikke bare findes ved, at alle
bliver uddannet til læger og advokater.
Det er vigtigt at uddanne barnet ud fra

dets egne kompetencer og drømme. Det
handler om at finde realistiske målsætninger og så gå efter dem,” siger Aase
Nielsen
Heldagsskolens mange timer giver heldigvis skolen mulighed for at hjælpe
eleverne med lektier, og man har således oprettet lektiecaféer, som eleverne
kan bruge efter timerne. Skolelederen
anbefaler også eleverne at benytte sig af
de mange steder med lektiehjælp i Gellerup. Blandt andet ved Lektiehjælpen
Tusindfryd på Gellerup Bibliotek, hvor
man gratis og uforpligtende kan komme
og få hjælp til sine lektier. (www.tusindfryd.com)

Modstand er OK

”Det er essentielt, at forældrene støtter
børnene i deres skolegang og fortæller
dem om vigtigheden af at få en uddannelse. Vi skal som forældre ikke synes, at
det er synd for vores børn, når der stilles
krav til dem, eller når de møder modstand. I stedet må man indsparke noget
6 - Gellerup.nu Marts 2015

”Forældrene skal sørge for, at børnene får deres søvn og kommer op i skole om morgenen. Og de skal støtte deres børn i lektielæsningen – så godt de nu kan.” Skoleleder
Aase Nielsen.

Sundhed og trivsel
Af Daniel Ambrosius Frederiksen

Ifølge tallene i Tovshøjskolens
kvalitetsrapport synes mange af
de yngre børn, at det er sjovt at
løbe og bevæge sig.

Men som børnene bliver ældre, mindskes interessen for at løbe og motionere. Den manglende lyst er med til at
forklare, hvorfor hvert andet barn i de
ældre klasser er overvægtigt. Dårlige
spisevaner, for meget sukker og for ringe tandbørstning betyder også, at hvert
fjerde barn på Tovshøjskolen har seks eller flere huller i tænderne.
Skoleleder Aase Nielsen fortæller, at skolen gør meget for at informere om sundhed og tandpleje. I idrætstimerne snakker lærerne med eleverne om træning
og madvaner, mens man på de mindre
klassetrin inviterer forældrene til informationskurser om sundhed.
Det handler som forældre om at bruge
sin sunde fornuft og være kritisk overfor
de mange usunde fristelser:

”Forældrene skal give deres børn, hvad
de godt ved er sundt - og være kritiske
over hvilke fødevarer, de tager til sig fra
det danske samfund,” siger Aase Nielsen.
Problemer med sundhed er ikke kun forbeholdt Tovshøjskolen, men er et generelt samfundsproblem. Således vurderer
Sundhedsstyrelsen, at op mod 47 procent af den voksne danske befolkning i
dag er overvægtige. (www.sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/overvaegt)

Børn mobbes

Når man snakker sundhed, må man
også se på børnenes mentale sundhed
og trivsel i klasserne. Ifølge kvalitetsrapporten er langt de fleste elever glade for
deres klasse og skolen generelt. Men på
4. og 5. klassetrin føler næsten hver anden, at de er blevet udsat for mobning
”flere end to gange”.
Desuden er der sket en stor stigning i
forældre, som vurderer, at der foregår

mobning i barnets klasse. Skolen kan
ikke se sig fri for, at der til tider virkelig
foregår mobning, og her sætter man
hurtigt ind med personale og opklarer
situationen.
Aase Nielsen påpeger imidlertid også, at
det er en svær vurdering; hvad er mobning, og hvad er drillerier? Bekymrede
forældre er nogle gange inviteret med i
klassen for at se, at hvad de tror er mobning, oftest viser sig at være gensidige
drillerier blandt eleverne.
Uden at negligere decideret mobning,
mener hun, at forældrene skal blive
bedre til at se på helheden og spørge
deres barn: ”Hvad har du selv gjort?”
Altså at få klarlagt omstændighederne
inden man udråber det som værende
mobning.

De yngre børn synes det er sjovt at løbe og bevæge sig. Det kniber mere hos de større elever.
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UNGE RePORTERe

Fortalt med fotos
Af Birger Agergaard

Nogle historier fortælles bedst med fotos. Fotografer laver såkaldte ”Five Picture Stories”, hvor man med fem billeder kommer rundt om en begivenhed.
De fem billeder har hvert sit fokus:
Overblik, portræt, action, stemning, detalje.
Vore unge reportere har lavet sådanne
fem-fotos-historier, og her bringer vi en
af historierne, fotograferet af Esam Adel
og Abdallah Ajjawi. De har også skrevet
en kort tekst med hovedpersonen.

Fed Ferie - knapt så fedt

Bilal Zayd, 14 år, deltog i Fed Ferie i
Globus1 i vinterferien. Han deltager
ferie efter ferie i Gellerup Cup, som er
en del af konceptet og som byder på
masser af fodboldkampe. Bilal siger:
”Jeg synes det er fedt, men lidt
irriterende, at vi med årene har
fået færre arrangementer for de
ældre, mens der er blevet flere
til de helt små.”

OVERBLIK
PORTRÆT

ACTION
STEMNING
8 - Gellerup.nu Marts 2015

DETALJE

UNGE RePORTER

e

Jalals vej til uddannelse
Af Abdul-Rahman Mohammed

Jalal Abdul-Rahman er en helt En bro til uddannelse
normal gut fra Gellerup, men Men grunden til at Jalal har valgt netop
dette job, er ikke tilfældig, for det funhan har alligevel et lidt anderle- gerer nemlig som en bro mellem hans
des job. Jalal arbejder nemlig for arbejde og hans ønske om at blive pæFritidspatruljen, som er en orga- dagog:
”Fritidsjobbet minder meget om det, jeg
nisation stiftet af Brabrand Bo- gerne vil blive, og det er pædagog. Jeg
ligforening, der har til formål at vil gerne have et arbejde, hvor man hele
beskæftige børn i lokalområdet. tiden kan have det sjovt og hyggeligt”.
”Mit fritidsjob handler om, at vi skal lege
med børnene i Gellerup. Det er meget
interessant, eftersom vi får nogle børn til
at blive glade.”
Jalal mener, at hans arbejde har et andet
formål end bare skæg og ballade:
”Vi lærer også børnene, hvordan de skal
opføre sig og håndtere den virkelige verden”.

Jalal er ikke i tvivl om sin fremtid i jobbet
og råder andre til at se fremad:
”Jeg råder alle 15-17 årige i Gellerup,
som har et ønske om at blive pædagog
eller som måske bare står og mangler
et fritidsjob lidt udover det sædvanlige,
at rette blikket mod Fritidspatruljen, da
dette er det rette sted at søge job.”

Jalal: Ret blikket mod Fritidspatruljen!

UNGE RePORTERe

Budskaber til ikke-muslimer
Af Batoul Hammoude

Normalt er den muslimske ung- Lallah var imponeret
domsforening ”Budskabet” ta- I pausen talte jeg med Lallah Ravand,
der er 21 år gammel.
get ned til byen for at sprede sit Det, hun forventede af dagen, var at
budskab til alle mulige menne- få bedre indsigt, i hvad Budskabet er,
sker. De prøvede at få opmærk- hvad det står for, hvad dets formål
er og hvad de kan tilbyde. Det, der
somhed fra de mennesker, der havde fanget Lallah, var Budskabets
gik forbi deres telt, så de kunne ideer og fremgangsmåde, hvor de tafortælle om islam. Men denne ger fat i ikke-muslimer og udspreder
gang havde de valgt at blive i budskabet omkring, hvad islam er.
Gellerup.
”Jeg synes, at det har været kreativt,
Budskabet holdt et arrangement i Foreningernes Hus, hvor der kom cirka
70 mennesker. Der blev reciteret lidt
koran af Khaled Edwan. Afaf Zeid fik
ordet for at fortælle, hvad Budskabet er, og hvad foreningens formål er.

Abdul Wahid Pedersen fortalte lidt om
det, han gik igennem, før han fandt religionen islam og konverterede.

og det har ikke været teoretisk snak.
Jeg synes, det er meget opfindsomt og
kreativt, den måde de gør det på. Det
er meget imponerende,” sagde Lallah.
Lallah var meget interesseret i at blive
medlem, så direkte efter vores lille interview meldte hun sig til Budskabet.

Lallah Ravand, 21 år gammel, valgte at
blive medlem af foreningen Budskabet.
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Udpluk fra Lokalpolitiets døgnrap
Af Birger Agergaard og Daniel Ambrosius Frederiksen

Den seneste måned har væ- førsel i centeret. Drengene blev bortvist
anmodet om ikke at vende tilbage.
ret rolig i Gellerup. Lokalpoli- og
Dette sammenholdt med flere sigtelser
tiet Aarhus Vest havde tid til at hos de unge drenge har gjort, at politiet
banke vore boligsociale kolleger sammen med Familiecenter Vest har
i volleyball i vinterferien og tage øget fokus på drengenes trivsel.
vandrepokalen endnu engang.
Tyveri fra A-Toget
Politiets patrulje havde også en dejlig
oplevelse med Ramallah Spejderne, som
havde været til svømning og var fulde af
spørgelyst og højt humør. ”Dejligt med
sådanne oplevelser for kollegerne, der
patruljerer i området,” lyder det fra politiet.
Men der var dog nogle ting at tage sig
af, blandt andet sager med drenge, som
opfører sig rigtig dårligt.

Ballade i CityVest

28. januar brugte politiet meget tid på tre
drenge – to på 15 år og én på 14 år. Vagterne i CityVest bad om hjælp, da de tre
unge drenge havde en uacceptabel op-

4. februar fik politiet en anmeldelse om
et tyveri fra A-Toget, der havde lånt musikudstyr fra Tovshøjskolen. Værdien
skønnes til 50.000 kr. Gerningsmændene valgte også at tømme en pulverslukker i lokalet.
Om eftermiddagen blev politiet kaldt til
CityVest. Her havde fem drenge på 14 og
15 år forsøgt røveri mod tre drenge på 11
og 12 år, og havde i samme forbindelse
udøvet vold og frihedsberøvelse mod
dem.

Bazar Vest. På Janesvej tilbageholdte politiet samme aften to mænd på 30 og 31
år, hvor man fandt en hel del hash-klumper, der menes beregnet til videresalg.
Politiet oplyser desuden, at der havde
været stenkast mod nogle håndværkere, og at opsøgende medarbejdere fra
klubberne i Gellerup fik en snak med de
unge. Politiet tager sager om stenkast
meget alvorligt.

Over for rødt lys

Torsdag den 18. februar blev der optaget
16 rapporter for forskellige færdselslovsovertrædelser. Blandt andet fire fremkørsler for rødt lys og en kørsel i frakendelsestiden, hvilket var 3. gang, og det
betyder beslaglæggelse af bilen.

Hash og stenkast

11. februar fandt politiet hash og en peberspray hos to mænd på 17 og 19 år i

Beboere rykker ud i år
Af Birger Agergaard

I løbet af 2015 skal alle beboere
på Bentesvej 1-11 og Lottesvej 1016 flytte fra deres lejligheder.

Afdelingsmødet godkendte 20. november, at blokkene skal rives ned for at give
plads til nye ungdomsboliger.
Infocentret på Bentesvej 1 har travlt med
at tale med de beboere, der skal flytte
og har fået en tryghedsgaranti. Midt i februar har beboerne afleveret deres første
ønske til erstatningslejlighed.
Læs på www.gellerup.nu om, hvor beboerne gerne vil bo i fremtiden.

Helhedskonsulenterne Hanne Thun og Ahmed Mansoura hjælper beboerne med at finde
et nyt sted at bo. Filmprojekt Gellerup har lavet et indslag, som ligger på Youtube. Find
det via kanalen ”Filmprojekt Gellerup”.
10 - Gellerup.nu Marts 2015

Folkesundhed Aarhus Vest
Af Sara Hee Petersen

Folkesundhed Aarhus Vest tilbyder hjælp til at opnå et sundere
liv – både på somalisk, tyrkisk,
arabisk og persisk. Det er for
alle, og så er hjælpen gratis!

Lider du af type 2-diabetes eller hjertekarsygdomme? Døjer du med kroniske
smerter? Har du brug for en hjælpende
hånd til dit rygestop? Ønsker du at dyrke
mere motion, men kan ikke rigtig komme i gang? Vil du gerne lære om sund
kost, så du selv kan forebygge sygdomme?
Listen af tilbud hos Folkesundhed Aarhus Vest er lang, og de står klar til at
hjælpe. De udbyder blandt andet kurser, undervisning og træning. Desuden
er et af principperne her, at sproget ikke
må være en barriere – derfor har Folkesundhed Aarhus Vest et sundhedsfagligt
personale, der taler somalisk, tyrkisk og
arabisk, og en diætist, der taler persisk.

Aktive omgivelser

Folkesundhed Aarhus Vest befinder sig i
Globus1, som er opført i samarbejde med
Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Globus1 rummer blandt andet
også træningshaller og en idrætsbørnehave, som giver stedet et sus af aktivitet.
”Her er en meget behagelig og helt særlig atmosfære,” siger Sussie Østerby,
koordinator hos Folkesundhed Aarhus
Vest.
Du kan altid starte med at ringe og aftale
at mødes til en indledende samtale. Ring
på telefon: 87 13 26 30 og 87 13 26 31
Læs mere på aarhus.dk – søg på ordene
”folkesundhed-aarhus-vest”

Mere motion

Nogle af tilbuddene fra Folkesundhed
Aarhus handler om motion. På hjemmesiden kan man se en oversigt:
• Selvtræning i Globus1 (forløb). Du har
mulighed for at træne selv i træningsrummet i Globus1. For at komme i gang
med at træne selv skal du til en samtale
og have en instruktion til træningsmaskinerne.

Personalet i Folkesundhed Aarhus Vest taler fire sprog ud over dansk.
Globus1 er et sted, som fokuserer stærkt på beboernes sundhed.

• Varmtvandstræning på Tovshøjskolen (forløb). Varmtvandstræning er for
personer, der har svært ved at deltage i
almindelig træning på grund af smerter.
Det er ikke et krav, at man kan svømme.
For at komme til varmtvandstræning
skal man til en samtale.
• Gymnastik for kvinder (forløb) hver
mandag og onsdag. For at deltage skal
man være i et forløb.
• Fodbold for mænd (åben) I samarbejde med Globus1 præsenterer Folkesundhed Aarhus et nyt tilbud til alle
mænd. Har man lyst til at spille fodbold,
kan man bare dukke op hver tirsdag kl.
12.00 – 13.30 i hallen i Globus1.

• Gåture i naturen (åben) Der er fælles
gåture for kvinder hver tirsdag i og ved
Hasle Bakker. Der er tale om et åbent tilbud, hvor alle kvinder er velkomne. Du
kan møde op kl. 12.45 i Globus1 eller kl.
13.00 ved Tousgårdsladen.
Nogle af mulighederne kræver, at man
starter på et forløb. Andre er åbne tilbud.
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Rundt i Gelleruppar
ken

Dagtilbud bygges fra foråret
Af Birger Agergaard

Byggeriet af det store Gellerup
Dagtilbud på Nordgårdskolens
areal er endnu engang blevet udsat, men nu er vi tæt på en start.

Projektleder på byggeriet, Dorte Alber, siger til gellerup.nu, at der i marts er nogle
forberedende arbejder, og byggestart bliver ”midt forår”. Året efter, 1. april 2016,
skal det stå indflytningsklart til 190 børn
og et sundhedshus.
Gellerup Dagtilbud samler en række af
de børnehaver, der er nedlagt på grund
af veje og helhedsplan, eller som bliver
det inden for det næste år.
I alt bygges der cirka 3000 kvadratmeter og indrettes cirka 4000 kvadratmeter
udearealer. En stor del af udearealerne
på Nordgårdskolens areal bliver i øvrigt
offentligt tilgængelige.
I vinderprojektet, som blev kåret for et år
siden, bliver de fem ”huse” kaldt Væksthuset, men det fik også hurtigt navnet
”Sommerfuglen”, fordi husene ligner fire
sommerfuglevinger og en krop i midten.
”Det hedder hverken Væksthuset eller
Sommerfuglen, men Gellerup Dagtilbud,” understreger Dorte Alber.
Om der skal laves en navnekonkurrence,
så børnene får lov at få et mindre ”kommunalt” navn til deres dagtilbud, er op
til dagtilbudslederen, tilføjer Dorte Alber.
Hendes opgave er at sørge for, at dag

Sådan har her set ud i et år nu efter, at Nordgårdskolens beton blev pulveriseret. Materialet bruges til vejbyggeriet i Gellerup, men inden længe må bunken væk og give plads til
byggeriet af det store dagtilbud.

tilbuddet bliver bygget på bedst mulig
måde, til glæde for børn, forældre og
personale.

Dagtilbud eller sommerfugl

Dagtilbudsleder Morten Kling siger, at
i den kommunale organisering hedder
det ”Gellerup Dagtilbud”, men han synes ikke, at det gør noget, hvis stedet får
et mere mundret navn af brugerne.

”Det er rigtigt, at bygningerne får form
af en sommerfugl, så jeg kan da sagtens
forestille mig, at det kan blive navnet,”
siger han.
Hver afdeling i dagtilbuddet har et forældreråd, og det er meningen, at der skal
dannes en bestyrelse for dagtilbuddet.
Der mangler forældrerepræsentanter til
bestyrelsen, men til gengæld er der nogle engagerede forældreråd, som kompenserer for dette.

Stoppested som køkken?
Af Birger Agergaard – Foto: Helle Hansen

Danmarks Radio optager for tiden serien NÆSTE STOP HJEM,
der sætter fokus på mangfoldighedens Danmark.

Forleden forvandlede de stoppestedet
ved City Vest til et samtalekøkken, tilhørende en kvinde, Lisbeth fra Aarhus.
Lisbeth er en kvinde, der bruger sine
busture til og fra arbejde på at lære sine
medbuspassagerer at kende. For eksem12 - Gellerup.nu Marts 2015

pel udviklede en tilfældig bussamtale
med en tyrkisk kvinde sig til et langvarigt
venskab.
”Jeg mødte en dag en tyrkisk kvinde i
bussen, som jeg efterfølgende er blevet
ret gode venner med. Hun er frisør, så vi
lavede en aftale om, at jeg kunne komme hen til hende og blive klippet. Som
betaling hjalp jeg hende med at lægge
familiens bukser op. De har nemlig ikke
så lange ben,” siger Lisbeth og smiler.

Rundt på Toveshø
j

Et positivt 2014
Af Anett Sällsäter Christiansen

Videoovervågning har gjort
Toveshøj mere stille og roligt.
Der har ikke været ret meget
hærværk og meget få indbrud i
de seneste seks måneder.

Det er ikke kun hærværks-kontoen, som
er forandret i den positive retning i 2014
– det er områdets ånd også. Vi i bestyrelsen vil gerne takke driften for deres
flotte indsats, og der er mange beboere,
som oplever et helt andet Toveshøj; her
er pænt, rent, og fremfor alt ånder der
fred og ro.
Afdelingen har nu sammen med driften
fået styr på alle kælderrum samt de store
foreningsrum, som nu skal gennemgå et
gennemsyn. Der er kommet gitter for
sikkerhedsrummene, som før var brudt
op og blev brugt til ophold. Og vi har fået
nye ståldøre til kældrene. Nogle af kældergangene er desuden blevet malede,
og lyset er blevet bedre på stierne.
I 2014 fik vi en ny bålhytte, som desværre
gik op i røg. Den bliver nu sat op igen
idet vi fik forsikringspenge udbetalt, og
vi er sammen med varmemester Abdulkarim blevet enige om samme model,
men med et understel i stål. Dertil kommer nogle flere bænke.
Vi afprøvede også nye containergårde,
men det var ikke uden problemer, idet
Affald/Varme havde svært ved at tømme
dem. Det tog tid at løse i samråd med
varmemesteren. Når de fungerer, vil vi
investere i flere indenfor kort fremtid.

Drømmeprojektet

Men det, som vi husker bedst, er driftens hjælp til at få sat vores drømmeprojekt i gang: Nyttehaverne bag blokken på
Janesvej. Her var det meste af driften på
Toveshøj involveret i vores forsøg på at
forvandle en gammel nedslidt legeplads
til en dejlig nyttehave.
Her vil bestyrelsen sige en stor tak til Ramallah Spejderne og varmester Abdulkarim Seyam, som brugte en hel helligdag
på frivilligt at hjælpe os beboere med at
sætte projektet i gang.

Varmemester Abdulkarim Seyam og Ramallah Spejderne hjalp beboerne på Toveshøj med
at få gang i projektet Nyttehaverne – en stor succes.

Nyttehaverne har vist sig at være en så
stor succes, at vi nu overvejer at lave
flere af disse et andet sted på Toveshøj
i 2016.

Abdulkarim Seyam siger om 2014:

Der er sket rigtig meget på Toveshøj i det
forgangne år. Først og fremmest har vi
fået videoovervågningen sat op, hvilket
har betydet, at afdelingens hærværksudgifter er faldet mærkbart. Det har også
den positive effekt, at driftsfolkene kan
koncentrere sig om andre opgaver.
Vi oplever i driften, at vi har en rigtig god
dialog med beboerne i afdelingen, og vi
har langt færre klagesager end tidligere.
Vigtigt er det også, at vi oplever et rigtig
godt samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Vi holder løbende møder omkring
forskellige tiltag i afdelingen, hvilket gør

mit arbejde som varmemester mere udfordrende. Samtidig oplever jeg en gensidig respekt og forståelse for driftens
arbejde. Det gør jo også at arbejdet bliver spændende.
Derfor er jeg rigtig glad for mit arbejde
som varmemester på Toveshøj.
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V og K ude af helhedsplanen
Af Sean Ryan Bjerremand

Venstre og De Konservative har forladt
forligskredsen omkring helhedsplanen.
På et møde, som Konservativ Ungdom
i Århus lagde lokaler til, fremførte den
konservative førstemand i byrådet, Marc
Perera Christensen, sin forklaring.
Han talte først om de mange løsrevne
projekter, der blev afløst af helhedsplanen. Hovedparten af pengene betales
af beboerne selv via Landsbyggefonden,
mens en lille del betales af skatteyderne.
Danske skatteydere vil gerne betale for
ting, de kan identificere sig med, og det
konservative syn på integration er klart:
”Man skal gøre sig fortjent til integration,” sagde Marc Perera Christensen
og tilføjede, at der skal tages hensyn til
mennesker, der kommer med store ar på
psyken.
Ifølge Marc Perera Christensen har mange i Gellerupparken hørt et budskab fra
samfundet om, at de ikke selv kan forbedre deres tilværelse og er blevet stigmatiseret som førtidspensionister. Marc
Perera Christensen var dybt uenig i disse
betragtninger og mente, at alle har brug
for et mål og for at stræbe efter noget.

K krævede før helhedsplanen, at der
blev stillet mål op for effekten af 1)
kriminalitet, 2) uddannelse, 3) beskæftigelse og 4) selvforsørgelse. Moskéen blev imidlertid ikke skrevet ind i
Helhedsplanen grundet dyb uenighed
blandt forligspartierne.
K frygter, at etableringen af moskéen i
Gellerup vil gå imod hensigten med helhedsplanen. Og lige nu er effekten for
nedadgående, fremhævede Marc Perera
Christensen.

”Det bliver uden os!”

I 2014 dukkede moskédebatten op igen.
Den konservative holdning var her: ”Det
bliver uden os!” I Helhedsplanen står
der ikke noget om en moské, og S-SF
mener, at det betyder, at der kan bygges
en moské. De konservatives holdning
var derimod, at det interessante er det,
der IKKE står – og at det betyder, at der
ikke kan bygges en moské i 8220.
Borgmesteren gjorde i Pereras optik ikke
nok for at holde sammen på det brede
flertal.

Marc Perera Christensen – moskeen bliver
uden os!
Det Konservative Folkeparti ønsker moskéen placeret 3-5 kilometer væk fra Gellerupparken og mener, at grunden på
Bautavej vil være velegnet for en politistation.

S-borgmester: Værdigt sted til religion
Af Birger Agergaard

Borgmester Jacob Bundsgaard
(S) er skuffet, men ikke overrasket over, at både De Konservative og Venstre har forladt helhedsplanen.

Til Aarhus Stiftstidende siger han:
”Det har de to partier jo gennem længere tid signaleret. Men det er da lidt
besynderligt, at de springer fra Helhedsplanen, når de faktisk har fået indfriet
deres ønske om, at der ikke bliver placeret en moské indenfor Helhedsplanens
område.”

14 - Gellerup.nu Marts 2015

Han mener, at han har forsøgt at finde et
kompromis mellem moské-foreningen
og de to partier.
”Det er jo ikke uforståeligt, at man som
religiøst mindretal gerne vil have et værdigt sted, man kan praktisere sin religion
i nærheden af, hvor man bor. Det ville
være vold mod grundloven, hvis vi nægter et religiøst mindretal ret til det.”

”Borgmester Jacob Bundsgaard:
”Det er da lidt besynderligt, at de
springer fra Helhedsplanen.”

Styregruppe
og ildsjæl
På årsmødet i Samvirket deltog 80 beb
oere og ansatte,
og de valgte blandt meget andet en
ny styregruppe og
overværede kåringen af årets ildsjæl
.
Foruden de faste medlemmer og me
dlemmer udpeget
af afdelingsbestyrelserne blev diss
e seks valgt efter
den skriftlige afstemning:
Lone Hedelund, Chadi Ali Kayed, Wa
lid Mahmoud
Hanaan Ahmed, Awil Ade og Nadia
Ahmed Helmy
Samvirkets pris til årets ildsjæl gik
til Osama Salame,
som blandt meget andet har ståe
t bag en stor
uddannelsesmesse i Globus1.
Se Filmprojekt Gellerups video fra Sam
virkets
årsmøde på Youtube. Find den via kan
alen
”Filmprojekt Gellerup”.

Verdenshaverne
				ud og hjem

Søndag den 22. marts arrangerer Verdenshaverne,
Grønærten og Ramallahspejderne en tur til det nye
store væksthus i Botanisk Have. Turen varer fra kl. 9.3014, og der er plads til 15 deltagere på rundvisningen.
Se mere og tilmeld dig via www.verdenshaverne.dk
Efter turen til Botanisk Have afholder Verdenshaverne
generalforsamling i Yggdrasil på Dorthesvej 35 A.
Her kan du komme og få et overblik over årets
begivenheder og udviklinger, og stemme og selv stille
op til bestyrelsen.

Make love, not war

IND-VANDRER-HISTORIER
GellerupKunstnerNetværk er kunstnerne Elina Cullen,
David Ramírez Gómez, Hasan Gungor, Anne Katrine Graah
Rasmussen, Anett Sällsäter og Faranak Sohi.
Netværket er fra 27. februar til 7. marts at finde på
Aarhus Kunstakademi, Vestergade 29, hvor det er
aktuelt med udstillingen ” IND-VANDRER-HISTORIER OG
BILLEDFORTÆLLINGER fra Gellerup”.
Alt er oplevet, indsamlet, registreret, fortolket og bearbejdet
af de seks kunstnere, som alle har forskellig nationalitet,
kulturel baggrund og kunstnerisk udryk.
Der er bl.a. lyd og video samt tegning og grafiske
produktioner, der bliver præsenteret både inde i
udstillingslokalet og ophængt uden for i Kunstakademiets
gårdmiljø.
KunstnerNetværkGellerup er etableret af Sigrids i
samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter, som holder til
på Godsbanen.

Finn Herskind, Toveshøj, skriver efter antiradikaliseringsmødet i Gellerup:
Vi er alle sammen mennesker uanset religion og
hudfarve, og hvor vi end kommer fra i verden.
Vi bør tiltale hinanden pænt uden trusler.
Du må ikke slå ihjel, men ’make love, not war’.

Gartner til Verdenshaverne
e
Verdenshaverne i Gellerup søger en gartner, der vil hjælp
med drift og udvikling af de fælleshaver og bede, som
Verdenshaverne har taget ansvar for.
Omfang: Cirka 15 timer om ugen, opstart hurtigst muligt.
,
Du bliver en del af et team bestående af den daglige leder
medarbejdere i praktik og frivillige.
Se mere på www.verdenshaverne.dk
,
Ser det godt ud? Så kontakt daglig leder Elin Kyhl Svendsen
mobil 2294 8896. Email: post@verdenshaverne.dk
Ansøgningsfrist: 6 marts 2015.

Introdag og kvartalsmøde
Gellerup og
Som medarbejder og/eller ildsjæl i
ktionsdag
Toveshøj kan du deltage i en introdu
til området.
men med
På introduktionsdagen vil du sam
det kommange kolleger og aktive fra lokalområ
tutioner
me rundt på besøg hos en række insti
uteres indog lokale væresteder. Bagefter disk
tryk fra besøgene.
dag den 10.
Det foregår i Foreningernes Hus tirs
marts. kl. 8.30 til kl. 15.00.
bbo.dk
Tilmelding senest 3. marts til wiel@b
24. marts
Husk også kvartalsmødet tirsdag den
kl. 16.30-19. Alle er velkomne.

Gravkoen på Gudrunsvej
står op hver morgen sammen med solen og går på
arbejde. Den har travlt, for
der er vejbyggeri i gang både
på Gudrunsvej (billedet)
og inde på Lottesvej-linjen.
Efter sommerferien starter
også arbejdet med den nordligste del af Bygaden.
(foto: Birger Agergaard)

s 2015
Kalender Mart
Marts 2015
Tirsdag d. 3. marts
Tirsdag d. 3. marts
Onsdag d. 4. marts
Tirsdag d. 10. marts
Tirsdag d. 10. marts
Onsdag d. 11. marts
Søndag d. 15. marts
Tirsdag d. 17. marts
Onsdag d. 18. marts
Fredag d. 20. marts
Søndag d. 22. marts
Søndag d. 22. marts
Tirsdag d. 24. marts
Tirsdag d. 24. marts
Onsdag d. 25. marts
Tirsdag d. 31. marts
Tirsdag d. 31. marts

kl. 13-14.30		
kl. 19.30-21		
kl. 13-14.30		
kl. 8.30-15		
kl. 13-14.30		
kl. 13-14.30		
kl. 15-16			
kl. 13-14.30		
kl. 13-14.30		
kl. 17			
kl. 9.30-14		
kl. 15-17			
kl. 13-14.30		
kl. 16.30-19		
kl. 13-14.30		
kl. 13-14.30		
kl. 15-17			

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Digital post og borger.dk, Gellerup Bibliotek
Caféaften med salmedigter, Gellerup Kirke
Lær om smartphone og apps, Gellerup Bibliotek
Samvirkets introdag til Gellerup, Foreningernes Hus
Digital post og borger.dk, Gellerup Bibliotek
Lær at vedligeholde din PC, Gellerup Bibliotek
Generalforsamling i Grønærten, Yggdrasil
Digital post og borger.dk, Gellerup Bibliotek
Lær om sociale medier, Gellerup Bibliotek
Generalforsamling og fællesspisning i Perlevennerne, Yggdrasil
Væksthus og Botanisk Have med Verdenshaverne
Generalforsamling i Verdenshaverne, Yggdrasil
Digital post og borger.dk, Gellerup Bibliotek
Samvirkets kvartalsmøde, sted endnu ikke fastlagt
Lær om smartphone og apps, Gellerup Bibliotek
Digital post og borger.dk, Gellerup Bibliotek
Gellerup Museum fejrer femårs fødselsdag

