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Gellerups talerør og mit springb

ræt

Af Abdallah Ajjawi, ung rep

orter

Jeg arbejder i dag lige god
t på min pc, smartphone
og med papir og blyant
. Det skyldes, at jeg,
tilbage i august 2014, fik
min første smagsprøve
på arbejdsmarkedet, da
jeg skrev min allerførste
krusedulle på ansættelsesp
apirerne hos gellerup.nu.
Ansættelsen gælder stadig
i dag 3 år og 4 måneder
senere. Dette er det po
sitive udfald af et parløb
mellem mig selv og Ge
llerup.nu, hvor jeg har
formidlet historier om mi
t barndoms område.
Projektet for de unge report
ere startede som et OCNkursus i de journalistiske
værktøjer i formidlingen
af en historie til modtager
en. Kurset har udviklet
mig på mange punkter, båd
e fagligt, socialt og på
det personlige plan. Efter
75 artikler og flere tusinde
visninger på over 30 vid
eoer kan jeg fastslå, at
parløbet har udviklet sig
til meget mere end jeg
forventede, da jeg startede
på mit første fritidsjob.
For mit vedkommende
har Gellerup.nu været et
springbræt til arbejdsmark
edet, og derudover har jeg
udviklet mine skriftlige og
mundtlige kompetencer.
Fremadrettet har jeg en
masse brugbare værktøje
r
med i bagagen, som jeg kan
bruge til alt fra at skrive
artikler og lave videoer, me
n vigtigst af alt, mødet
med mennesket.
En anden grund til, at jeg
stadig i dag skriver om
området er, at beboerne
har et kæmpe talerør i
gellerup.nu, som formi
dler Gellerups hverdag,
for alle i og uden for om
rådet. Alle i Gellerup har
en interesse i området,
da det handler om vores
hverdag og vores liv. De
rfor mener jeg, at dette
talerør er essentielt for om
rådet og især med den
store udvikling der sker, da
skribenterne har handson erfaringer i området,
og dette er for mig den
største troværdighed en skr
ibent kan have.

















































Farvel og på gensyn
Af Birger Agergaard

Som vi skriver i invitationen herover, synger den nuværende boligsociale helhedsplan på sidste
vers.
Der vil gå mindst et halvt år, inden den
næste boligsociale helhedsplan kan træde i kraft, og det bliver en helhedsplan
med fokus på job og uddannelse.

De nuværende boligsociale indsatser siger derfor farvel og tak for denne gang.
Nogle indsatser fortsætter i en anden
driftsform, nogle lukkes, mens andre
tages op igen i den næste helhedsplan.
Flere er uafklarede.
Læs på de kommende fire temasider om
nogle af de boligsociale projekter i den
nuværende helhedsplan.

Sidste trykte gellerup.nu

Det er også den sidste trykte udgave
af gellerup.nu, du har i hånden. De boligsociale midler til driften bortfalder til
årsskiftet, og derfor ønsker afdeling 4 og
5 at spare trykudgiften – i hvert fald indtil
videre.
Portalen Gellerup.nu fortsætter i formindsket form.

Ny boligsocial leder ansat
Af Af Birger Agergaard

Jesper Kurdahl Larsen starter 1.
januar som ny boligsocial leder i
Gellerupparken og Toveshøj.
Han kommer fra en stilling som leder af
Det boligsociale Fællessekretariat i Aarhus. Indtil 1. januar varetages arbejdet
af Brabrand Boligforenings direktør Keld
Laursen.
Jesper Larsen er allerede kendt i det
boligsociale miljø i Aarhus, idet han
fratræder stillingen som leder af Det
boligsociale Fællessekretariat, som skal
styrke de boligsociale indsatser i Aarhus.
Han tænker selv skiftet som at gå fra det
’brede’ til det ’konkrete’ boligsociale arbejde:
”Jeg er tiltrukket af, at arbejdet i Gellerupparken og Toveshøj er den vigtigste
og største udfordring i Aarhus. Det er en

opgave, som jeg er meget motiveret for,
fordi jeg kommer tættere på opgaveløsninger, end jeg har været i fællessekretariatet.”
Han ser Gellerup-Toveshøj som et meget spændende og mangfoldigt område,
rig på historie og med vilje til at gå egne
veje.
Fagligt er Jesper Larsen glad for, at de
to afdelingsbestyrelser lægger vægt på
arbejdet med at bryde negativ social arv
i den næste boligsociale helhedsplan.
Han har også tidligere arbejdet socialt i
Red Barnet og Psykiatrifonden og er glad
for at arbejde socialt igen.

Uden ansatte fra starten

Den nye leder vil i mindst et halvt år ikke
have nogen boligsociale medarbejdere
eller en færdig plan. Han skal være med

til at skrive den færdig og forhandle den
på plads med de mange aktører i landskabet. Helhedsplanen bliver tidligst
godkendt af Landsbyggefonden i juni, og
vi skal over på den anden side af sommerferien, før der ansættes medarbejdere.

Jesper Kurdahl Larsen: ”Det er en stor
opgave, som jeg er meget motiveret for.”
(foto: Det boligsociale Fællessekretariat)
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Boligsocial indsats virker
Af Birger Agergaard

I næsten fire år har Gellerupparken og Toveshøj haft en boligsocial
helhedsplan – og inden da har der
også været flere boligsociale projekter.
Det er tid til at gøre op: Har helhedsplanen gavnet området? Hvordan kan
vi vide, om de virker, når mange parter
arbejder sammen?
I den overståede valgkamp hørte vi byrådskandidater udtale, at integrationen
er tabt på gulvet, og at indsatserne i Gellerup ikke har virket.
Men passer det? Vi har spurgt lederen af
Det boligsociale Fællessekretariat i Aarhus, Jesper Kurdahl Larsen, som følger
mange helhedsplaner i kommunen, og
som netop er ansat som den kommende
boligsociale leder i Gellerup-Toveshøj.
Han siger:
”Boligsocial indsats virker! Det er dokumenteret af forskning i Socialforskningsinstituttet (nu VIVE).”
Men når vi taler om de enkelte boligsociale indsatser, tager han forbehold
over for, om man kan give æren til en
bestemt part:
”Hvis man kan se en positiv udvikling i
en periode, for eksempel højere karakterer i en skole, eller lavere ungdomskriminalitet, så kan man absolut glæde
sig over det. Men vi ved jo ikke, hvilken
indsats der er årsagen – der kan være
flere årsager, og kommune, politi og boligsociale indsatser spiller jo ofte sammen,” pointerer Jesper Kurdahl Larsen.
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Glade for lokalområdet

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU)
har målt konkret på Naboambassadører,
herunder Blokambassadørerne i Gellerup. Svarmaterialet var ikke overvældende, men i et af svarene var der markant
forskel, så CFBU kalder svaret signifikant, dvs. det er en konklusion, som er
hævet over den statistiske unøjagtighed:
Konklusionen var, at i områder, hvor naboambassadører ikke havde talt med en
indflytterne, var 74 procent af dem glade
for at bo i lokalområdet. Men havde de
haft kontakt med en naboambassadør,
var 98 procent af dem glade for deres
lokalområde.
Jesper Kurdahl Larsen pointerer igen, at
hvis resultatet skal holde som forskning,
skal beboerne spørges, hvad det er, der
har gjort dem glade for at bo, hvor de
bor.
”Men det er vigtigt at holde fast i, at der
er sket en positiv udvikling,” siger han.

Målbar effekt

Det netop offentliggjorte forskningsstudie “Har områdebaserede indsatser en effekt på beboernes tilknytning
til arbejdsmarkedet?” fra Kraks Fond
Byforskning dokumenterer, at sociale
indsatser i udsatte boligområder har
en målbar effekt, når det drejer sig
om beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.
Kraks Fonds Byforskning

Det kan betale sig
De kriminalpræventive boligsociale
indsatser virker. De boligsociale indsatser kan hjælpe de unge på rette
vej. Støt op om dem, og vis dermed
handling og vilje. Det kan simpelthen
betale sig!
Marie Stærke, Bestyrelsesformand for
Center for Boligsocial Udvikling.

Her er tre positive udviklinger – som
flere parter har bidraget til:

Folkeskolen:
minimum 4 i dansk og matematik
Ungdomsuddannelse:
20-årige i gang eller bestået
Ungdomskriminalitet
(dømte 10-17-årige)

2008

2015

25 pct.

46 pct.

50 pct.

69 pct.

5,1 pct.

2,9 pct.

Bruger: Nem og god jobvej
ledning
Af Birger Agergaard

Fadum Mohed bor på Jettesvej,
er 43 år og enlig mor. Hun har
flere gange besøgt den fremskudte jobvejledning i Det boligsociale Sekretariat for at få
hjælp til jobsøgning.
Hun fik et løntilskudsjob i plejesektoren,
men da det løb ud, var der ikke noget
fast job til hende.
Efter en måneds ledighed uden jobresultater gik hun igen til jobvejleder Ghassan Hassoun. Hun er naturligvis tilknyttet Jobcenter Aarhus og har en job-sagsbehandler, men når det kommer til aktiv
jobsøgning, vælger hun at søge råd i det
boligsociale.
Hvorfor?
”Jeg har været mange gange på kommunens jobcenter, men Ghassan Hassoun
er tættere på mig. I stedet for at tage ind
til byen og bruge op til tre-fire timer er

det nemmere at komme her,” fortæller
Fadum.
Hun har fået hjælp til at søge konkrete
jobs. ”Og Ghassan lavede sammen
med mig et CV, som er meget bedre end
det, som jeg havde,” tilføjer hun.

Når den næste boligsociale helhedsplan
efter planen starter efter sommerferien
næste år, bliver der stærk fokus på job
og uddannelse.

Fadum Mohed har flere gange fået hjælp af Ghassan Hasso
un i den boligsociale jobvejledning, og hun er godt tilfreds.

r
Håndholdt støtte til aktivitete
Af Birger Agergaard

Når en forening har brug for hjælp
til at oprette aktiviteter eller søge
økonomisk støtte, så er de gået de
til Wissal El-Arid i det boligsociale.
Om det hedder Foreningsunderstøttelse
eller Samvirkets Aktivitetsmidler betyder
ikke så meget – det er personen og den
håndholdte støtte, der tæller.
Serpil Basara Arslan fik kendskab til det
boligsociale helt tilbage omkring 2012,
da Brabrand Kvindeforening startede og
søgte hjælp til dette. Da hed Samvirkesekretæren Ulla Bording Jørgensen, og
lige siden har foreningen gjort flittigt
brug af hjælpen i det boligsociale.
”Jeg ved ikke, om vi også kunne få hjælp
andre steder, men Wissals hjælp var i
hvert fald meget håndholdt og tæt på.
Det er tydeligt at se, at hun gerne vil un-

derstøtte foreningslivet, ” siger Serpil.
Hun og foreningen har benyttet sig af
Wissals hjælp hvert år siden foreningens
start.
”I foreningen er vi jo alle frivillige, som
skal lave skrivearbejde og søge midler og
så videre, og her har Wissal været god til
at støtte os i den proces,” forklarer Serpil
Basara.
Foreningsunderstøttelsen slutter til
årsskiftet, men der skal også arbejdes
med medborgerskab i den kommende
helhedsplan. Samvirkets boligsociale
midler ophører også, men indtil videre
er Samvirket indstillet på at arbejde frivilligt også næste år. Det oplyste Anders
Glahn fra Samvirkets styregruppe på det
sidste kvartalsmøde sidst i november.

Brabrand Kvindeforenings formand Serpil
Basara Arslan har benyttet sig af Samvirkets aktivitetsmidler siden starten i 2012.
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Jeg fandt gnisten igen i Verdenshaverne
Af Birger Agergaard

Vi får en kop nes-kaffe i Verdenshaverne kaffestue, som ligger på Ladens første sal, ovenpå
cykelværkstedet. Ole Michael
Jensen, 55 år og beboer i Søvangen, fortæller, hvordan hans liv
tog en positiv drejning, da han
for halvandet år siden startede i
Verdenshaverne.
Ole er tidligere pædagog, men blev førtidspensioneret på en psykiatrisk diagnose. Hans sociale liv gik efterhånden i
stå, så det var godt for ham at arbejde
i Verdenshaverne. KLAP-jobprojektet for
førtidspensionister skaffede ham kontakt til projektleder Elin Kyhl.
”Jeg har fået udvidet min horisont. Jeg er
blevet mere favnende og mere klar i ho-

vedet. Der er jo ikke noget mere afstressende end havearbejde,” fortæller han.
”Jeg fandt gnisten igen efter at have gået
hjemme på førtidspension. For det her
er et specielt projekt. Vi er ikke mange,
og vi har hver vore problemstillinger at
slås med. Vi gør, hvad vi kan, og i det
tempo, som passer os hver især. Verdenshaverne tager hånd om skæve eksistenser som os, og her er en utrolig
god dynamik. For det sociale er i orden,
vi snakker meget med hinanden og giver hinanden en hånd, for vi er jo ikke
lige gode til alting. Jeg selv er mest til
det kreative, jeg er egentlig ikke den store havemand, men jeg kan lide at være
her.”

og finansiering, så de grønne jobs i hverdagsteamet kan bibeholdes.

Frivillig basis

Efter 31. december står foreningen Verdenshaverne alene med haverne og aktiviteterne, fortrinsvis på frivillig basis,
samtidig med at den søger samarbejder

”Der er jo ikke noget mere afstressende end
havearbejde,” siger Ole Michael Jensen.

Beboerne har gavn af Verdenshaverne
Af Birger Agergaard

Verdenshaverne samarbejder
vidt og bredt, fordi både beboere og kommunen profiterer af
projektet: Det er godt, at haverne skaffer nogle i beskæftigelse,
som ellers ville have svært ved
at komme ind på arbejdsmarkedet, og samtidig bliver beboerne
engagerede i de aktiviteter, som
Verdenshaverne står bag.
Når der er skoleferier og arrangementer,
er Verdenshaverne ofte medarrangør.
Det kan Farhiyo Abukar Mohamed fra
Toveshøjs afdelingsbestyrelse, snakke
med om.
”I efterårsferien havde Verdenshaverne
arrangementer i Tousgårdsladen, som
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satte mange børn i gang. Vi kan mærke,
at beboerne generelt synes godt om, at
Toveshøj er blevet ”grønnere”, og at vi
kan lære om at dyrke grønsager. Jeg ved,
at nogle beboere af den grund har valgt
at få deres egen nyttehave ved Janesvej,”
fortæller Farhiyo.
Hun mener, at Verdenshaverne har
skubbet beboerne i en sund retning.
”Mange beboere vil også gerne arbejde
i Verdenshaverne, måske som fleksjobbere eller praktikanter,” tilføjer hun.

Farhiyo Abukar Mohamed fra Toveshøjs afdelingsbestyrelse siger, at området har nydt godt af Verdenshaverne.

Blokambassadører: Mere end bare et hej
Af Ulla Bording Jørgensen

Naboerne i opgangene har fået
en god snak og klar information, når blokambassadørerne
har ringet på.
Et af blokambassadørernes initiativer
har været en række opgangsmøder, hvor
naboerne i opgangen bliver inviteret til
et fælles møde ved siden af deres postkasser indenfor indgangsdøren. Her bliver der forklaret om bl.a. energispareråd
på flere sprog ud fra billeder på store
plakater, og folk får brochurer med hjem
på deres modersmål om emnet.
Birthe Kvist fra Lenesvej fortæller om et
af opgangsmøderne:

”Det var så hyggeligt med pigerne i opgangen. Man fik sagt dav til nogle naboer, som man ikke møder så tit i opgangen. Blokambassadørerne havde en fin
planche med, der viser hvor meget der
kan spares på tingene, og det var meget informativt. Der var dækket op på et
bord med kaffe og te, og det gav en rigtig god stemning.” Mødet sluttede med,
at naboerne blev spurgt, hvad de havde
fået ud af det. Her var et af svarene: ”Nu
bliver det nok til mere end bare et hej,
når vi naboer mødes på trappen.” Ud
over, at mødet var hyggeligt, har Birthe
også siden oplevet at få penge tilbage i
den årlige varme-, vand- og el-opgørelse.

6500 samtaler

De sidste år har blokambassadørerne
haft mere end 6500 samtaler med beboere i Gellerup & Toveshøj. Dette tæller først og fremmest opgangsmøder og
velkomstbesøg hos nye beboere.
Center for Boligsocial Udvikling har undersøgt effekten af velkomstbesøg i et
boligområde og konkluderet, at indflyttere, der har fået et besøg af en ambassadør, har 32 % større glæde ved at bo i
boligområdet.
Ifølge forskerne fra CFBU tyder resultaterne på, at velkomstbesøgene har samme effekt på tilflytternes tryghed.

Fortsætter på Toveshøj

Efter 2017 fortsætter en del af blokambassadørerne i Toveshøj, hvor afdelingsbestyrelsen har afsat penge til et år mere
med blokambassadørernes informative
dialog med andre beboere for at give klar
information og styrke det fælles ansvar
for området.

Birthe Kvist og andre naboer ved et opgangsmøde med blokambassadørerne

Foreningshus uafklaret
Af Birger Agergaard

Der arbejdes fortsat på en redningsplan for Foreningernes
Hus, så det også efter årsskiftet
kan benyttes af de mange foreninger i området.

Til Samvirkets kvartalsmøde kunne direktør Keld Laursen, Brabrand Boligforening, oplyse, at der endnu ikke er et
økonomisk beslutningsgrundlag, men at
boligforeningens bestyrelse regner med
at drøfte sagen igen i december.

”Jeg håber, at det lykkes at finde en løsning, men der skal penge til. Det er en
vanskelig situation,” sagde Keld Laursen.
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Det skal ikke være tabu at tale om PTSD
Af Birger Agergaard

Mange har gemt sig bag gardinerne og har haft frygtelige
nætter. Andre har benyttet sig
af mere aktive strategier for at
kunne leve med traumerne.
Men fælles for de fleste med
PTSD (Posttraumatisk Stresssyndrom) er, at de har svært ved
at tale om, hvordan de har det.
Louise Mejnertz har nu i snart to år arbejdet i Gellerup med at udbrede kendskabet til PTSD og at gøre det mindre
tabu-belagt at tale om det. Hun arbejder
i Dignity – Dansk Institut mod Tortur –
og i øjeblikket har hun hjælp af psykolog
Michelle Lind Kappel, der har stor erfaring med PTSD fra sit arbejde på PTSDklinikken i Aarhus (Klinik for PTSD og
Transkulturel Psykiatri).

Dignity-projektet i Gellerup slutter til
maj, og rigtig mange mennesker har været og er involveret i det: fagpersoner, frivillige, familier og andre aktive borgere
i Gellerup-Toveshøj. De får vigtig viden
om PTSD og om, hvordan de kan støtte
stressramte, som der er relativt mange
af i Gellerup. Naboer og andre vil ofte
gerne hjælpe, men ved ikke altid hvordan.

Hvorfor Gellerup?

Louise Mejnertz fortæller:
”Vi er blevet spurgt, hvorfor vi ikke laver
disse forløb med nytilkomne flygtninge,
men i Gellerup, hvor mennesker med
flygtningebaggrund har boet i mange år.
Det skyldes blandt andet, at mange først
kommer i behandling efter en årrække.
De kan have haft et arbejde, et familieliv
og så videre i flere år, men hvis de bliver
udsat for ny stress eller nye belastende

oplevelser, kan det ske, at korthuset vælter.”
De to Dignity-medarbejdere understreger, at det at være ramt af PTSD ikke er
en statisk tilstand – behandling er mulig og et godt socialt netværk kan være
helbredende. Og selvom man er påvirket
af sin fortid, kan man have mange gode
ressourcer.
Michelle Lind Kappel: ”Der er flere faktorer, der kan beskytte mod udvikling af
PTSD: den vigtigste er netværket, for det
hjælper at have gode mennesker omkring sig. En anden vigtig faktor er, at de
sociale forhold skal være i orden, altså,
at de økonomiske og andre basale behov
er dækket.”

”En tur til stranden – hygge
på sofaen – en god film – børnefri tid – kreative udfoldelser
– sluk telefonen – læse i Koranen...”
At beskytte sig selv

Louise og Michelle har holdt en række
oplæg og møder med Gellerups netværk
og fagpersoner. Ikke mindst med bydelsmødrene, som kender de PTSD-ramte
og nogle gange også kender til stress på
egen krop.
”Bydelsmødrene er gode til at fortælle
om, hvordan man kan beskytte sig selv,
hvis man er ved at få det dårligt. En tur
til stranden – hygge på sofaen – en god
film – børnefri tid – kreative udfoldelser
– sluk telefonen – læse i Koranen - det
virker for flere af dem,” siger Michelle.

Netværket skal fortsætte

e dialoLouise Mejnertz (tv.) og Michelle Lind Kappel har haft en tegner til at illustrer
det,
mens
gen på et møde for familier. I de lyse farver vises det, de forbinder med tillid,
de forbinder med mistillid, vises med mørke farver.
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Når Dignity-projektet stopper i Gellerup til maj, håber Louise Mejnertz, at
det er blevet nemmere at tale om og
med stressramte, og at den viden, der
er opsamlet i projektet, kan føres videre.
Netværksopbygningen er i gang, og lederkollegiet i Gellerupmodellen (ledere
i kommune, boligforening mv.) skal nu
tage stilling til, hvordan det professionelle netværk skal fortsætte.

Rundt på Toveshø
j

Nu kommer bussen også til Toveshøj
Af Helle Hansen

Den 17. december er det ganske
vist, at der igen kommer en bus
til Toveshøj, når den nye linje 22
begynder at køre rundt om afdelingen ad Lenesvej, forbi Tovshøjskolen og ad den splinternye
Janesvej langs Bazar Vest.

Derfra kører bussen ned til City Vest ad
Sigridsvej og videre retur til Rutebilstationen via Gl. Åbyhøj, Harald Jensens
Plads og Langenæs.
Ringruten kaldes linje 22, der begynder
og slutter ved Rutebilstationen. I alt tager rundturen godt en time og et kvarter.
Linje 22 kommer til at køre ca. en gang
i timen i hver retning fra ca. klokken syv

om morgenen til klokken 22 om aftenen
på hverdage, mens bussen kører i timedrift om lørdagen mellem 11 og 16 og om
søndagen mellem 12 og 16.
Se præcise afgange på www.midttrafik.dk

Julefest i Laden
Af Sabriin Mohamed

Den første søndag i advent blev
holdt den årlige julefest på Toveshøj, som altid i Tousgårdsladen.

Julemanden dukkede op og var populær
hos børnene.

Næsten 140 børn og voksne dukkede
op for at deltage i festligheden. Seks
unge frivillige, Familienetværk og afdelingsbestyrelsen havde forberedt dagens
arrangement. Der blev lavet 500 hjemmelavede æbleskiver, som blev til et hit

mellem de deltagende. Da børnene og
de voksne kom kl. 13, begyndte de at
lave juledekorationer. Børnene pyntede
også det store flotte juletræ, og der blev
spillet en masse små og hyggelige spil,
og der blev sjippet sammen med unge
frivillige. Da børnene var færdige med
at pynte juletræet, dansede de rundt
om det sammen med deres forældre.
Så dukkede julemanden op! Børnene løb
glade hen til ham, da de så han havde
medbragt slikposer.

Rundt i Gelleruppar
ken

Linje 4A ad boulevarden
Af Helle Hansen

Når den ny busplan sættes i
gang, så bliver der også lavet
om på linje 4A´s rute gennem
Gellerup.
Her kører bussen nemlig fremover ned
ad den nye Karen Blixens Boulevard,
hvor der bliver stop på Verdenspladsen.
Og derfra fortsætter bussen ad Trine Lucassens Gade og ned af den nye Tinesvejs forlængelse til City Vest, hvor der
fremover bliver stoppested ud til den
nordøstvendte parkeringsplads.
Bussen kører naturligvis også i den modsatte retning ad de samme gader.

De allersidste dage i november blev der arbejdet på at sætte busstop op på hver side
af Karen Blixens Boulevard – ud for Verdenspladsen.
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Gellerup er det rødeste område
Af Birger Agergaard

Blandt byens mange røde valgdistrikter skal man udenfor
Ringvejen for at finde det rødeste distrikt – nemlig til Gellerup.
Ved kommunalvalget 21. november stemte 81,8 procent af
Gellerups vælgere på de partier,
der har aftalt flertals-konstituteringen i byrådet, og det er Socialdemokratiet, De Radikale,
SF, Enhedslisten og Alternativet.
Om man vælger at kalde De Radikale for
et rødt parti, er en anden sag. Men det er
et faktum, at De Radikale blev de lokale
sejrherrer i Gellerup, idet partiet lokalt
steg med 3,2 procent – i kontrast til et
mindre fald i Aarhus som helhed. Rabih
Azad-Ahmad er stadig meget populær i

Gellerup, selv om han er
flyttet fra området.
Mindre godt gik det for
Socialdemokratiet, der
gik 2,6 procent tilbage.
Tilbage gik også Venstre
og Enhedslisten ved valgstedet i Gellerup.
SF havde et godt valg i
Gellerup. Fadi Kassem,
der arbejder på Kontaktstedet i Gellerup, var i øvrigt lige ved at få en plads
i byrådet, da han fik tredjeflest personlige stemmer. Til gengæld bliver
han suppleant til byrådet.
Dansk Folkepartis Knud
Mathiesen bor lige uden for Gellerupparken, på Sigridsvej, og han blev genvalgt. Lokalt gik partiet tilbage med 1,1
procent.

Gellerup er et højrødt distrikt,
hvis man tæller De Radikale med
blandt de røde partier. (JP-grafik)

Bydelsmødre hævede stemmen
Af Birger Agergaard

Gellerups bydelsmødre gjorde
udslaget, så valgdeltagelsen i
Globus1 denne gang lå over 50
procent.
Mange kræfter arbejdede for at få flere
til at stemme i Gellerup, og Bydelsmødrene tog en kæmpetørn med at ringe på
rigtig mange døre i Brabrand.
Måske derfor steg stemmeprocenten fra
47,91 (2013) til 51,20 ved valget.
Sidste gang var Globus1 en af bundskraberne blandt de danske valgsteder,
fordi mange nydanskere traditionelt ikke
stemmer til valgene.

Wolla – jeg har stemt!

Bydelsmødrene selv vil gerne tage ansvaret for, at valgdeltagelsen steg:
”Det vil vi, fordi vi på valgdagen mødte
mange af dem, vi har besøgt, både i Glo10 - Gellerup.nu december 2017

bus1, basaren og andre steder. De sagde
”Wolla - jeg HAR stemt!”, fortæller Saoussanne El-Abbas.
En anden bydelsmor, Iman Nasser, fortæller:
”Der var mange, der sagde tak, fordi vi
besøgte dem, og de sagde, at de nok
skulle stemme. Så var der en del, der
fortalte, at de ikke ville stemme, for ’det
hjalp jo alligevel ikke noget’, mente de. Og nogle
havde smidt deres valgkort ud. Men da vi sagde,
at deres stemme betyder
noget, og at de kunne få
et nyt valgkort, svarede de
fleste, at så ville de godt
stemme.”
Hun tilføjer, at en del
troede, at de ikke måtte
stemme. Her kunne bydelsmødrene fortælle, at

blot man har boet i landet i mindst tre
år, kan man stemme til lokalvalg. Den
oplysning fik også flere til at sige, at så
ville de stemme.
Iman Nasser (tv.) og Saoussanne El-Abbas var to af de bydelsmødre, der stemte
dørklokker.

		

Juleaften

Gellerup Kirke inviterer alle, der
har lyst at være
med, til juleaften.
Efter gudstjeneste i kirken kl. 16.
00 er der kaffe og
juleknas i kirkens underetage. Kl.
18.00 er der spisning med klassisk julemad, og sen
ere er der julefortælling, sang og dans om juletræ
et. Der er en gave
til alle.

Prisen er 80 kr. for voksne og
35 kr. for børn, som
betales ved tilmelding. Sidste fris
t for tilmelding er
19. december på kirkens kontor
tlf. 8625 1810
eller kontakt Bit Boel Buhl på
bbb@gellerupkirke.dk

Salmemaraton i kirken
100 nye salmer er udgivet i år i et tillæg til Den Danske Salmebog. 10 kirker vil synge sig igennem 10
salmer hver, og Gellerup Kirke deltager i denne salmemaraton.
Alle kan være med til at synge salmerne onsdag den
13. december kl. 19.30-21.30.

Brugerråd nedlægges

der ligesom på de fleste
På Lokalcenter Gellerup har
brugerråd. Alle disse bru
andre lokalcentre været et
nye
te
ret
op
at
er muligt
gerråd nedlægges, men det
mensættes bredere.
sam
kan
såkaldte ”råd”, som
r torsdag den 18. januar kl.
Stiftelsen af et nyt råd ske
13-14 i lokalcentrets cafe.

Farvel til kontan
thjælp

Danmarks Radi
o og Aarhus Ko
mmune vil hjæ
fire kontanthjælp
lpe
smodtagere til
et fast job, og de
sker gennem en
t
dokumentarserie
.
Tre af personer
ne er fundet, m
en den fjerde, so
skal være en bo
m
rger af anden et
ni
sk oprindelse en
dansk, mangler
d
endnu. Interess
erede kan ringe
tlf. 2883 9239 el
på
ler skrive til cast
ing@impacttv.d
k

Film & Mad
FilmFoodNight præsenterer et møde, hvor film og mad
skaber et fælles afsæt for duft, kultur, indtryk og smag.
Kom og vær med torsdag d. 14. december kl 1618 i E&P Huset på Karen Blixens Boulevard.
Det
koster
30
kr.
for
mad
og
film
Programmet består af klejner og chai, af to dokumentarfilm (Smag a la Gellerup og Havfruerne) og af to
musikvideoer. Filmene er produceret af Gellerup Filmværksted.

Julehygge på museet

llerup Museums Venner
Traditionen tro holder Ge
hygge og æbleskiver en
åbent på museet med jule
er 17. december kl. 14-16.
søndag i december. Det bliv
om den nye udstilling med
I år kan du også se og høre
T-shirts-fortællinger.

Et farvel fra beboerrådgiveren
Jens Høgh og Abelone Asingh har i en årrække været makkere i Beboerrådgivningen på Gudrunsvej 16. Abelone bliver på adressen, mens Jens fremover kommer til at sidde i
Skovgårdsparken. I den anledning har Jens Høgh skrevet
disse farvel-ord til beboerne i Afdeling 4 Gellerupparken:
I forbindelse med, at afdelingsbestyrelserne har besluttet at omorganisere Beboerrådgivningen, så vil jeg
fra 1. januar 2018 ikke længere fungere som beboerrådgiver for beboerne i afdeling 4, Gellerupparken.
Jeg vil derfor gerne sende en tak for den store tillid
og den venlighed og hjertevarme, som jeg har mødt
fra både enkeltpersoner og familier i Gellerupparken
igennem årene, samt for de både svære men heldigvis
også mange dejlige livs-begivenheder, som I har givet
mig lov til at dele med jer.
Jeg ønsker særligt alle dem, jeg kender, men også afdelingen i al almindelighed held og lykke i årene fremover.

På vej til et nyt bibliotek
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Gelleøgt
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har
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Kalender de
December 2017
Torsdag 7. december
Torsdag 7. december
Fredag 8. december
Søndag 10. december
Tirsdag 12. december
Onsdag 13. december
Torsdag 14. december
Torsdag 14. december
Lørdag 16. december
Søndag 17. december
Onsdag 20. december
Søndag 24. december

18-21
19.30-21
17-20
16-17
15-18
19.30-21.30
16-18		
17.30-21.30
12-15		
14-16
9.30-10
17.00-21.30

Dialogmøde om gentænkning af tilbud til børn, Tovshøjskolen
Blacktopteam og Cirkus Tværs/Palæstina show, Eutopia Stage
Udforsk feminismen i Islam, Foreningernes Hus
Julekoncert m/ Gellerup Kirkes kor, Gellerup Kirke
Afskedsreception for det Boligsociale Sekretariat, Foreningernes Hus
Salmemaraton, Gellerup Kirke
FilmFoodNight (se side 11), E&P-Huset
Vietnamesisk cooking class, tilmelding nødvendig, Laden
Friendly match i hockey, Tovshøjskolen
Julehygge på Gellerup Museum
Film for de små, Gellerup Bibliotek
Juleaften for alle (se side 11) Gellerup Kirke

Januar 2018
Fredag 5. januar 2018
Onsdag 17. januar 2018
Torsdag 18. januar 2018

10-12
19.30-21.30
13-14 		

Kvindecafe: Nærvær med barnet, Yggdrasil
Åbent hus på Langkær Gymnasium
Nyt råd stiftes, Lokalcenter Gellerup

					

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

