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Samvirket i Gellerup og Toveshøj  

Hvem er vi? 
Samvirket i Gellerup og Toveshøj er rammen om et samarbejde mellem frivillige og offentligt 
ansatte og aktører i Gellerup og Toveshøj.  

Deltagerne repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, skoler, Gellerup 
Bibliotek, Folkeinformation, Globus1, Gellerup Kirke, de lokale moskeer, fællesrådet, 
lokalpolitiet, social – og beskæftigelsesforvaltningen, ildsjæle, boligforening samt 
afdelingsbestyrelserne i Gellerup og på Toveshøj.  

Der er ikke et sæt foreningsvedtægter for Samvirket, som mere skal ses som et ide-baseret 
samtalenetværk og partnerskab. Målet er altid at søge den højeste fællesnævner for den 
samlede indsats til gavn for områdets borgere med særligt blik for børn og unge. 
 
Aktørerne i Samvirket taler og handler på egne vegne. Foreningerne kan ikke pålægge ansatte 
opgaver, ligesom de offentlige myndigheder og boligforeningerne ikke kan pålægge de frivillige 
aktører opgaver. Indsats og aktiviteter baserer sig på de aktive deltagere. 
 
Ide-grundlag 
”Udgangspunktet for samarbejdet i Samvirket er en erkendelse af, at nogle indsatser og 
aktiviteter ikke kan løses uden et samarbejde - eller at de løses bedre gennem et samarbejde. 
Et samarbejde der baserer sig både på frivillige, offentligt og ”almennyttigt” ansatte i gensidig 
respekt.” 
 
Hvad laver vi? 
Samvirket holder hvert år et årsmøde, hvor der gøres status, planlægges indsatser og 
aktiviteter for den kommende tid - og endelig sammensættes der en styregruppe for Samvirket. 
 
Som minimum er halvdelen af styregruppen frivillige, og det tilstræbes at styregruppen har en 
dynamisk sammensætning uden at blive for stor.  
 
Styregruppen har til opgave at understøtte aktiviteter og formidle kontakt til aktører og andre 
interessenter via nedsættelse af ad hoc udvalg, løbende Kvartalsmøder og Årsmødet.  
 
Styregruppen fungerer samtidig som beredskab, når der er brug for en hurtig indsats i 
lokalområdet. Styregruppen tilknyttes sekretærbistand fra det boligsociale samarbejde og 
kommunen. 

Kvartals- og årsmøder  
Samarbejdet er bygget op, således at der hvert kvartal indkaldes til stormøder, som kaldes 
Kvartalsmøder.  
Her mødes ca. 30-40 repræsentanter for deltagerne i Samvirket for at diskutere udvalgte 
emner, som man i fællesskab vil forsøge at lave en indsats overfor. Styregruppen forbereder og 
laver dagsordnen for Kvartalsmøderne.  

På Kvartalsmøderne kan det aftales, at der nedsættes ad hoc-grupper, som målrettet arbejder 
på at løse forskellige opgaver. Indholdet i opgaverne defineres klart. Hvad handler det om, og 
hvem er med?  

Ad hoc-grupperne melder tilbage til Samvirket, om hvordan og hvornår opgaven løses. 
Samvirkets sekretariat har mulighed for at hjælpe ad hoc-grupperne med sekretærbistand og 
eventuel hjælpe med fundraising. 



Samvirkets historie 
Initiativet blev taget af Multikulturel Forening, der i november 2006 indkaldte til et stormøde 
under overskrifter ”Natteravne i Gellerup?”  
Til mødet dukkede næsten 30 repræsentanter op fra både offentlige institutioner og frivillige 
foreninger. I løbet af mødet blev der skabt enighed om, at det umiddelbart ikke var et 
natteravne-korps, der var behov for i Gellerup, men derimod et bredt repræsenteret 
samarbejdsorgan, hvor man ville kunne koordinere og orientere om indsatser, der sættes i værk 
i området.  
En nedsat arbejdsgruppe arbejdede hen over vinteren på at skabe rammerne for det nye 
samarbejde. Resultatet blev præsenteret på et nyt stormøde i februar 2007, hvor det nye 
samarbejdsorgan blev døbt ”Samvirket i Gellerup og Toveshøj”. 
Den 8. maj 2007 blev det første ordinære kvartalsmøde holdt i ”Samvirket i Gellerup og 
Toveshøj” med deltagelse af 24 repræsenter fra mange forskellige lokale institutioner og 
foreninger. Punkterne på dagordenen var politiets kriminalitetstal, knallertkørsel, 
oprydningsdag, Gang i Gellerup, Sol og Sommer og en naturlegeplads i Gellerup. Emner blev 
diskuteret og der fremkom mange input, og Samvirkets første ad hoc-grupper blev nedsat.  

Hvordan samarbejder vi? 
”Samvirket i Gellerup og Toveshøj” er ved at finde sine egne ben. I løbet af det første år kan 
følgendes eksempler på aktiviteter nævnes: ”Oprydningsdag”, ”Hjem og i seng”, 
”Brandberedskab” samt kampagnen: ”Godt børne- og ungdomsliv i Gellerup og Toveshøj” og 
”Smuk dagen”. 
Enhver deltager i Samvirket kan melde sig til de ad hoc-grupper, som nedsættes. Og man er 
også velkommen til at invitere andre, som kan være interesseret i at deltage og bidrage til 
samarbejdet. 

Hvor møder du Samvirket? 
”Samvirket i Gellerup og Toveshøj” har oprettet et fællessekretariat, der består af Samvirke 
koordinator i Brabrand Boligforening, Pia Bach Jacobsen, og informationsmedarbejder ved 
Socialcenter Vest, Helle Hansen. 

Samvirkets sekretariat fungerer som sekretærer for styregruppen og Kvartalsmøderne samt 
Årsmødet. Sekretariatet skal være med til at sikre overblik over de forskellige indsatser og 
initiativer, som Samvirket sætter i værk.  

Sekretariatet udarbejder en årskalender, der kan være med til at give overblik over, hvad der 
foregår hvor og hvornår. Sekretariatet kan også hjælpe med søge midler til at igangsætte nye 
fællesinitiativer til glæde for hele området.  

”Frivillige” Repræsentanter fra lokalområdets foreninger, samt andre aktører 
og ildsjæle der aktivt ønsker at støtte Samvirkets idégrundlag, 
indsatser og aktiviteter. 
 

”Ansatte” Ledere og medarbejdere, der har deres virke og ansættelse i 
Gellerup og Toveshøj - for eksempel. fra boligforeninger, sociale 
hjælpeorganisationer, virksomheden, politiet og kommunen. 

 
Vil du være med? 
”Samvirket i Gellerup og Toveshøj” er åbent for alle, der gerne vil bidrage til samarbejdet – det 
gælder både kommunale og andre ansatte i lokalområdet, foreningsrepræsentanter, beboere og 
andre frivillige, som har lyst til at være med. 
Interesserede er meget velkommen til at kontakte sekretariatet for at høre nærmere om 
Samvirket, ligesom man også er velkommen til at møde op til Kvartalsmøderne. 
  

Sekretariat i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 
Samvirkesekretær Pia Bach Jacobsen (Brabrand Boligforening) e-mail: pija@bbbo.dk – tlf. 61223756 

Informationsmedarbejder Helle Hansen (Socialcenter Vest) e-mail: helhan@aarhus.dk – mobil 2920 8978 
 



 

Vi behandler andre, som vi selv ønsker at blive behandlet. 
 

I Gellerup og Toveshøj er der orden og tryghed, og man viser respekt for alle.  

Voksne er gode rollemodeller for børn og unge – og tager ansvaret for, 

hvordan børnene og de unge lærer at opføre sig. 
 

Vores børn og unge bliver gode borgere, der fungerer godt i samfundet. 

Alle griber ind, hvis de ser nogen, der er ved at gøre noget forkert. 
 

I fællesskab er vi alle med til at tage ansvar for, at det er godt at bo og leve i vores 
lokalområde. 

Vi deltager alle sammen i arbejdet for positiv udvikling af omgangsformer i 

Gellerup og Toveshøj. 
 

Alle – uanset alder, køn, farve eller religion - har samme rettigheder og forpligtigelser.  


