Referat fra samvirket kvartalsmøde d. 24. november 2015 kl. 16.30 til kl. 19 i Foreningernes Hus
Walid bød velkommen til de omkring 40 deltagere og fortalte om mødets indhold, men allerførst indbød
han til en præsentationsrunde.

”Den gode historie”: Maryan Ruun Hayir fra Aarhus Afro fortalte dernæst om arbejdet i hendes forening,
men også om foreningens arbejde især mht. til at bekæmpe kriminalitet, men også at foreningen havde
været glade for at deltage i Sundhedsdag i Gellerup d. 2. november. Her havde foreningen fået mange input
til den sundhedsaktivitet de skal have d. 12. og 13. december.
Tryghedsbarometeret:
Jens fortalte, at der ikke er så meget at fortælle. Godt nok er der problemer med 7-8 unge mænd, og der
har været en episode, hvor en gårdmand i Brabrand Boligforening blev udsat for vold, mens han udførte sit
arbejde. Politiet ser med stor alvor på den voldsepisode. Det er godt, der ikke er så megen uro i området,
for Jens har aldrig i sit arbejdsliv oplevet, at Danmark har været i så højt alarmberedskab. Mange
politibetjente flyttes til den dansk/tyske grænse grundet den store flygtningestrøm. Aarhus skal tage imod
ca. 500, men der er ingen der placeres i Gellerup. Nogle gange kommer der asylansøgere til politiet i City
vest, men efter de har fået taget billede og fingeraftryk og får de et midlertidig cpr.nr. sendes de til
Sandholmlejren eller andre steder.
Til beroligelse for alle, der har været bekymret for hittebarnet Hussein, så er han ikke hos politiet, så han
må være kommet hjem
Aftens tema: Kultur
Hvad er kultur for os
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Der var rigtig mange bud. Her er nogen af dem:
 Kultur er en ting, som huser alle
 Det dyrkede
 Det man forbinder med lande, mad, tøj osv.
 Det menneskeskabte
 Kultur er for mig en slags sprogtegn, man viser andre, hvem/hvad man er
 Som pr er vi kulturbærere som er i forandring er i forskellige livsfaser
 Værter = menneskesyn = i de miljøer vi er engageret i + bevæger os i
 Vi har forskellige baggrunde pc…. At man gør som man gør og begynde at gøre noget …. (1)
 Kultur for os:
o Beriger os
o Danner os
o Åbner horisonter
o Samler os
o Koster penge
 Kultur er det der adskiller os mennesker fra aberne – dyrene om ikke andet fiskene
 Religion = del kultur
 Værdigrundlag – fællesnormer & traditioner
 Indlevelse & berigelse – sanseoplevelser
 Samværsformer
 Foredrag
 Alle de interesser mennesker mødes om i fællesskab
 Sport , Film/fotografi, Litteratur, Musik, Dans, Kunst, Mad, Poesi, Religion, teater
 Formidling
 Tendenser i ungdommen
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Udtryk for traditioner
Man er ikke bevidst om det, før man møder noget andet
Kultur er dynamisk
Kultur kan skabe samhørighed
Kultur er noget vi skaber
Det vi plejer at gøre sammen ud fra vores interesser (f.eks. religion, kunst osv) – må være kulturen
for os
Kultur er den evne, der gør os stærkere og giver os evnen til at gøre en forskel i samfundet
En gruppe værdier som:
o Den enkelte kan knytte sig til
o Som præger en større gruppe og/eller et samfund
Hvordan vi ER sammen:
o Kommer fra
o Skaber sammen
o Her & nu
o Traditioner, hvor man kommer fra
Kultur i forandring f.eks. arbejdspladskultur
Kultur:
o Ekstra dimension over basale behov/overskud
o Det som skaber/danner os
o Forener – universelt sprog – gennem flere sanser
Forskellig kultur i forskellige familier
Kultur har flere fælles elementer (sprog, kunst, litteratur, musik, mad m.m.)
Fælles værdier
Sprog udtrykker kultur forskel/lighed
Kultur er den sammenhængende helhed af tro, moral, værdier og vaner
Er kultur når der kan produceres? Eller noget der opstår/dyrkes i mødet mellem mennesker
Kultur er den måde, vi taler sammen på og opfører sig overfor hinanden. Hvis ikke man kan tale
sammen om forskelligt mangler man kultur

Herefter blev der stillet to udaf fire spørgsmål til de forskellige borde:

Er der nogle kulturaktører, som I gerne vil have involverer sig her i lokalområdet og samarbejder
med lokalekulturaktører?









Gøglerskolen
Godsbanen ( revse?, musik og værksteder)
Musikskolen
Teatre – Filuren
Musikhuset
Musikskolen – burde have en afdeling i Gel. + involvere sig i Gellerups projekter)
Gøglerskolen (er her via Cirkus Tværs) visaversa – send unge ind til byen
Højskoler

Men kun hvis de har penge med
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Hvilke fælles kulturaktiviteter/samarbjdsprojekter på tværs i området og med resten af Aarhus
vil I gerne have flere af:





ÅRUG?
Loppemarked (Åby HGI fx ud)
Maratonløb/stafet
Dans
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Koncert
Fortællinger lavet af lokale med smartphone
Institut X til området (kan noget andet)
Musik, teater, film – producere, dans/folkedans, modeshow (somalisk modeshow – Miss somali)
Natur – oplevelse, viden, ture + passe på – genbrug/affaldssortering/økologi/bæredygtighed
Mad/madkultur
Spejder samarbejde med andre + Cirkus Tværs
Madfestival
Madfestivaler
En dagskoncerter/arrangementer

Hvordan bliver unge mere kulturproducerende i Gellerup og Toveshøj?














Vigtigt at de bliver kulturbærere – fokus på rollen som kulturbærer
Uddannelse i øjenhøjde
Inddrage de unge i kulturbærende arrangementer og aktiviteter
Skabe dialog ud fra interesse
Bruge interesse til at skabe relation og dermed udvikling
Lytte, skabe interesseklubber
Styrke kendskabet til lokale og bydækkende kulturinstitutioner – inspirere og motivere
Temapræget kulturbegivenheder som relatere til egen kulturelle baggrund
Gøre det lettere for unge at lave kulturelle begivenheder
Samarbejde mellem kulturinstitutioner således at unge fra Gellerup /Toveshøj kan blive inspireret
Understøtte/udvikle det eksisterende
Understøtte når nogle har en ide, men skal have hjælp til at udvikle det
Talentudvikle
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Gellerupscenen tilbage - invitere og lav en teaterby, så bliver der lavet teate
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Sidste spørgsmål var: Hvilke kulturaktiviteter

kender I til i området – og hvilke bruger I?
Svarene her var en meget lang remse på alle de
aktiviteter, som er i Gellerup/Toveshøj.
Besvarelserne spændte meget bredt og var
vidtforgrenet.
Materialet er skrevet sammen og oversendes nu
til dels til Samvirkets Styregruppe, dels til Gitte
fra 2017, samt til Styregruppen for Gellerup
Kulturmidler. Gellerup Kulturmidler vil bruge
materialet i forbindelse med den indstilling, de
er i færd med at udarbejde til byrådet i
forbindelse med en evaluering de netop har
afleveret og offentliggjort. Aarhus Kommune er
ligeledes i gang med en revision af byens
kulturpolitik og her kan både den omtalte
evaluering og aftenens definitioner være
brugbare indsprak.

Nyt fra den fysiske Helhedsplan:
Kim Skjelmose lagde ud med at fortælle, at der ikke var så meget nyt, men så åbnede han op for mange nye
ting. 1 etape af vejen er nu færdig. Krydset ved Tinesvej bliver færdig omkring 1.2.2016. Informations- og
aktivitetscenteret Instant One åbner snarest (nu har ”Gorm” nok forsinket indvielsen lidt, efter at han
blæste overdækningen af). Der vil komme nærmere meddelelse ud om åbningstiderne. Men planen er/var,
at Yvon (som er leder af Instant One og kommer fra en stilling på Godsbanen), Vibeke fra BBO, Nadja og Pia
fra Den Fysiske Helhedsplan og Kim skal begynde at arbejde i Instant One 7. december. I begyndelsen af
januar 2016 flytter Rasmus og Alexander, som de der skal arbejde med Instant City også ind og her skulle
resten af huset gerne stå færdigt. Instant City skal koble sig til X på Godsbanen. I begyndelsen af februar
skulle scenen så også gerne i gang og så vil der begynde at ske en masse mere.
Der blev spurgt ind til om der ikke kunne gøres noget mere for at afhjælpe problemer for bilister og andre
færdene, nu hvor der er så megen jordkørsel. Til det svarede Kim, at lastbilerne snart er færig, og så vil det
blive nemmere at færdes i området.
Der blev også givet en opfordring til at etablere ca. 40 kollektive ældreboliger, hvor beboerne kunne deles
om fælles faciliteter og have noget samvær, men alligevel bo hver for sig.
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Den Boligsociale Helhedsplan:
Henning Winther opfordrede folk til at møde op til stormødet om den kommende Helhedsplan for perioden
2018-2021 lørdag d. 28. november i Globus1. Mødet er det første i en række møder om indhold i den
kommende helhedsplan. Indholdet skal færdiggøres og besluttes med udgangen af 2016, da det tager
omkring 1 år at få planen gennem systemerne og godkendt. Det er helt og holdent op til deltagerne på
møderne at være med til at sætte rammen for hvad indholdet skal være, så vil man have indflydelse,
gælder det om at møde op og være aktiv.
En konsulent fra KL har udfærdiget en midtvejsevaluering af den nuværende Helhedsplan. Evalueringen er
positiv overfor de initiativer, som er igangsat, men der peges i evalueringen på nogle udfordringer i
organiseringen af arbejdet. Det vil der blive taget fat på at løse.
Da det har vist sig at være svært at skabe mandat til at arbejde videre med udvikling af Aktøratlasset
skrinlægges projektet for nuværende og det afventes om der kommer en opbakning på de kommende
møder om den nye helhedsplan. På www.gellerup.nu er foreningslisten omtrentlig 40% opdateret.

Hvad sker der i området i den nærmeste fremtid:









25.11 var der møde i Integrationsrådet kl. 19
29.11 var der julehygge i Yggdrasil, hvor årets juletræ blev pyntet og man kunne selv lave sine
juledekorationer
06.12 er der juletræsfest for beboerne i Toveshøj kl. 13 til kl. 16 i Laden. Børn mellem 3 og 13 år
kan lave juledekorationer. Billetter til arrangementet skal være købt i forvejen
Samme dag er der julebingo for børn og deres forældre i beboerhuset Yggdrasil., Arrangementet
starter kl. 14.30 og slutter kl. 17
Kl. 18 kan du spise juleand og risengrød i Café Perlen. Pris 50 kr. sidste tilmelding er 4. december
på tlf.: 27 83 27 82
13.12 tager Verdenshaverne på udflugt til Væksthusene og Den Gamle By – tilmelding til Elin
Hvis du ikke vil med på denne tur, kan du tage på gellerup Museum mellem kl. 15 og 16.30 og
drikke gløgg og spise æbleskiver
18.12 er der juleforestilling i Cirkus Tværs. Det er kl. 17
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