Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i
Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger,
kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket,
Folkeinformation, kirken, de lokale moskeer, fællesrådet,
lokalpolitiet, social- og beskæftigelsesforvaltningen, ildsjæle,
boligforeningen samt afdelingsbestyrelserne i Gellerup og på
Toveshøj

Referat - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj
Tirsdag den 25. september 2012 i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A
Ordstyrer: Ahmad El Ahmad
1. Kort navnerunde
Torben H. fællesrådet, Ole J, HotSpot, Elsebeth, beboer/gellerup.nu, Anne N, Tusindfryd, Birger,
gellerup.nu, Simona, praktikant Fritidspatruljen, Lone, biblioteket, Susanne beboer/Grønærten,
Helle, Samvirkesekretær, Ulla, Samvirkekoordinator, Anett, afd. 5, Ilham, FamilieNetværk,
Abdulmalik, Somalisk Medieforbund, Soyan, Godob, Carl, fællesrådet, Sean, beboer/gellerup.nu,
Pia K, Gellerupsekretariatet, Jes V, arkitekt, Esben, FGP, Troels, BB foreningsbestyrelsen, Marianne
E., Jobcenter Aarhus, Maria, ITV, Vibeke, beboersekretær afd. 4, Mogens, Startvækst Aarhus,
Danielle, Den Gamle By, Helle S., museet, Ahmad, beboer/Al Nour, Anders, FU-leder, Verner,
Livsværksstederne, Jens, leder lokalpolitiet, Michelle, lokalpolitiet, Nadja, HotSpot, Farhia, HotSpot,
Lotte M., HotSpot, Elin, Verdenshaverne, Vibeke, lokalarkiv, Lars N, lokalarkiv, Malik,
frivillig/Rabetah, Solvieg, afd. 5., Sulaiman, Ungdom Kulturforening, Said A., Som. Fællesråd,
Awril, Som. Gadebørn, Bit Boel, kirken, Niels, kirken, Karen, kirken, Bent N. leder HotSpot, Hanan,
Som. bedsteforældre, Abdisalam, Puntland Diasport, Marianne V, Folkesundhed Aarhus, Jytte S.,
Sundhedshuset, Gitte Andersen, Foreningsguider, Heidi, GLOBUS1, Hans H., leder GLOBUS1,
Ambara, Somalisk Kvinder, Dega, afd. 4, Morten, kaospilot, Fadi, HotSpot, El Zeinab, HotSpot,
Thio, ?, Amal, praktikant Samvirket, Finn, beboer, Abelone, beboerrådgivning, Theo, BB, Andreas;
FPG, David, FPG, Per, Foreningernes Hus, Wissal, Aktiv Kvindeforening.
2. Samvirkets Tryghedsbarometer – ved Jens Esbensen, leder af Lokalpolitiet
Jens fortalte i en munter tone, at der er høj tryghed i området for tiden på grund af vejret, som
byder på regn og storm. Lidt mere alvorligt fortsatte han med, at politiet i denne periode oplever,
at de kan håndtere tingene, som sker og tager dem i opløbet. Pt. er der kun lidt uroligheder med
de unge omkring grænsen, som forhåbentlig kan trække op til Fristedet.
Lokalpolitiet har fået lidt ekstra penge, som betyder, at der er kommet lidt flere folk på stationen.
Tidligere var der bemanding til at slukke ildebrand, men nu er der mere tid – og der er igangsat et
projekt, der hedder ”Din betjent”, som samarbejder med fem skoler – Egedal, Sødal, Tovshøj-,
Ellekær- og Lykkeskolen – om, at politiet bliver mere kendt over for elever, lærere og forældre via
besøg af et par betjente på skolen i frikvartererne en til to gange om ugen. Politiet prøver at være
med til at forebygge, at nogle unge overtræder en grænse.
En anden indsats hos politiet er at kigge på nogle af de beboere, som har lidt flere problemer. Det
sker i samarbejde med Aarhus Kommunes kontrolgruppen, SKAT og Levnedsmiddelkontrollen. Det
er en fælles indsats, som viser, at når de taler sammen, så rykker indsatsen.
Vedrørende det tilbagevendende problem med knallerter på stierne, fortalte Jens om en særlig
indsats tidligere på sommeren sammen med færdselspolitiet, hvor der var videovogne med, som
kunne fotografere lovovertræderne. Det har blandt andet betydet, at der nu er en del borgere,
som har mistet deres kørekort, og der er også en del biler, som er blevet opmagasineret. Også en
del knallerter er blevet taget, ti på en enkel aften, og cirka 20 om ugen. Trods det, så tror Jens nu
aldrig, at knallertproblemet helt forsvinder.
3. Projekt Foreningsguiderne v/ Gitte Andersen
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Projektet er startet 1. august 2012. Det er et samarbejdsprojekt i samarbejde med Dansk
Flygtningehjælp og Aarhus Kommune. Ideen er tyvstjålet fra København, og det er prøvet af som
et pilotprojekt i Rundhøj.
Konceptet er Frivillige Guider, som skal hjælpe børn mellem 4 og 15 år ud i foreningslivet. Børnene
til projektet rekrutteres typisk i skoler og i lektiecafeer. En guidening går ud på at hjælpe et barn
til en aktivitet. Pt er der 10 guider, som tager kontakt til et barn og dets familie for at høre om
ønsker. Det understreges, at der vigtigt, at ønsket kommer fra barnet. Men forældreopbakning er
også vigtig. Herefter undersøger guiden mulighederne for aktiviteter, pris mv. Og derefter tages
igen kontakt til barnet og familien. Der kan også hjælpes med at etablere foreninger og søge
midler til udstyr. Et barn følges til aktiviteten første gang, efter 14 dage sker der opfølgning
omkring deltagelse og derefter følges der op efter to måneder, hvorvidt barnet stadig deltager i
aktiviteten.
Gitte vil gerne have henvendelser fra børn, men også gerne fra frivillige, som er interesseret i at
blive Forenings Guider. Man kan henvendes sig i GLOBUS1. Der findes en folder om projektet.
Spørgsmål: Er FG også er opsøgende over for foreninger uden for området?
Svar: Hensigten er, at børnene også skal komme til aktiviteter udenfor området.
Spørgsmål: Hvor længe løber projektet – og hvad med økonomien?
Svar: Det er finansieret af Aarhus Kommune, og det løber et år. Håbet er, at det efterfølgende kan
køre på frivillig basis.
Spørgsmål: Hvem har bedt om projektet? Hvem er blevet spurgt?
Svar ved Heidi: Indsatsen køres via GLOBUS1, og der er prøvet af i Rundhøj som pilotprojekt med
stor succes, så nu prøver vi også her.
Tak og afrunding ved Ahmad, med en opfordring om bedre koordination og kommunikation.
4. Spændende bænke til Gellerup v/ Jes arkitekt
Vagn lagde ud med at fortælle, at han har tøffet lidt rundt i området, og her har han mødt masser
af energi og initiativ.
Han forklarede, at bænken er et sted, hvor der sker en udvikling, som foregår ved, at mennesker
mødes og taler samme. En bænk er et sted, hvor man kan sidde ned og have en samtale. Bænken
inviterer til dialog. Den er et statement.
Bænken, som Vagn har tegnet, er en slags byggeklods, som kan produceres, hvis området siger ja
til være med. Vagn forestiller sig forskellige klodser placeres rundt omkring - også inde i byen.
Bænken kan også lægges ned og bruges som et bord, eller samles og blive til en læskærm.
Den kan være med til at nedbryde fordomme.
Ideen er, at bænkene skal bygges rundt omkring i Gellerup, og at alle, som har lyst, kan være
med til at dekorere bænkene – og vi kan formidle en dialog.
Hvis der er opbakning til Vagns bænke-ide, så vil planlægningen gå over og blive med praktisk.
Anders kommenterede: Bænke er kriminalitetsforebyggende – det er afprøvet på strøget, hvor
man fjernede bænkene, og det gav uro, indtil bænkene kom igen.
Kan bænkene eventuelt produceres for eksempel som noget praktisk arbejde for skolehold?
Biblioteket og kirken gav med det samme tilsagn om at være med.
Interesserede kan kontakt Pia Katballe – mobil: 2332 8138 E pks@aarhus.dk
5. Den Gamle By i Gellerup – indsamling af Gellerup-historier v/ Lone Hedelund, Gellerup
Bibliotek
Lone forklarede, at der i løbet af de næste 3-5 år vil der være en del foreninger, kulturinstitutioner
og projekter, der vil have fokus på indsamling af fortællinger i alle afskygninger.
Disse forskellige partnere har aftalt, at de vil arbejde sammen om indsamlingen af fortællinger,
enten ved at lave fælles aktiviteter og/eller arbejde hver for sig.
De, der foreløbig er med, er: Den Gamle By, Gellerup Museum, Brabrand-Årslev Lokalhistoriske
Arkiv, Livsværkstederne, Filmprojekt Gellerup, teatrene: Opgang2 og Svalegangen, Sigrids Stue,
Laden, Kulturhovedstad 2017.
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Danielle Guldmann Sekwati, Projekt koordinator fra Den Gamle By – Historier fra 8220 –
supplerede med at fortælle, at alle, som kunne være interesseret i at være med til at indsamle
livshistorier i Gellerup, kan træffe hende i Gellerup Museum hver tirsdag – Gudrunsvej 16, 6. th.
Mail: dgs@degamleby.dk
6. Den nye boligsociale helhedsplan 2013-16 i Gellerup og Toveshøj
Status på præ-kvalifikationen og kort præsentation af de indsatser, som vi søger støtte til.
Troels orienterede kort om statussen på ansøgningen om den Boligsociale Helhedsplan.
Prækvalifikationen er næsten klar til at sende af sted – der har været holdt de afsluttende
forhandlinger mellem boligforening og kommunen – og den forventes sendt af sted i uge 41.
Derefter går der forventeligt 6-8 uger, inden der er svar fra Landsbyggefonden, hvorefter
ansøgningen skal uddybes, og der skal formuleres klar mål for de enkelte indsatser.
Troels præsenterede kort de nye indsatser, der er en del af den kommende indsats. Udover
Fritidspatruljen og Foreningernes Hus. (se eventuelt vedhæftede powerpoint over de kommende
boligsociale indsatser)
1.
2.
3.
4.
5.

Børn, unge og familier
Byggecentrum (beskæftigelse)
Verdenshaverne
Samvirket
Levende beboerhuse
6. Beboerkommunikation

Efter pausen var der Café-snak rundt ved borde om de forskellige planlagte indsatser i den
kommende boligsociale helhedsplan; hvor der var mulighed for at komme med spørgsmål, input,
forslag, kommentarer mv. (Snakken og tilkendegivelserne rundt ved bordene samles op og bruges
i forbindelse med den uddybende ansøgning, der skal skrives, når tilsagnet til prækvalifikationen
kommer fra Landsbyggefonden).
OBS: Se bilag med stik-ord fra forskellige café-borde nederst i referatet.
7. Kulturmidler i Gellerup – ved Anders Glahn, FU-leder
Anders fortalte om en ny kulturpulje med ”ægte” kommunale kontanter – som skal bruges i
Gellerup-Toveshøj, hvor der både er gang i en Helhedsplan, og hvor vi nu også har kulturby 2017
at arbejde hen imod.
I budgettet for 2011 er der afsat 500.000 kroner, som skal fordeles inden den 1. januar 2013. Men
der mangler dog at blive lavet materiale om, efter hvilke principper at pengene skal fordeles.
Forover vil der ca. være en million kroner om året til at understøtte kulturelle aktiviteter, som kan
være med til at ”højne” vores område. Og den kan støtte lokale kræfter i at lave aktiviteter og
arrangementer og også lave talentudvikling.
Kort og godt, kulturen skal på landkortet i Gellerup. Men samtidig er kultur også noget, som vi er
gode til Gellerup. Kulturen er god, men vi er også i kaos med en helhedsplan om ørerne de næste
mange år. Men vi er heldigvis meget gode til at mødes i alt det her rod. Kultur udvikler sproget og
giver kontakt og giver tillid til hinanden.
Til at få fordelt kulturpengene kræves en styregruppe, som er nedsat af Kultur og Borgerservice.
Formentlig bliver Grethe Krarup fra Kulturog Borgerservice sekretær for gruppen..
Projekt-(styre)-gruppen består af:
• Anders Glahn, F/U og Gellerupmodellen
• Lone Hedelund, biblioteket
• Marie Overgaard, GLOBUS1
• Pia Katballe, borgmesterens kontor
• Pia Buchard, leder af Kulturhus Aarhus
• Lone Jensen, Kulturhus Aarhus
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•

Og så har Samvirket en repræsentant, og herfra har styregruppen i Samvirket
udpeget Nasme Mahmoud.

Anders slog fast, at det er vigtigt, at vi rykker hurtigt, og at vi alle går hjem og finder de gode
ideer frem. Vi har travlt, hvis vi skal nå at bruge de 500.000 kroner inden jul. Pengene skal ud og
arbejde blandt områdets aktive.
Kriteriet/betingelsen er, at det, som I laver, bliver vist for andre – fx på en dvd, som teater ol.
Der vil også komme en Nu & Her-pulje på 10.000 kroner til konkrete aktiviteter og projekter.
8. Der sker i Gellerup nu - orientering til Samvirket
– her har deltagerne i Samvirkets Kvartalsmøde mulighed for at give kort beskeder og
informationer om aktiviteter, initiativer eller andre relevante oplysninger.
Ahmad - Al Nour Ungdomsforening holder i samarbejde med Vejledningscentret og andre lokale
foreninger informationsmøder og workshops om uddannelsessystemet, de unges udfordringer på
ungdomsuddannelserne og forældrenes rolle, herunder forældresamarbejde.
Nadia/Fahia, HotSpot - fortalte om Pige-ruten, der er ny klub for piger mellem 15 og 25 år.
Her er flere velfungerende unge kvinder aktive, og de fungerer som rollemodeller for de unge
piger. De kan tage på kurser og deltage i møder. Pigerne skal have noget ud af at deltage – og
også gerne noget, som kan komme på cvét.
Jytte – generel info om Sundhedshuset, som er for mødre med småbørn. Her er jordemødre,
tandplejer og sundhedsplejersker. Der holdes kurser bl.a. for unge mødre og vægttabskurser.
Awril Somaliske Gadebørnforening - Hjælper blandt andet kvinder - også med vægttab. Og
arbejder også med fitness og det almindelige liv.
Lone, biblioteket – ”Bogstart” fortsætter fire år mere. Her får børnene fire bøger, når de bliver 1
og 1½ år og som tresårige kommer der besøg fra biblioteket i børnehavnen.
Desuden starter 2. hold af Bydelsmødre, som uddannelser kvinderne til at blive en slags lokale
ambassadører, som giver besked om samfundet, sundhed, kost og meget mere…
Ambara – Somali Association in Denmark – foreningen holder til i Foreningernes Hus. Arrangerer i
weekenden stort modeshow for alle kvinder i Foreningernes Hus.
Wissal, Aktiv Kvindeforening – Foreningen har igen gang i livredderkurser, som der kan være
bemanding på til svømning i Gellerup Badet om søndagen. I KiG er der traditionel dans. Og i
Niche-foreningen for kvinder og børn er der syning og håndarbejde - torsdag i Yggdrasil og søndag
på Toveshøj.
Anders Glahn, FU-leder – fortalte, at der er helt styr på aktiviteterne i den kommende efterårsferie.
Og derudover byder ungdomsskolen en spændende aktivitet for alle 14-18-årige drenge og piger
hen over vinteren – fordi de skal planlægge en stor musikfestival, som løber af stablen den første
weekend i februar inden i byen. Det bliver et alkoholfrit arrangement, hvor unge for hele landets
ungdomsklubber bliver indbudt. Der bliver oprettet otte forskellige hold, som de unge kan melde
sig på, og de kan enten lære at blive værter, være fotografer, arrangere talentshow og andre
spændende opgaver, som skal løses i forbindelse med arrangementet.
Heidi, GLOBUS1 – fortalte at Åbyhøj IF har startet en række forskellige gymnastikhold i GLOBUS1
blandt anden forældre/barn-hold, pigehold og Zumba.
Birger, gellerup.nu – reklamerede for et kommunikationskursus for foreningsfolk, som begynder i
uge 40 – læs mere på www.gellerup.nu
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Helle, Samvirket – gjorde opmærksom på, at Radar 8220 inviterer til to koncerter i Cirkus Tværs
den kommende weekend.
Derudover indbyder Gellerup Museum til maratonweekend med ”3 minutter i Gellerup” sidste
weekend i efterårsferien, hvor alle afsnit af serien vises i en køre. Læs mere på
www.gellerupmuseum.dk
Derudover er der iværksat en underskriftsindsamling for at få vendt busruterne til Gellerup,
således at rute 4A og 15 kører den modsatte vej rundt om Gellerupparken – det vil give en direkte
busrute fra Toveshøj til City Vest, som er ønsket af mange. Og borgerne i Gl. Brabrand får også en
bus, der kører forbi Gellerup Bibliotek.
Bilag –
Stikord fra de forskellige café-borde om indsatserne i den nye boligsociale helhedsplan
Cafébord: De Nye Beboerhuse

Bemanding ved bordet: Per, Troels og Pia
Foreningernes Hus er meget nyt og bliver hele tiden mere kendt. Samværet med de andre
foreninger er meget vigtigt – at lære ”de andre” at kende og samle alle Gellerups nationaliteter.
Foreningerne i området er vigtige i arbejdet med at forebygge kriminalitet, overvægt, skolefrafald
osv.
FH giver ro i området – tryghedsskabende. Her kommer alle slags mennesker, i alle aldre og af
begge køn, på alle tider af døgnet. Lys og liv i huset skaber tryghed.
FH er en brobyggeraktivitet. Grundlag for den videre udvikling på det sociale område herovre.
Udsigten til brugerbetaling skaber stor uro, bekymringer og utilfredshed. Man forstår ikke, hvorfor
det skal til, i et så fattigt område som Gellerup-Toveshøj. Brugerbetalingen dukkede op igen og
igen i løbet af diskussionen, her følger de vigtigste kommentarer:
Brugerbetaling harmonerer ikke med beboernes økonomi i Gellerup-Toveshøj
Man skal forstærke FHs økonomi, ikke den anden vej. Det er et vigtigt udgangspunkt for aktiviteter
og projekter.
Hvorfor kræver man brugerbetaling i et fattigt område? Og hvorfor allerede fra 2013, når projektet
oprindeligt løber til 2014?
Der er alt for mange forslag i den nye helhedsplan, som ikke er vendt mod foreningerne.
Mangel på lokaler er dybt problematisk – og at man oveni købet vil opkræve husleje fremadrettet
uden at sørge for mere plads.
Meld ud, hvor meget der konkret er tale om i brugerbetaling. Det er vigtigt, for at foreningerne
kan forholde sig til det og begynde at planlægge efter det. Det vil også skabe ro.
Skal der betales for brug af lokaler i det nye beboerhus, når det engang kommer?
Kontingentet skal have et niveau, alle kan betale. FH vil blive tomt, hvis man ikke tager det
hensyn. Gellerup er et specielt område, hvad dette angår – og det må man forholde sig til.
Forslag: Foredrag/temadag om, hvordan man selv kan være med til at skaffe midler til huset og til
sin egen forening. En slags ”Stop-Op Dag”, hvor vi diskuterer FH’s fremtid og muligheder generelt.
Brugerbetaling skal være et symbolsk beløb – det vil være en god ting. Men ikke en høj husleje.
NB! Det påpeges i øvrigt, at brugen af ordet ”husleje” skaber unødig usikkerhed. For mange er
husleje et højt beløb, man betaler for at bo i sit hjem – og når det samme ord sættes i forbindelse
med FH, sætter nogle det direkte i forbindelse med dette beløb; altså at hver forening månedligt
skal betale dét, det koster at bo i en lejlighed.
Cafébord: Samvirket

Bemanding ved bordet: Helle og Lone
Det fungerer godt med Kvartalsmødet, som giver en stor kontaktflade til hele området.
Møderne er også gode til indslusning af nye. Man ved, hvem det er man ringer til.
Samvirket giver mulighed for at skabe netværk og generer energi i et projekt.
Undgår at skulle opfinde den dybe tallerken igen og igen.
Forskellige relationer kan være med til at bringe ting videre.
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God idé med tanken om besøgsguider til området, som kan vise rundt og fortælle.
Cafébord: Børn, unge og familier

Bemanding ved bordet: Ahmad, Anders, Heidi og Gitte fra Foreningsguider + Ulla som sekretær.
For børn, unge og forældre er der tænkt 3 delprojekter: Fritidsbutikken, Ungdomsbutikken og
Forældre på banen
Fritidsbutikken udgøres af Fritidspatruljen og Fodfæste i foreninger (en fortsættelse af
Foreningsguiderne). Input til Foreningsguiderne: Muligvis vil der også være behov for hjælp til
børn under 4 år.
Ungdomsbutikken er tænkt som en udviklingsbutik med vejledning, der rækker længere end
blot at finde fritidsjobs. Det vil være en hjælp til lektier og uddannelsesmuligheder. Her vil man
samarbejde med ungdomsskolen om at opkvalificere de unges kompetencer gennem ”Open
College Network”, som gør det lettere for unge at komme ind på teknisk skole og videregående
uddannelser. Kommunen vil desuden byde ind med fritidsjobsprojektet ”Get2job”. Det er en del af
kommunens finansiering til den sociale helhedsplan. (Landsbyggefonden betaler 50 %,
afdelingerne Toveshøj og Gellerupparken betaler sammen 25 %, kommunen betaler 25 %).
Kommunen har et mål om at finde 500 fritidsjobs på kommunale arbejdspladser i Århus.
Lotte Mulvard fra Hotspot pointerer vigtigheden af at huske ”De stille piger”.
Forældre på banen Målet er at forældre vil motivere deres børn og unge i de mange tilbud, der
findes. Projektet kan gennem tlf. kontakt, mund til mund og opsøgende arbejde oplyse
forældrene, så de bliver bedre til at bakke op om deres børns udvikling. Et eksempel er hvordan
sundhed påvirker børnenes skolegang.
- Repræsentanten fra Den aktive Kvindeforening nævner problemet med unge, der ender på
venteliste til forskellige uddannelser. Her vil ungdomsbutikken kunne rådgive om, hvad der
kan opkvalificere den unge til uddannelsen.
- Der spørges ind til, hvordan man kan samarbejde bedre på tværs og synliggøre
indsatserne. Ulla henviser til cafebordet om Samvirket.
- Hanan fra Børn og Bedsteforældre siger, at der mangler aktiviteter til mødre, og problemet
skyldes sprogvanskeligheder. Hun efterlyser frivillige lærere til at undervise mødrene. Heidi
foreslår FO, som har kurser til 125,- pr år. Anders vil hjælpe med at formidle kontakt til
Torben Dreyer, som leder FO i Århus.
- Lotte Mulvard: Det vil være godt at søge en projektstilling til at koordinere de frivillige
indsatser.
- Heidi: I skal selv arbejde videre på, at Foreningsguiderne bliver skrevet ind i ansøgningen.
Ellers udløber projektet om et år.
- Gitte fra Foreningsguiderne: Vi vil gerne komme ud at fortælle i kvindeforeningerne. Og vi
kan også nå de stille piger.
- Hanan: Det er godt, hvis foreningerne giver gratis tilbud i de første 2 måneder; herefter vil
forældrene gerne betale for, at børnene kan fortsætte.
- Pigeruten: Unge piger, - også piger på gymnasium, lever et isoleret liv. Problemet kræver
fokus og pigeklubber. De skal have kontakt til velfungerende unge, der kan hjælpe de stille
piger.
- Sundhedshuset: Det er også svært at få mange isolerede kvinder ud hjemmefra.
Stikord på vej
Cafébord: Byggecentrum (beskæftigelse)
Cafébord: Verdenshaverne
Cafébord: Beboerkommunikation
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