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 27. november 2012 i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A
Ellen Kappel var ordstyrer og bød velkommen.
1. Kort navnerunde
Ellen fra Familiekontor Vest i socialforvaltningen, Helle samvirkesekretær m.m., Torben fra
Gellerup Fællesråd, Finn fra Toveshøj, Mogens fra Startvækst Aarhus i Bazaren, Jes fra
Gellerupbænken, Pia fra Gellerupsekretariatet, Pia fra Den sociale indsats i Brabrand
Boligforening, Troels fra foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening, Trille fra Cirkus Tværs,
Rune administrationschef i Brabrand Boligforening, Jens fra lokalpolitiet, Marie områdechef i
Børn og Unge i Århus Kommune, Susanne fra Gellerupparken, Anett fra Samvirkets
styregruppe og afdelingsbestyrelsen i Toveshøj, Maria fra Aarhus Global Media, Anders leder
af klubberne, legepladserne og ungdomsskolen, Maisa byrådskandidat, Henriette idræts- og
integrationskonsulent i Globus1, Saoussanne fra Arabisk Dansk Kulturhus og Bydelsmødrene,
Hissia bydelsmor, Lone fra biblioteket, Marianne fra afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken, Bit
sognemedhjælper i Gellerup Kirke, Rebekka og Birger fra Gellerup.nu – borgerportalen, Ulla
netværkskoordinator i Samvirket, Ahmad fra Al Nour Ungdomsforening, Samvirkets
styregruppe og leder af Vejledningscenteret, Per leder af Foreningernes Hus, Ane og Fatima
fra ny forening ”One People”, Anne fra Tværkulturel Formidling i Hotspot i Århus Kommune,
Thomas og Nemo fra Hotspot Gadeplan, Gordon leder af Fritidspatruljen, Daniella fra Den
gamle By, Janne og Jayne fra foreningen Perlevennerne, Deeqa fra bydelsmødrene, Morten
Steffensen og 3 elever fra Filmprojekt Gellerup, Abdulmalik fra Somalisk Kultur- og
Medieforening, Solvejg fra Perleværkstedet i Toveshøj, Sean fra Gellerup.nu, Süleiman fra
Brabrand Ungdoms- og Kulturforening.
Ane og Fatima fra One People fortalte kort om deres arbejde med at starte en ny forening for
mangfoldighed og imod opsplitning. Ane og Fatima er tilknyttet D-faktor-teatret for dialog om
opsplitninger. Trille fra Cirkus Tværs tilbød et samarbejde
2. Samvirkets tryghedsbarometer – status og dialog med lokalpolitiet
Lokalpolitiet har fået 6 mand ekstra, som er faldet godt til og har lært den særlige form for
nærpolitiarbejde, der handler om at komme ud at kende borgere i nærområdet og være i
dialog. Ballademagerne er blevet færre, hvilket Jens tilskriver hurtighed og konsekvens hos
betjente og jurister. De frivilliges arbejde med børnene er også medvirkende til, at det ikke er
smart at være gangster.
Anett fra Toveshøj havde opsøgt Jens og fået sat fokus på nogle ting, som politiet ikke var
opmærksomme på, og Jens opfodrer alle til at tage kontakt og at anmelde selv mindre
hærværksting, så politiet kan afsøge, hvor det er værst og reagere på det, hvis det viser sig
at være koncentreret i et bestemt område.
3. Opdatering på Den sociale Helhedsplan ved Troels Bo Knudsen
Troels fortæller, at prækvalifikationen nu er sendt ind til Landsbyggefonden, og at vi venter at
få svar inden jul. Selve ansøgningen indsendes, når prækvalifikationen er godkendt, så vi kan
få tilladelse til 4 nye gode år i Gellerup. Vi havde troet, at prækvalifikationen kunne være
sendt ind meget tidligere, men resultatet nu er til gengæld væsentligt bedre end det udkast,
vi stod med i juni. Der har været mange dialoger med mange om, hvor vi ville hen. Nu står vi
med en endnu stærkere indsats, bl.a. stærkere samarbejde og dialog mellem Brabrand
Boligforening og kommunale parter, sundhedsforebyggelse for de helt små med det nye
byggeri på Nordgårdskolens plads, og mere forebyggelse mod hærværk og utryghed gennem
faste tryghedsvandringer i området.
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4. Cafesnak – erfaringsudveksling om 7 forskellige emner ved cafeborde
5. Opsamling fra cafeerne
a. Cafe Den digitale Borger
Susanne: Kommunen er ved at gøre al kommunikation med borgerne papirløst, dvs. alt om
daginstitutioner, friplads osv. Skal foregå på nettet. Dette er en stor udfordring for borgere,
der ikke læser dansk eller kender til IT. Birger vil skrive en artikel om problematikken.
Susanne håber, at biblioteket og Folkeinformation vil afholde borgermøder. Folkeinformations
medarbejdere er uddannede til at hjælpe folk med at få NemID og en emailadresse.
Lone fortæller, at man på biblioteket kan få lavet dette ”nøglekort” til NemID – og samtidig få
det aktiveret (det er nemlig tit, at folk ikke selv får det aktiveret og derfor går i stå).
b. Cafe Samvirket – Hvad vil vi med det?
Anett: Samvirkets deltagere har vidt forskellige tilgange. Samvirkets fremtid er at være
netværks- og dialogskabende. Kvartalsmøderne er det sted, hvor tingene sker, og hvor
beboere kan få indflydelse. Gruppen har talt om, at Helhedsplanen bør være et fast
orienteringspunkt på møderne ligesom politiets tryghedsbarometer. Kan man forpligte sig på
særlige områder, så forslag og ønsker, der er kommet op på samvirkemøder videreudvikles
og ikke går i stå?
c. Cafe Ensomme Kvinder ind i Fællesskabet
Janne: Enighed i gruppen om, at det er meget vigtigt for kvinders selvværd og for deres
børns trivsel, at kvinderne kommer ud af lejlighederne og ikke ender i ensomhed. Gruppen
har talt om at skabe konkrete aktiviteter, hvor kvinders ressourcer kommer i spil. Bl.a. morbarn-aktiviteter. Hvis man har ideer, så kontakt Janne i Yggdrasil eller på tlf. 2282 4007
d. Cafe Hvad vil vi med Kulturen i Gellerup?
Lone: Kultur er vigtig for byudviklingsplaner. For at ændre bycentrum putter man kultur ind,
som tiltrækker beboere. Derfor er kulturen også vigtig at bruge i Den fysiske helhedsplan.
Kommunen har oprettet en kulturpulje, hvor der kan søges op til 10.000 kr. til mindre
kulturprojekter. Første ansøgningsfrist er d. 3. december og i løbet af 2013 vil der være 4
lignende ansøgningsrunder. Hent ansøgningsskemaet via dette link:

http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2012/november/12/saadan-faar-du-del-i-nyekulturmidler/
e. Cafe Videre med Den sociale Helhedsplan
Pia: Den lille gruppe kom ikke omkring enkelte projekter, men snakkede om samarbejder og
synergieffekt og vigtigheden af allerede nu at få aftaler på plads med samarbejdspartnere.
Man vil også prioritere samarbejdet med den fysiske helhedsplan.
f. Cafe Frivillige i Gellerup – Hvordan støtter vi frivilligt arbejde
Helle: Gruppen har talt om, hvordan man kan værdisætte frivilligt arbejde, fx gennem en
certificering af individuelle kompetencer (OCN). Hvordan kan vi facilitere det frivillige arbejde
og gøre det lettere for de frivillige? Der er sendt en ansøgning om at få et lokalt
frivillighedscenter og endnu ikke kommet svar. Men vi kan også arbejde videre med
Foreningernes Hus og servicere foreningerne mere. Kassererposten og sekretærposten i
foreninger er særlig tunge, og hvordan de frivillige kan hjælpes med disse tunge opgaver, er
værd at overveje.
g. Cafe Hjælp til Drenge der let hidser sig op
Gordon: Kommunen er i gang med et projekt om robusthed og kropsbevidsthed. Her får
udad-reagerende drenge redskaber til selv at kunne regulere, kontrollere og styre deres
temperament. Gruppen håber, at redskaberne og metoderne kan sprede sig til flere børn og
deres voksne. Bare forståelsen af at de her drenge er i alarmberedskab, fremfor at de er
uartige, vil ændre vores måde at tale til dem på og gøre det lettere for os at udvise en ro,
som vil smitte af. Kontakt Anne Kjærsgaard for flere oplysninger på tlf. 2920 3630.
Aktuelle nyheder af fælles interesse
Filmprojekt Gellerup holder åbent studie hver måned og sender umiddelbart efter på
TVAarhus og Indvandrertv, som kan ses på Stofanet. Steff forslår især foreninger at benytte
tilbuddet til at fortælle om deres aktiviteter i området. Første gang er 11. deck l. 10-14. Man
kan bare komme forbi.
Demonstration ved Bispetorv for Palæstinasagen d. 29. november. Denne dag er der
generalforsamling i FN, og man ønsker, at Danmark stemmer ja til, at Palæstina får
observatørstatus.
Juleforestillinger i Cirkus Tværs d. 8. (kl. 15), d. 14. (kl. 15) og d. 20. december (kl. 16)
med meget dygtige artister.
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Palæstinaaften d. 29. november i samarbejde mellem Palæstinensisk Ungdom, Gellerup
Højskole og Silkeborg Højskole. Aftenens tema er hjemlandet – rødderne – projekter for
fremtiden og foregår i Foreningerne Hus.
Foreninger kan lave deres egen gellerupbænk på søndag d. 1. december kl. 11-15.
Siden kan man stille sin bænk, hvor man synes der er behov i Gellerup/Toveshøj. Der vil blive
serveret kaffe og æbleskiver.
Rai-sangerinden Cheikha Rabia optræder d. 15. december kl. 21 på Radar + efterfest
ved Houssam Zamzam. Kontakt Mads Laier på tlf. 5070 1672.
Foreningsguiderne vil gerne følge børn til sport og sørge for det praktiske – også
fritidspas.
Ny forening Broen søger 5-7 mennesker, der gerne vil dele penge ud – ud fra forskelige
sociale forhold. Kontakt Helle Hansen.
Fællesrådet maler tunnelen under Silkeborgvej i samarbejde med Sødalskolen.
Samvirkets Aktøratlas er klar. Tag bare til kontoret. Kontakt Ulla eller Helle for flere
plakater med Aktøratlasset.
Syrienbasar med tombola og syriske specialiteter på søndag 11.30 ved kirken.
Overskuddet går til medicin i Syrien.
6. Jeres mening om møder i Samvirket – mulige forbedringer
26 mødedeltagere besvarede spørgeskemaet om, hvordan vi ønsker, at møderne og
samarbejdet i Samvirket skal foregå. Styregruppen og sekretariatet vil arbejde videre med
resultaterne.
Referat – Ulla Bording Jørgensen, sekretær og netværkskoordinator i Samvirket
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Spørgsmålsskema for Samvirket i Gellerup & Toveshøj
I det vi løbende forsøger at forbedre Samvirkets aktivitet, er vi er meget interesserede i din tilbagemelding om din erfaring med Samvirket i Gellerup/Toveshøj. Din besvarelse vil blive behandlet fortroligt.

Vejledning
26 besvarelser ud af 47 deltagere til kvartalsmødet
Hvor enig er du i følgende udsagn?
Samvirket i Gellerup og Toveshøj er et frivilligt netværk mellem
foreninger, myndigheder og ildsjæle, som mødes hvert kvartal
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Formålet med Samvirket er, at alle deltagere er godt oriente-

rede om hinandens tilbud og til enhver tid benytter sig af
samarbejdet til at udvikle endnu bedre tilbud end de kan
hver for sig
Samvirket i Gellerup og Toveshøj bidrager til at vi får et overblik
over mulige indsatsområder og mulige samarbejdspartnere
Aktive i Samvirket arbejder sammen om at gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, bo og arbejde i
Deltagerne i Samvirket mødes til kvartalsmøder fire gange om
året. Her bliver der orienteret om relevante initiativer og aktiviteter, som berører den sociale indsats i området
Samvirkets kvartalsmøder byder på oplæg om forskellige emner,
som har bred interesse for deltagerne i samarbejdet. Bl.a. orientering omkring arbejdet med den fysiske helhedsplan for området
Hvert år i januar inviterer Samvirket til et åbent årsmøde, hvor
alle deltagere har indflydelse på, hvem der skal vælges til styregruppen
Samvirkets Pris gives til en ildsjæl, der har gjort noget særligt for
Gellerup & Toveshøj
Det er vigtigt at bevare kvartalsmøderne som et sted hvor vi informerer hinanden
Jeg deltager tit i kvartalsmøderne
Jeg forstår ikke alt, hvad der bliver sagt på mødet
Det er nok at man holder fælles møder fire gange om året
Det vil være godt med flere temamøder om et bestemt emne
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Andet: Her kan du uddybe eller skrive yderligere kommentarer til dine besvarelser i skemaet.
Jeg synes, det er godt

Godt med kaffe og småkager
Vi har svært ved at afse tid til flere møder, men er glade for at være med i Samvirket
Hvad kan samvirket gøre bedre? Du bedes venligst beskrive de områder, som du synes, Samvirket klart kan varetage
bedre.

Hvem er mødet for? Og hvem kommer?
At samarbejde i Samvirket og godt gruppen
Større forpligtelse fra boligforening, kommune og faste aktører i området
Ja til spørgsmål 6, men der har været for lidt info om den fysiske helhedsplan_____________________________
Måske bør Samvirket have en mere klar ”stemme”, hvis dette er nødvendigt at formulere fælles holdninger i Gellerup
Vi skal have balance i temamøderne – skal ikke fylde for meget
Mere fokus på frivillige initiativer i Gellerup-Toveshøj, mere mangfoldighed
Tak for din tilbagemelding og din hjælp! Venlig hilsen styregruppen for Samvirket i Gellerup/Toveshøj

