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Referat - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 
 
Tirsdag den 1. juni 2010 i Foreningernes Hus, Nordgårdskolen 
 
Kvartalsmødets dagsorden: 

  
• Velkomst og kort præsentationsrunde af alle – Inge Kjærgaard var ordstyrer 

 
Per, Marianne V., Susanne, Trille, Torben, Vibeke, Stig, Gia, Maryam, Abdullahi, Anett, 
Henning, Niels, Henrik Z, Maysaa, Bjarke, Mette Marie, Henriette, Gordon, Vagn, Helle, 
Anders, Fatiha, Marianne R. Ilham, Sousanne, Maria, Ahmad, Lone og Inge. 
 

5. Toveshøjs Lege- og aktivitetsplads for hele familien åbner 19. juni 2010 
(punktet rykket frem pga. af, at Maryam skulle gå tidligt) 
 

Maryam fortalte, at Toveshøj har modtaget 100.000 kr. i støtte fra Bikuben-fonden til at 
gennemføre et projekt, der indeholder etableringen af en ny motionslegeplads, som 
henvender sig både til børn og voksne, kostvejledning af beboere samt fællesspisninger. 
Den officielle indvielse finder sted lørdag den 19. juni med pigegarden og borgmesteren i 
træningsdragt. 
Kostvejledningen finder sted over 12 arrangementer – 1 pr. måned - med forskellige 
foredragsholdere fx en diætist, en praktiserende læge, et oplæg om livsstil, børn og deres 
madpakker, d-vitamin og besøg af en kok. I maj 2011 afsluttes projektet med en stor 
motions- og grillsfest for alle beboerne. 
Det første arrangement har allerede været holdt og her deltog omkring 30 beboere. 

 
1. Præsentation af ”Kvartalets forening/institution” – Cirkus Tværs v/ Trille 
 

Trille fortalte, at hun har været daglig leder hos Cirkus Tværs siden september sidste år, hvor 
hun overtog styringen efter Joops død sidste sommer. 
Det går godt i Cirkus Tværs, som i dag har fast gruppe børn på ca. 30 artister, som kommer 
dagligt i cirkus. Cirkus er egentlig en klub for at sikre børn en kontrolleret fritid – og Trille og 
cirkus har i løbet af vinteren haft en snak med en af kommunens konsulenter for at få på 
plads, hvorfor cirkus er sat i verden. 
Cirkus henvender sig til de 10-18-årige – flest 10/12-16-årige benytter tilbuddet. Og hver dag 
kl. 16-18 er der masser af børn i cirkus. Cirkus kører med et fast program for træning hver 
dag. 
Trille har været i Palæstina og lave cirkus med børn i Ramallah. Det har lært hende, at det 
ikke altid er godt at blande drenge og piger. Det har medført, at akrobatiktræningen i cirkus i 
dag er adskilt for drenge og piger – og cirkus har oplevet, at det giver ro.  
Cirkus har fået en ny instruktør Jesus fra Kenya, han er tidligere Benneweis-artist, og han 
giver rigtig god inspiration til børnene. 
For Trille, som kun har været i gang i godt et halvt år, har det været en god tid. 
Cirkus forsøger at lære børnene at være ”en god kammerat” – det betyder blandt andet, at 
man overholder aftaler og er målrettet med sin træning, så man kan være med i 
forestillingerne, som alle børnene gerne vil. Det er gratis at gå i klub i cirkus, man ”betaler” 
ved at være aktiv. 
Cirkus har tradition for at tage på tre ugers turne i udlandet hver sommer, men som ny leder 
har Trille gerne villet vente lidt med så stor en tur. Hun kan se, at mange af cirkus brugere 
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slet ikke er hjemme i sommerferien, fordi de er på rejse med deres familie – og hun vil kun af 
sted, hvis hun kan have mindst 15 børn fra Gellerup med på turne. 
I år bliver cirkus hjemme og flytter i stedet over på Legepladsen i Gellerup i uge 26. Og i 
GLOBUS1 er cirkus aktiv i deres verdensuge. Og i en uge i ferien skal cirkus til Ebeltoft, hvor 
de skal lave workshops i et Flygtningecenter. Det er godt for børnene, at de kan opleve glæde 
ved at kunne give noget videre, så børnene fungerer som assistenter ved de workshops, som 
cirkus laver for andre.  
Cirkus store drøm er at komme til Syrien næste sommer. Her har Trille været på besøg to 
gange i år og hjulpet med at starte en cirkusskole. (Måske bliver Århus snart venskabsby med 
Damaskus). Trille tror, at det vil være en rigtig god oplevelse for cirkus børn at komme på 
sådan en rejse. 
Cirkus Tværs har til huse ved siden af Gellerupscenen – stedet er nedslidt, og der er lidt plads 
til de mange børn. Cirkus vil gerne have et andet rum – og låner af og til en lille sal af 
Gellerupscenen. Trille har bedt om at få taget en luftprøve i de nuværende lokale – håber 
ikke, at svaret er dårligt, for så risikerer cirkus at blive lukket!!! 
Pt. er tankerne om cirkus i Nordgårdhallen skrinlagt – der er kun kommet et tilbud fra 
kommunen om at få et mindre rum på 80 m2 i hallen, og det er for lille. Og andre steder 
bliver det svært pga. krav om lofthøjden. Gøglerskolen er også interesseret i at flytte til 
Gellerup, og Trille kan se mange perspektiver i et samarbejde med dem. 
Cirkus samarbejder meget gerne med små projekter og låner også sit lokale ud til blandt 
andet folkedansere. 
Cirkus Tværs har ikke så mange regler, men de har sagt nej tak til slik og sodavand, fordi 
medarbejderne har kunnet se, at mange børn spiser rigtigt meget slik. I stedet giver cirkus 
frugt til børnene – og forældrene har fået et brev om, at børnene ikke må have slik med. 
Trilles fik efter sit oplæg klapsalver fra hele Samvirkets forsamling. 
Læs mere på hjemmesiden www.cirkustvaers.dk 
 

2. Politiets Kvarter”– status på kriminaliteten i området, v Stig Heidemann, Lokalpolitiet. 
 

Stig fortalte, at den 1. april har været udskiftning på lokalstationen, hvor der er kommet fire 
nye ansigter, som er ved at lære området at kende. Det er på grund af den almindelige 
rotationsordning, hvor alle betjente er ansat i åremålsstillinger. 
Det betyder, at der er kommet en lidt større bemanding på stationen, men det kommer 
området nok ikke umiddelbart til at mærke noget til, fordi flere betjente er i fuld gang med at 
afvikle overarbejde. 
Her i foråret er der fokus på knallerter – som er et kæmpe problem. Hidtil er der fjernet 20-
25 stk. men det er til stadighed en udfordring. Og politiet forsøger at finde alternativer til at 
stoppe dem. Stig kom med en opfordring til at aktivere forældre til at snakke med deres børn 
– og politiet vil også gerne have underretninger, hvis nogen ser knallerter, som står parkeret 
rundt omkring. Ring 86 251448 – Lokalpolitiet i City Vest. 
I den mere tunge afdeling med stoffer og misbrug er politiet opmærksom på, at nogle af 
områdets unge blander sig med unge fra Trillegården og Bispehaven. Nogle gange er de med 
hinanden og andre gange imod hinanden. Selve aktiviteten foregår ikke så meget i Gellerup-
området, men mere inde i midtbyen. Politiet har planer om et par aktioner. 
Mht. til sommeren – så menes det, at en del af uromagerne tager af sted på ferie, men der er 
også nogen, som er på vej ud af fængsel her til sommer (men måske tager de også på ferie). 
Status på kriminalitetsbilledet: Gellerup er ikke forskellig fra andre udsatte boligområdet. 
Mange af de unge driver bare rundt. Mediernes billede af områderne passer ikke. Det er ikke 
slemt at bo i området i forhold til kriminalitetsgraden.  
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Stig sluttede med at oplyse, at der hver aften møder to mand på vagt i uniform, som kører 
rundt i politibilen. De kan være rykket ud til opgaver andre steder i byen, hvis der er travlt, 
men som udgangspunkt kører de her i området. 
 

3. Den nye boligsociale helhedsplan  
”Det har vi gang i”: 

 
• Vejledningscentret v/ Ahmed El Ahmed 

Ahmed præsenterede den boligsociale indsats, som har eksisteret siden 2002. Først indtil 
2007 med Urban-midler og støtte fra Integrationsmininsteriet. Og som frem til maj 2011 
modtager Vejledningscentret støtte fra Landsbyggefonden (LBF) og Århus Kommune. 
De tre fundamenter i Vejledningscentret er; de tre ansatte vejledere, rollemodellerne – de 
unge som tager ud og holder oplæg i skolerne - og forældreguiderne, som er forældre, der 
fortæller andre forældre, hvordan de kan hjælpe deres børn. 
Vejledningscentret hjælper med vejledning om uddannelse, jobsøgning og praktikpladser. 
I perioden januar-maj 2010 har centret hjulpet 160 unge i uddannelse, job, fritidsjob eller 
praktik – heraf er 110 helt nye unge deltagere. Og 66 forældre har fået vejledning. 
Det er et stigende antal drenge, der henvender sig i forhold til tidligere. Samfundets krise har 
været med til at gøre det klart for de unge, at det er bedst at have en uddannelse. 
Vejledningscentret har også deltaget i et projekt for at fastholde de unge i 
uddannelsessystemet. En ny politisk uddannelsespakke betyder, at børn over 16 år ikke 
længere får almindelige børnepenge hvert kvartal, men i stedet kun vil få uddannelsespenge, 
som udbetales hver måned. Det er vigtigt at vejlede forældrene om det. 
Vejledningscentret har også været med til at rekruttere unge til et murmaleri-projekt på en 
gavl i Gellerup i samarbejde med Århus Produktionsskole, hvor de unge deltager i et for-
kursus til bygningsmaleruddannelsen. 
17 af Vejledningscentrets rollemodeller deltager i år i Integrationsministeriets Rollemodel 
Camp under ”Brug for alle unge”-kampagnen. 
Ahmed sluttede med at tilbyde, at han gerne ville komme ud og fortælle og snakke med alle, 
som har lyst til at høre mere. 
Læs mere på hjemmesiden: http://www.vcua.dk/ 
 

• Foreningernes Hus v/ Per Thomsen 
Per fortalte, at alt går planmæssigt – tidsplanen for huset bliver fulgt. Der er blevet brugt 
noget tid på at konkretisere husets kerneydelser, som er blevet diskuteret både i styregruppe 
og følgegruppe. Og prioriteret: 

1. (størst og vigtigst) Foreningerne skal have gode rammer og lokaler. 
2. Undervisning 
3. Kulturelle arrangementer, koncerter m.v. 

Den officielle åbning finder sted til oktober, men er der allerede mange ting i gang, fortalte 
Per og nævnte som eksempel den indeværende uges aktiviteter i huset. 
Mandag – Multiaktivitetsforeningen, tirsdag – Samvirket, onsdag-fredag – Hadsten Højskole 
(torsdag aften fest med mavedans), onsdag Integrationsministeriet holder konference, lørdag 
– Multiaktivitetsforeningen, søndag – Foreningernes Hus konference (herefter er det planen, 
at der skal slås søm i, og så skal huset indrettes og males). 
Planen er, at lærerværelset laves om til café med anretterkøkken (med folk i aktivering). Vil 
også gerne indrette et foreningskøkken et andet sted i huset. Skal snart der købes et 
nøglebriksystem, så foreningerne kan få nøgle til huset. Der arbejdes efter ”noget for noget”-
princippet, så foreningerne skal levere arbejdskraft til huset, som det så er gratis at låne.  
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Der blev stillet spørgsmål om foreningshusets bæredygtighed – Pers svar: Det afgøres af 
brugerne. 
Lone fra biblioteket fortalte om et nyt landsdækkende initiativ ”Projekt Frivillig”, som giver 
studerende på landets ungdomsuddannelser, fx gymnasier, HTX og produktionsskoler, 
mulighed for at få indblik i frivilligt arbejde. Projektet indebærer, at alle unge på 
ungdomsuddannelser fremover vil blive opfordret til at indgå i et forløb med minimum 20 
timers frivilligt arbejde i løbet af ungdomsuddannelsen. De unge, der deltager, vil få et 
diplom, som kan vedlægges eksamensbeviset, og målet er, at flere unge i fremtiden får lyst 
til at engagere sig i frivilligt arbejde. Der kommer en landsdækkende kampagne om ”Projekt 
Frivillig” til efteråret, når det nye studieår starter. Frivilligcenter Århus skal koordinere 
”Projekt Frivillig” i Region Midtjylland. Læs evt. mere www.frivilligcenteraarhus.dk 
Lone opfordrer Per til at kontakte Frivillighedscentret. 
 

• Samvirkets sekretariat  
Pia var desværre syg. Helle kunne kort orientere om, at Samvirkets hjemmeside snart er klar 
til at gå i luften. Det vil ske i løbet af sommerferien. Adressen vil blive www.samvirket,dk 
 

• Fritidspatruljen  
Gordon fortalte, at Fritidspatruljen siden uge 12 har været ude på opgaver med otte unge 
instruktører på job ad gangen – og at de typisk på en legedag laver aktiviteter for op til 40 
børn i alderen 4-12 år.  
Foråret har været rigtigt koldt, men de unge har holdt sig i bevægelse – men kulden har i 
nogen grad nok påvirket antallet af deltagende børn. 
Antallet af børn kan svinge meget – om mandagen kan der være 40 børn, hvorefter der så 
kun dukker to børn om torsdagen, men så går Fritidspatruljen selv ud og henter børnene. 
Patruljen er ude tre dage om ugen i 1½-2 timer – og den har også været med til at 
introducere et par nye lege. Tydeligt, at børnene har brug for kontakt. Gordon og de unge har 
også været rundt og fortælle om projektet, blandt andet i ”Gellerup Badet”. Her opnår man tit 
en god dialog om, ”hvorfor vores børn er sådan”. Har også løst opgaver i forbindelse med 
arrangementer i Forældre Debatforum i Foreningernes Hus. 
Lavede også aktiviteter i Kr. Himmelfartsferien – men vejret var dårligt. Og Fritidspatruljen 
var også med i FED FERIE i GLOBUS1 i uge 7. Deltog også i Grundlovsfesten, hvor der blev 
lavet skattejagt. Med til sommerferieaktiviteter i uge 27, men mange af de unge er på ferien, 
så det kører på lavt blus i ferien. 
Der er pt. 16 instruktører på 15-18 år - flest piger, som er rigtig gode, men nogle situationer 
er drengene bedre til at klare. Instruktørerne har lært om at undervise, og inden 
sommerferien skal de lære noget mere om teamwork. Flere af de unge er rene naturtalenter. 
Instruktører lærer også nye lege – erfaringen siger, at der ikke altid er godt med 
konkurrencer, da det ofte giver uro.  
Gordon synes, at det er sjovt at arbejde med Fritidspatruljen. Det er nogle herlige unge 
mennesker og sjovt at lege med børnene sammen med dem. 
En oplevelse: En dreng har målrettet i en periode forsøgt at sabotere og ødelægge legene for 
de andre børn – 9 ud af 10 gange. Men det er lykkedes de unge instruktører, at få ham med 
til at deltage aktiv i legene – en af de små sejre.  
Der er ferie i Fritidspatruljen fra uge 24 – på nær aktiviteterne i uge 27. Gordon er tilbage de 
sidste to uger af juli, hvor aktiviteterne begynder at gå i gang igen. 
Der er nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra politi, GLOBUS1, boligforening og 
foreninger, som Gordon jævnligt holder sparringsmøder med. 
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4. Familie Netværk – filmen ”Untold Story”  
Anett og Ilham fortalte om deres projekt i Familie Netværk, der er en forening med base på 
Toveshøj. Den blev stiftet i 2007, fordi de opdagede, at der var et behov for aktiviteter for 
børn. Det er primært somaliske familier, der deltager – og forældrene bliver inddraget. 
Ilham er formand og Anett er pr/aktivitetsansvarlig. Og de deltog bl.a. i konferencen for 
somaliske foreninger – fordi foreningen mener, at dialog er meget vigtig. I efteråret deltager 
foreningen i kurser om kost og 1. hjælp. Familie Netværk vil gerne havde en 
venskabsforening, som de kan lave ting med.  
Derefter viste Anett og Ilham en film ”untold story”, der fortæller om, hvad foreningen laver. 
Filmen kan findes på YouTube. www.youtube.com – søg på ”sallsater”. 
 

6. Kort nyt fra Samvirkets ad hoc-gruppe  
• Sansehaven v/ Helle – Der har været holdt workshopdag i Livsværksstederne den 11. maj 

– og den 6. juni holdes en ”Sansehaven spiredag” på selve arealet, hvor haven skal 
placeres i svinget på Gudrunsvej. Ad hoc-gruppen arbejder frem imod at lave projektet til 
et sted, der både er målrettet områdets voksne, som er stressramte, og til et 
aktiveringsprojekt for nogle af de mest trængte på arbejdsmarkedet. 

 
• Forældre Debatforum v/Anett. Det har været holdt et fyraftensmøde tirsdag den 25. maj 

med titlen ”Hjælp mit barn er blevet teenager” med psykolog Eva Malte. Det var et godt 
møde for de som deltog. Flere ønskede en gentagelse af arrangementet med chancen for 
at invitere flere fædre med. Forældre Debatforum inviterer også på en udflugt til Århus 
Bymuseum søndag den 20. juni.  

7. Eventuelt:  
• Grundlovsfest 5. juni. Gia fra Fællesrådet fortalte om Grundlovsfesten, som fejres på 

Legepladsen hele dagen med optog, boldbaneindvielse, aktiviteter, boder og scene med 
optræden. Grundlovstalen holdes af viceborgmester Rabih. Arrangementet laves i 
samarbejde med Nudansk Ungdomsråd, fællesrådet, de to afdelingsbestyrelser og 
Gellerup Sekretariatet. 

• Samvirket blev gjort opmærksom på, at der holdes er ekstra ordinært Samvirkemøde om 
RULL onsdag den 1. september 2010 i Foreningernes Hus.  

• Samvirket gøres opmærksom på Nabofesten i GLOBUS1, som holdes i festugen tirsdag 
den 31. august 2010 kl.18.30 – 22.00. Da det foregår i ramadanen begynder spisningen 
først kl. 20.15. Og det er lokale kokke, der er med til at lave maden. 

• Toveshøj Cykelværksted. Aktiviteten er genåbnet, og der er holdt stiftende 
generalforsamling. Der er åbent tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 19.00, og der ca. 8-9 
brugere på gang. Og så er der et projekt i gang, hvor nogle af kvinderne fra Familie 
Netværk-foreningen skal lære at cykle.  

• Torben H. Fællesrådet – fortalte vedr. Sansehaven, at han på et møde i en 
handicaporganisation har hørt om en Sansehave for hjerneskadede i Hammel. 

• Lone opfordrede styregruppen til at invitere Trevor Davis fra Kulturby 2017 til at deltage 
med et oplæg i næste Samvirke Kvartalsmøde til september. 

 
Husk: 

• Ekstraordinært Samvirkemøde om RULL-midlerne – onsdag den 1. september 
• Samvirkets Kvartalsmøde - tirsdag den 21. september kl. 16.30 i 

Foreningernes Hus 
- referent Helle Hansen 


