
 

Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige 

personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber 
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moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, social- og 

beskæftigelsesforvaltningen, ildsjæle, boligforeningen 
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Referat: kvartalsmøde tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 16.30-20.30 i 
Foreningernes Hus. Aftens teamaet er ” Moskeprojektet” 
 

 

Tilsted: både frivillige og medarbejdere har præsenteret sig, hvor der i alt var 46 personer 

tilsted kl. 17.  

 
Sidste nyt fra den fysiske helhedsplan; Per: 

- Der arbejdes på ”Bygaden” 

- Tidsplanen overholdes 

- Bygaden (startende fra City Vest) vil man begynde på til sommer. 

- Man har formået at holde sig inden for budgettets rammer. 

- Løftebrudsemne fra sidste kvartalsmøde: 

o 950 arbejderpladser, men der er plads til 1050. 

o Nogle deler kontor og politiet flytter ind. 

o Dvs. kommunen holder hvad de lover -> intet løftebrud 

o Byggestart i starten af 2016 og bygningen skulle gerne stå færdig ca. 2018. 

- Fodboldbanen:  

o Skal gerne stå færdig til sommer. 

o Skal indvies d. 3. september (til tiden) 

 

Sidste nyt fra Den boligsociale helhedsplan;  

Åbent hus i Det Boligsociale sekretariat: 

- Mandag den 8. juni kl. 14:00 - 16:00 i forbindelse med renovering af det boligsociale 

sekretariat. 

- Evalueringsmøde omkring ordningen til fordeling af samvirkets midler, tak for sidst det 

var et godt møde. 

Aktør Atlas på nettet; Sanne Winther: 

- Hvordan opnår vi synlighed og overblik? 

o Det oprettes workshops. 
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o Den gode løsning er hvis foreningerne bidrager med hvad de kan. 

 

Tryghedsbarometer – status fra politiet; Jens Espersen – Det lokale politi: 

- 2015 det mest stille år: 

o Også statistisk set. 

- Udfordringerne: 

o Er at holde fast i forbedringen. 

- Problemer pt.: 

o Nogle unge der ikke er fyldt 15 og som laver ballade. 

o Tæt samarbejde med socialforvaltning der gør yder en stor indsats. 

- Knallerter: 

o Politiet kan ikke finde flere knallerter, men det kan være at de bliver synlige igen 

til sommer. 

o Politiet har fået gode forbindelser, der kan fortælle hvor knallerterne er, og hvor 

de kommer fra. 

- Helhedsplanen: 

o Hærværk på byggepladser. 

o Ikke noget udover det sædvanlige. 

- Skudsikre veste: 

o P.T. har vurderet at politiet er udsat og SKAL gå rundt i skudsikreveste.  

o Østjyllands politi skal afgive politifolk til Bornholmermøde og København. 

o Politiet i Østjyllands skal dog gøre sit bedste for at udnytte ressourcerne bedst 

muligt. 

- Pengesnydsagen: 

o Nogen der har fået nogle rejser lidt for billigt. 

o Sagen er dog næsten opklaret. 

- Station 2 politirapporten: 

o De er der hele tiden. 

o Har været på besøg på Lykkeskolen. 

 For at vise den gode side og det gode samarbejde. 

o Der kommer 3 episoder i efteråret. 

o Politiet forfulgte den forkerte mand. Politiet fortæller at det er en fejl 

 Ros fra tv-folk, da det ellers kan fremkalde utryghed hos manden, hvis 

ikke han fik at vide at det var en fejl 

 

Oplæg fra rådmanden for Kultur og Borgerservice; Rabih Azad Ahmad 

- Det er en god ide med Fællesmoskeen, da det åbner op for mange kulturelle 

muligheder, samt et samlingssted der gavner alle. 

 

Oplæg om moskeprojektet fra Forbund af Islamiske foreninger FIF 

  

Se ” oplægget fra FIF” 
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Workshop 

Se vedhæftet fil Spørgsmålene” 

 

 
Gruppe 1: 
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- Moskeen skal være et samlingssted hvor der også skal være plads til at kvinder kan 

bede. 

- Bygningen bliver delt i en moske og et kulturhus. 

- Alle skal være velkomne -> der skal være plads til alle. 

- D. 19 maj har man søgt efter køb af grund. 

- Aktivitetslokaler kan evt. laves til motionscentre  

o Inspiration fra KBH. 

- Det er godt med en blanding af nordisk og mellemøstlig arkitektur. 

- Forventninger: 

o At der skal være plads til at de unge kan udfolde sig. 

o Aktiviteter med religioner på tværs. 

o Åbent hus aktiviteter, hvor ikke-muslimer kan få mulighed for at komme ind og 

få en oplevelse. 

o Debatter/ foredrag  

o Lektiehjælp 

- Forslag: 

o At der bliver sat en skærm op med dansk oversættelse af det der bliver reciteret 

fra koranen. 

Billeder fra de 4 grupper: 
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Forbundet af Islamiske foreninger (FIF)

Vi stræber efter et harmonisk samfund der værdsætter religiøs, etnisk, kulturel og aldersmæssig mangfoldighed.
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FIF arbejder for:
• at styrke samfundets sammenhængskraft, hvor 

muslimer og ikke-muslimer kan leve sammen på tværs 
af kulturelle og religiøse forskelle. 

• Solidaritet, tolerance og samarbejde uanset religion, 
race eller klasse, for at bekæmpe og isolere 
terrorismen, og ikke mindst for at styrke og holde fast 
ved de grundlæggende værdier i et stærkt samfund. 



Fakta

Vi stræber efter et harmonisk samfund der værdsætter religiøs, etnisk, kulturel og aldersmæssig mangfoldighed.

• Foreningen blev stiftet i 2002, og udspringer 
af en tidligere forening med repræsentanter 
fra mange foreninger

• FIF website http://mosquedenmark.org/
• FIF har 12 medlemsforeninger og 16 

støtteforeninger
• FIF´s bestyrelse holder møder én eller flere 

gange hver måned
• FIF har tidligere udgivet nyhedsbrevet 

”Moskényt”.
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Hvem sidder i bestyrelsen
2014- 2016

Vi stræber efter et harmonisk samfund der værdsætter religiøs, etnisk, kulturel og aldersmæssig mangfoldighed.

Ghassan Hassoun 
(Formand)

Dansk Islamisk 
Råd i Århus

Afraj Rachid

(Næsteformand og sek.)

Den Aktive 
Kvindeforening

Mahmoud Jomaa

(Talsmand)

Somaliske 
Familieforening 

Yousef Amin

(Kassere)

Den multiaktivitets-
forening

Sahl Abu Misk

Den Somaliske 
Kulturforening

Fatih haksay

Sultan Ayoub

Hatice Tanis

Den Tyrkiske 
Kvindeforening

Halima M. Ahmed

Den Somaliske Kvinde-
og børneforening

Adul-Fatah

Det Islamiske 
Kulturcenter
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Walid Mahmoud 

Forening for Moské 
og Islamisk Center

Radwan Mansour

(Den Arabiske 
Kulturforening

Ghassan Edwan

Lighed og 
Broderskab



Idékatalog
Moské og Islamisk Kulturcenter i Århus

Forslag og oplæg til diskussion
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Formålet med en moské og et islamisk 
kulturcenter i Århus

• At skabe rum for muslimers trosudfoldelse

• At styrke muslimernes kulturelle og religiøse 
identitet som en forudsætning for en bedre 
integration

• At styrke muslimernes tilhørsforhold til Danmark og 
modvirke rodløshed og frustrationer især blandt 
unge muslimer

• At fremme den kulturelle og religiøse mangfoldighed 
i samfundet

• At styrke dialog og bygge bro mellem det muslimske 
mindretal og majoritetssamfund
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Formålet med en moské og et islamisk 
kulturcenter i Århus

Fortsætte

• Bygningskomplekset bliver en arkitektonisk 
attraktion, der beriger Århus kulturliv, og styrke 
byens islæt med den forskellighed stedet tilfører.

• En moské i Århus bliver tydeligt islamisk præget  i 
arkitektur, indretning og materialer.

• En moské i Århus bliver samtidigt signalere at Islam 
også er en moderne religion, der er fremadrettet og 
indeholder visdom der kan bruges i en moderne 
verden.
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Social bæredygtighed
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En moske & kulturcenter
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Arkitektur: Eksempler
Traditionelle moskéer: Osmannisk arkitektur (Tyrkiet, Balkan, mellemøsten)

Den blå moské (Sultan Ahmet 
Camii)

Istanbul, Tyrkiet, 1609-1616

Hagia Sofia (Aya Sofya)

Istanbul, Tyrkiet, 593
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Arkitektur: Eksempler
Traditionelle moskéer: Arabisk arkitektur (Nordafrika, Mellemøsten)

Djama Sidi Okba 

Kairouan, Tunesien

Hassan II Masjid

Casablanca, Marokko
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Arkitektur: Eksempler
Traditionelle moskéer: Mogul arkitektur (Indien, Pakistan)

Taj Mahal (gravmonument)

Agra, Indien,1632-43

Badshahi Masjid

Lahore, Pakistan, 1672-74
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Arkitektur: Eksempler
Traditionelle moskéer: Safavidisk arkitektur (primært Iran)

Masjed-e Emam

Isfahan, Iran, 1638

Shaykh Lutf Allah Masjid

Isfahan, Iran, 1609
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Arkitektur: Eksempler
Traditionelle moskéer: Timuridisk arkitektur (centralasien)

Gur-Emir mausolæet

Samarkand, Uzbekistan, 1404

Chor Minor madrassa

Bukhara, Uzbekistan, 1807
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Arkitektur: Eksempler
Traditionelle moskéer: Kinesisk arkitektur

Da Qingzhen Si

Xian, Kina, 1392

Niujie Libai Si

Beijing, Kina, 966
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Arkitektur: Eksempler
Traditionelle moskéer: Sahel/sudanesisk arkitektur (Vest-Afrika)

Great Mosque 

Djenne, Mali, 13.  årh. (genopført 1907)

Great Mosque

Agadez, Niger, 1515 (genopført 18. årh.)
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Arkitektur: Eksempler
Moderne moskéer

Regents Park Mosque

London, England 1977

Arkitektkonkurrence med 50 deltagende 
firmaer fra 17 lande, vundet af det engelske 
arkitektfirma Sir Frederick Gibberd & 
Partners of London.
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Arkitektur: Eksempler
Moderne moskéer

She-e-Banglanagar Mosque

Dhaka, Bangladesh, 1982

Tegnet af den berømte amerikanske arkitekt Louis Kahn
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Arkitektur: Eksempler
Moderne moskéer

Moské og islamisk center

Zagreb, Kroatien, 1980

Tegnet af arkitekterne Džemal Čelić og Mirza 
Golos
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Arkitektur: Eksempler
Moderne moskéer

Kong Faysal Moskéen

Islamabad, Pakistan, 1986

Tegnet af den tyrkiske arkitekt Vedat 
Dalokay
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Arkitektur: Eksempler
Moderne moskéer

Institut de Monde Arab

Paris, Frankrig, 1987

Tegnet af den berømte franske arkitekt Jean Nouvel
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Arkitektur: Eksempler
Moderne moskéer

Moské og islamisk center

Rom, Italien, 1984

Tegnet af arkitekterne Paolo 
Porthogesi og Sami Mousawi

21



Forslag til placering og kommuneplan
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Bautavej
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Bautavej
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Ideoplæg
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Projektområdet
Grunden

26

• Grunden - lokaliteten - er med sine iboende kvaliteter og 
potentialer meget særegen. 

• Projektområdet har en beliggenhed direkte ud til Åby Ringvej 
og Bautavej. Området er kendetegnet ved at være omgivet at 
grønne omgivelser med Hasle bakker mod vest og 
indrætsanlæg nord for grunden.

• Øst og syd for projektområdet har Aarhus Kommune kontor- og 
lagerfaciliteter.



Projektområdet
Grunden

27

• Projektområdet ejes i dag af Aarhus Vand A/S og Affald Varme 
Aarhus. Og kræver derfor en ny lokalplan i forbindelse med en 
ændret anvendelse af grunden.

• Kendetegnet for grunden er det grønne grønne bælte som 
afgrænser projektområdet fra idrætsanlægget mod nord og Åby 
Ringvej mod øst.

• Arealet af projektområdet lyder på ca. 11.730 m2.



Fakta om beyggelsen
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Projekts tidsplan
29

Projektet er opdelt i 3 faser:

Første fase: - udbuds
• Aflevering af udbuds materielle til kommunen den 19. maj 

2015

• Indgørelse af aftalen/grundkøb til 6,5 mill til aug./sep. 2015



Projekts tidsplan
30

Anden fase: Lokalplanændring
• Projekt budgettering
• Lokalplanændring
• Færdig med faste to til aug./sep. 2016

Tredje fase: Udførelsen
• Forventet finansierings er til 55-75 mill. Kr.
• Færdiggøre byggeriet til dec. 2017



Vejledende illustration til Bautavej

31



Vejledende illustration til Bautavej

32



Formålet med en moské og et islamisk 
kulturcenter i Århus

Økonomi: Financiering

Pengeindsamlingen konkret:

Formelt og uformelt 

Blandt muslimer i Danmark og Skandinavien 
Muslimske foreninger,  moskéer, islamiske kulturcentre.

Indsamlings ifm. diverse events
Grundlov, festeugen, loppemarkedet m.m.

Danske virksomheder
Vi har kontaktet Dansk Industri og danske virksomheder.

Internettet og mobilpay
FIF hjemmesiden der på internationalt plan til at rejse kapital til byggeriet.
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• Moskéen og kulturcentret foreslås ledet 
af en valgt bestyrelse og et imamråd 
med hver deres adskilte 
ansvarsområder.

• Foreningerne vælger en eller to 
repræsentanter til et repræsentantskab

• Bestyrelsen vælges af et 
repræsentantskab, der består af 
repræsentanter fra de forskellige 
muslimske foreninger.

• Bestyrelsen vælger imamrådet

Organisation og ledelse
Stedet skal varetage mange funktioner,  og det stiller krav til ledelsesformen

Repræsentantskab

Bestyrelse

Imamråd

Foreninger
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• Vælge imamen / imamerne der skal lede muslimerne i bønnen de 5 gange om 
dagen.

• Vælge imamen / imamerne der skal prædike ved fredagsbønnen og i de andre 
muslimske højtideligheder. 

• Give religiøs rådgivning og formaning.

• Vejledning af muslimer i samfundsmæssige 
spørgsmål.

• Arrangere prædikener ”durus” for mænd 
og kvinder.

• Undervisning og foredrag.

• Formidling og oplysning om islam til ikke-muslimer.

• Indgåelse af ægteskaber, vielsesattester, skilsmisser mm.

Roller og funktioner: Imamrådet
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Bestyrelse Imamråd
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Roller og funktioner: Bestyrelsen

• Drift og administration.

• Vedligeholdelse af bygninger, indvendigt inventar samt udenomsarealer. 

• Ansættelse af medarbejdere (informationsmedarbejder, pedel etc.)

• Kommunikation og formidling af livet i moskeen
og det islamiske kulturcenter til omverdenen.

• Planlægning af aktiviteter og arrangementer.

• Udvikling af nye aktiviteter og ideer til centret. 
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Bestyrelse Imamråd
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Vi har alle muligheder nu!
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