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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. marts 2012 i Foreningernes Hus, Nordgårdskolen 
 
Deltagere:  
Ahmed fra Dharoor Forening og Somalisk Forbund, Ahmed fra DS Elder-Handicapforening, 
Solvejg fra Cirkus Tværs, Torben fra Gellerup Fællesråd, Janne fra Gellerup Højskole og 
Perlevennerne, Helle samvirkesekretær, Lise fra Gellerup Kirkes menighedsråd, Malek fra Al 
Rabetah og Den internationale Madklub, Süleiman fra Brabrand Kulturforening, Mahmoud fra 
ACFC, Pia fra Gellerupsekretariatet og Borgmesterens afdeling, Abdallah Ismail (Abu Bilal) 
Imam fra Lighed og Broderskab og foreningen Rent Ansvar, Ellen fra Familiekontor Vest og 
samvirkets styregruppe, Birgit beboer, Ahmed Jama og Abshir fra Somalisk Kultur og Medie 
Forening, Shire fra All Gargaar Charity Society, Jens Henrik fra lokalpolitiet, Anett fra afd. 5 
og Familienetværk, Hans Henrik fra Globus1, Anne fra Tværkulturel Formidling i Hotspot, Ulla 
samvirkesekretær, Susanne beboer fra Folkeinformation og haveforeningen Grønærten og 
Samvirkets styregruppe, Abdulmalik fra Somalisk Kultur og Medie Forening og Samvirkets 
styregruppe, Jens fra beboerrådgivningen, Mohamed fra Godob Relief Society og Niels præst 
+ 3 andre undervejs. 
 

• Velkomst ved Susanne Schmidt Sørensen, som var ordstyrer. 
 

• Præsentationsrunde, hvor der blev nævnt aktuelle aktiviteter 
- Ahmed fra Somalisk Forbund: Ny lektieklub i FH for somaliere 
- Ahmed DS Elder-Handicapforening: Vil gerne støtte handicappede og samarbejde med 

kommunen og foreningerne 
- Malek: 17. april 18.30 madklub i FH med falafel 
- Abdallah: 21. april forårsrengøringsdag for børn med foreningen Rent Ansvar 
- 12. maj Gelleraps i Globus1, globus1.dk 
- Grundlovsfest 5. juni, vil nogen være med, spille musik eller har ideer eller sælge mad, 

kom til Janne fra Højskolen, tlf. 2282 4007 
- 29. marts arr. I Folkeinformation for folk der overvejer at rejse hjem til hjemlandet og 

få en pose penge med 
- 14. maj Udlændingestyrelsen kommer i FH og orienterer om nye udlændingeregler, 

der træder i kraft 15. maj 
- Til Aarhus Festuge i september: Vil forskellige foreninger være med i parade gennem 

hele Gellerup, kom til Janne fra højskolen 
- D. 29. april Den perfekte forælder – findes det? Forældre Debatforum 
 
• Samvirkets Tryghedsbarometer – status og dialog med lokalpolitiet 
Jens (Henrik) betjent fortalte om forberedelserne til 31. marts, hvor europæisk defence 
league demonstrerer i Aarhus. Politiets mål med på lørdag er at sikre at de 
demonstrerende ikke overfaldes og ikke overfalder andre. Der er mange lokale initiativer 
for at holde unge væk fra centrum. 
Det giver utryghed, at knallerter og motorcykler kører tæt på folk, tager dem når de står 
stille af sikkerhedsgrunde. Ring hvis I ser dem stå stille, vi ved godt, at mange kører ved 
6-7-tiden om aftenen, lad ikke vinduer stående åbne i stuen i sommer. - Hvordan med 
hård kriminalitet? Jens H: Nogle personer fylder meget, generelt ikke værre end andre 
steder. - Bilkørsel, folk kører over for rødt. Jens H: Vi taler om 30 mennesker, der laver alt 
det her. - Fokus på Hasle bakker? Jens H: Nej, men vi vil overveje det. - Problem ned ad 
bjerget og ved grusbanen midt i Gellerup. - Synlighed betyder meget, kan I være mere 
gående og synlige. Jens H: Vores kerneydelse er at gå, en kunst at være der når de kører. 
Ring, når I oplever noget, 114 er det nemmeste nummer. Får I dårlige oplevelser i 
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telefonen, så kontakt os ved lokalpolitiet, vi vil gerne vide det. - Hvordan får vi bedre 
relation mellem unge og politiet, ændre billedet af politiet, politiet kan virke hårde, når 
man møder dem. Jens H: Politiet arbejder bevidst på, at de unge lærer betjentene at 
kende og på at forbedre relationen. 
 
• Mulige forbedringstiltag i Gellerup – set af ungdommen 
4 unge fra SKMF og ACFC kom med deres bud på forbedringer i Gellerup. 
SKMF: Helhedsplan afgørende, lokalradio for at forstærke fællesskabet og netværket, 
islamisk kulturcenter vil have kæmpe betydning for unge og give anerkendelse, når deres 
religion ligestilles med andre. Det vil være med til at påvirke de unge væk fra kriminalitet 
og nedbryde barrierer mellem dem og os.  Langsigtede mål for de unge, som skal kende 
deres chancer for gratis uddannelse, få drive til anerkendelse gennem uddannelse. Nye 
måder at blive anerkendt på, så de slemme ikke er de seje. Gellerup skal blive et bedre 
sted for Aarhus. Ringvejen skiller os fra danskerne, vi vil blive mere synlige for resten af 
Aarhus, udnytte og synliggøre de mange kulturer, boder med kulturer og mad i byen, 
meget mere markedsføring af de positive ting i Gellerup, ny marketingsindsats. De mange 
foreninger kan arrangere fællesarrangementer og præsentere kulturen. Forældre meget 
vigtige for opbakning, hvis man skal blive til noget. Arrangementer der fortæller 
forældrene hvordan de presser/ motiverer deres børn til at få en karriere. Gæstehus til 
gæster, fine gæster. 
ACFC: Forældres betydning, det er ikke sådan, som de tror med fester og alkohol og 
svinekød, fordi man integrerer sig med danskere. Foreningerne kan holde møder og 
fortælle forældrene, at man kan integrere sig uden at miste sin identitet. Få børnene 
rundt, så vi hjælper hinanden og koordinere, så vi ikke lægger børneaktiviteter samtidig. 
Der mangler et sted for unge. Hvis du ikke er i en forening, så har du ikke et sted at 
være. Og når de unge hænger på gaden, kommer man let i forkert selskab, de unge falder 
fra, når de ikke har et sted hvor de kan være. Og hvor politiet har kontrol over dem. 
Mange flere uddannelsesmesser i Gellerup. De unge skal på banen, fordi de skal være 
dem, der bygger området op til om 25 år. Oplæg fra rollemodeller, der har fået deres 
uddannelse, trods hvad de har været igennem af kriminalitet. Få budskabet ud i hele 
området. Få fordommene væk. Få medierne herud, være progressive. 
 
• Diskussion i grupper: Hvilke forbedringstiltag vil vi fokusere på? Hvad er næste skridt? 
I seks grupper diskuteredes tiltag, der kan forbedre Gellerup. 
 
• Fælles opsamling på diskussionen 
Grupperne fortalte om deres prioriterede tiltag, og hvad de mener, vi kan gøre for at nå 
derhen 
Gruppe 1: Ellens Gruppe om familier med problemer: Bruge familiens netværk, Science of 
Safety, laver komite, Ulla formidler tlf. numre, Abdallah, Ellen, Ahmed Yusuf, Malek, Shire. 
Susanne har hørt om problematisk netværk i syd. 
Gruppe 2: Anett: Tovshøjskolen forbedres, bruge de unges gode ideer, rollemodeller, 
karriere og vejledningscenter, bruge skolens lokaler til andet end undervisning. De unge 
med gode ideer skal være med til at starte noget op, og de ældre være med til at åbne 
døre. Hvordan kan beboerne være med til at løfte skolen og dens image? 
Gruppe 3: Helle: Kulturmøder med mad osv. I love Gellerup inde i byen, busse folk fra 
byen herud og omvendt. Uddannelsesmesser gennem Shaqo og VCUA med unge, der 
kommer ud at snakke med unge OG forældre. Radio som medie, der kan formidle 
informationer. 
Anett: Debatforum for unge. Måske under Forældredebatforum. Referat på Samvirkets 
hjemmeside.  
Susanne: Vi må kalde sammen til møder med temaer og finde ud af, hvor vi starter. De 
unge samler en stor flok unge og vi gamle booker lokaler, gerne lørdag eftermiddag. 

 
• Evt. 

 
Referat – Ulla Bording Jørgensen 


