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Referat fra Samvirkets kvartalsmøde 27. november 2018  

 
Årets sidste kvartalsmøde, var ligesom det forrige i september, rigtig godt besøgt. I alt deltog mellem 70 og 75 
personer. Også denne gang var der mange nye ansigter, både beboere, men også nyansatte og kommende ansatte. 
Det er rigtig dejligt at opleve. Ilham Mohamed og Nebiye Keskin bøde med lidt forsinkelse velkommen til alle, og alle 
præsenterede sig. 
 
 
Samvirkets Styregruppe: 
Samvirkets Styregruppe har drøftet fremtiden for Samvirket og er enige om, at det er vigtigt i denne turbulente tid at 
sørge for ro, regelmæssighed og renlighed. Derfor er der ikke planer fra styregruppens side om at ændre på de 
aktiviteter som pt. er en del af Samvirket. Dvs. der afholdes Årsmøde med valg til Styregruppe, som stadig skal bestå 
af 11 personer, heraf de 6 der bliver valgt på Årsmødet. Kvartalsmøderne og 2 årlige Introdage, som måske er endnu 
mere vigtige at fastholde i en årrække. Der har været røster fremme på Introdagene om at de skal strække sig over 
flere dage, men Styregruppen opfordrer deltagerne til efterfølgende selv at aftale mere konkakt indbyrdes. 
 
Et tema som i denne op- og ombrydningstid er vigtig at fastholde er de frivillige kræfter – og hvordan gør man så lige 
det? – Det er et tema som Styregruppen gerne vil arbejde mere med i 2019, ligesom det er vigtigt at have fokus på, 
hvordan man arbejder med beboerdemokratiet, når f.eks. der ikke er et decideret beboerhus i området før igen om 
1½-2 år – der skal tænkes alternativt. Og en sidste ting er, hvordan man set i lyset af finanslovsforslaget sørger for at 
fastholde børn og unge i fritidstilbud. Det koster penge men, når man er med i en forening, så betaler man 
kontingent, som bidrager til foreningens overlevelse. Det har desværre været et problem i forhold til Foreningernes 
Hus, så det er med vemod at Styregruppen har set huset lukke. Derfor er det også vigtigt at indtænke foreningernes 
drift de kommende par år. 
 
Tryghedsbarometeret: 
Jens Esbensen startede med at beklage, at han ikke kunne udtale sig om skudepisoden, som fandt sted 19. 
november, da sagen er overgået til den uafhængige anklagenævn: 
http://aarhus.lokalavisen.dk/112/2018-11-20/-Skuds%C3%A5ret-24-%C3%A5rig-mand-sigtet-for-vold-og-
drabsfors%C3%B8g-mod-politibetjente-3561083.html  
 
Jens ser tilbage på et år, hvor der igen er blevet stille. Derfor er det muligt at lave færdselskontrol sammen med 
Aarhus Politikreds og det finder pt. sted 2-3 gange om måneden – hvor der bliver skrevet 30 til 50 sager. I alt er 122 
køretøjer blevet konfiskeret i indeværende år.  Der er kommet en ny trend, at hvis ens bil og/eller kørekort er 
konfiskeret, ja så leaser man en bil, og tror man på den måde kan køre rundt. 
 
Når Teknik & Miljø samt andre flytter ind i huset på hjørnet af Karen Blixens Boulevard og Edwin Rahrsvej, så vil der 
også begynde at komme P-Vagter. De har været på introduktion til lokalområdet for at lære det at kende. I første 
omgang begynder de at sætte advarselssedler i bilruderne, så beboerne bliver opmærksomme på, hvor det ikke er 
lovligt at holde uden at betale p-afgift. 
 
Ellers var det jo en trist anledning, da det var Jens’ sidste Kvartalsmøde, så derfor var der både tale ved Anders Glahn 
på vegne af Styregruppen og her fik Jens overrakt sin private nøgle til Toveshøj og Gellerup som tak for sit store 
arbejde og engagement. Som Jens altid har sagt: “Man får kun respekt ved at vise respekt” 
 
 
 
 

http://aarhus.lokalavisen.dk/112/2018-11-20/-Skuds%C3%A5ret-24-%C3%A5rig-mand-sigtet-for-vold-og-drabsfors%C3%B8g-mod-politibetjente-3561083.html
http://aarhus.lokalavisen.dk/112/2018-11-20/-Skuds%C3%A5ret-24-%C3%A5rig-mand-sigtet-for-vold-og-drabsfors%C3%B8g-mod-politibetjente-3561083.html
https://voresbrabrand.dk/blog/man-faar-kun-respekt-ved-at-vise-respekt/
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Samvirkets farvel til Jens betjent – 27.11.18 

Melodi: Vi lister os af sted på tå (Folk og røvere i Kardemommeby) 

 

I Gellerup vi har en mand,  

som holder styr på banden 

Nu har han sagt, han sir farvel 

Så nu er vi på spanden 

Nu pejsehygge helst han vil 

og måske os’ lidt fodboldspil 

Vi under ham alle, at det må gå op 

Os fra Samvirket´ og resten af Gellerup 

 

I et årti han har os fulgt  

med lovens lange arme 

Og tit han selv har stået for skud 

når tingene blev varme 

Men Jens er er en guttermand 

Han sir´ ombord med dem som kan 

Og resten dem tar’ vi med vanterne på 

Både store og små skal jo lære at gå 

Vor Jens Betjent har gjort det godt 

og han er tit på gaden 

Han hilser altid pænt på folk  

og spørg til deres laden 

Lokalsheriffen han er klar 

når pressen de vil ha´ et svar 

Og temperaturen kvartalsvis bliver målt 

Kriminalstatistikken kan godt bli’ tålt 

 

Nu Gellerup og Toveshøj 

må selv ta´ hånd om loven  

Og følge op, hvad Jens har lært 

er ikke helt i skoven 

En ny station med mange mænd 

Nu skal vi rigtig vise dem 

At Jens han fik orden på get2’en 

Så de godt snart kan alle ta´ hjem igen 

 
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2017/november/23/jens-betjent-stopper-efter-40-aar-i-
politiet/  
https://voresbrabrand.dk/blog/varm-afsked-med-politikommissaer-jens-espensen/  
https://voresbrabrand.dk/blog/man-faar-kun-respekt-ved-at-vise-respekt/  
 
Der var afskedsreception for Jens Espensen d. 11. december kl. 15-17 i E&P Huset på Karen Blixens Boulevard. 

 
 
Den Boligsociale Helhedsplan: 
Jesper Kurdahl Larsen overdrog straks ordet til Ungeteamet, så de kunne fortælle om deres arbejde.  
 
En af de ting Ali startede med at slå fast er, hvor vigtigt det er at der er velfungerende lektiehjælp i området og at der 
pt. mangler akut hjælp både i Forældrenetværket og Tusindfryd, hvorfor man vil sørge for at gøre opmærksom på 
behovet, når der begynder at flytte unge ind i ungdomsbyen. 
 
Der er fokus på at de unge vurderes i forhold til uddannelsesparathed medio januar måned, så derfor ekstra 
opmærksomhed i forhold til indsatser overfor de, der ikke vurderes egnet. 

https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2017/november/23/jens-betjent-stopper-efter-40-aar-i-politiet/
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2017/november/23/jens-betjent-stopper-efter-40-aar-i-politiet/
https://voresbrabrand.dk/blog/varm-afsked-med-politikommissaer-jens-espensen/
https://voresbrabrand.dk/blog/man-faar-kun-respekt-ved-at-vise-respekt/
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Derudover er der i samarbejde med Hot-Spot stadig fokus på fritids- og lommepenge tiltag, så kom endelig til Ali, 
hvis I har mulighed for at tilbyde lommepenge og/eller fritidsjobs. 
 
Et andet tiltag i Ungeteamet er samarbejde med Gøglerskolen om en satellit af deres produktionsskole i Bazaren 
med start i januar. Det bliver indenfor handel og service. Målet havde været at det var ok, såfremt 8 mellem 16 og 25 
år viste interesse, men pt er der 16 hvoraf de 4 er piger, så det er rigtigt dejligt. 
 
Endelig blev Aske præsenteret og fortalte, at han er i gang med at finde ud af, hvordan de 900, der skal arbejde i 
lokalområdet skal tages imod i januar ligesom der jo kommer en del ny tilflyttere, så der skal afholdes forskellige 
naboskabsarrangementer. 
 
Dagens tema var om den fysiske Helhedsplan: 
Kim Skelmose startede med at tilstå, at det er ham, der har svinet i lokalområdet de sidste par år med veje og 
byparken, men nu er det ved at være overstået. Alt det grove arbejde omkring Byparken er overstået i 2018, så i 
foråret 2019 skal der plantes. De forskellige sportsfaciliteter i området kan tages i brug. 
 
Angående vejene så er Lottesvej ved at være klar til gennemkørsel, men Inger Christensgade vil desværre være 
afspærret det meste af 2019. 
Porten til Gellerup åbnes for gennemkørsel i det tidlige forår og fortovene gøres færdige. 
 
I forhold til Byparken, så er fordelingen således at firmaet står for vedligeholdelsen af parken de næste 3 år, mens 
snerydning og oprydning ligger i regi af boligforeningen. 
 
Kim fik nogle tips til forbedringer for borgerne med opfordring til at få ordnet i nærmeste fremtid: 

• Opfordring til bedre skiltning, om at man ikke kan dreje ned ad Inger Christensens gade – det er effektueret 

• Når nu det kryds er spærret, hvorfor skal man så holde for rødt – kan lyskrydset ikke slukkes? – til dette 
opfordrede Kim beboerne til at give opfordringen videre til de kommunale vejmyndigheder 

• Det er problematisk at der er så meget stål omkring legepladserne – det gør det farligt for børnene 
 
Herefter tog Pia Katballe over og orienterede om nogle af planerne for Gudrunsvej 82. 
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Allerede i 2011 og 2013 blev nedrivningerne omtalt. 

 
 
 

 
 
Bygningerne er kommunale og der er den kommunale beslutning, at man kan udleje midlertidig, men er kommunale 
lokaler/bygninger tomme, skal de afhændes. Eventuelle lejemål bestemmes af Ejendomsforvaltningen. Håbet er dog 
at Opgangen kan fortsætte. Byrådet tager beslutning i april måned. 
Lokalcenteret fraflytter senest sammen med de andre i nr. 78 – 80 og 82 
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Hensigten med at arbejde med Fredspladsen er at bevare kirkens åbenhed. Ideen er i bygningerne at etablere 
Gellerup Højskole, som skal være en højskole a la Testrup. Hensigten er også at lave højskole såvel i lokalområdet 
som i midtbyen. Når man taler om højskoler kan man sige at den 1. generation af højskoler var med til at skabe 
Danmark. 2. generation handler mere om at skabe fællesskaber. Målet er om 5 år 40 kursister og om 10 år 120. 
 

 
 
Indtil det mål er opfyldt arbejdes der på Gellerup Forsamlingshus, hvor man arbejder med det, der er værdifuldt for 
os/jer. Hvad skal der til for at skabe sammenhængskraft i Gellerup/Toveshøj nu og i fremtiden? Et sted hvor man 
mødes og tør diskutere og være i dialog.  Man kan i perioden indtil højskolen står klar indtænke et uddannelseshus, 
hvor der er kurser igangsat af f.eks. VUC, VIA, universitetet eller Bydelsmødrene eller samarbejder med et eller flere 
gymnasier 
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Ny organisering i Børn & Unge: 
Pr. 1.2 2019 sker der ændringer i Fritidscentrene i UngiAarhus. Gellerup/Toveshøj bliver en del af Distrikt Vest, som 
kommer til foruden af Gellerup/Toveshøj at bestå af Åby, Gammelgaard, Sabro-Korsvej, Sødal, Engdal, Tilst og 
Skjoldhøj. Det betyder desværre, at der skal spares en fritidslederstilling i Gellerup/Toveshøj. 
I det hele taget kan lederkraften godt blive en udfordring de næste 2-3 år, men der kan være lidt fordele bl.a. 
økonomisk, men grundlæggende er det en spareøvelse. 
 
Da Anders bliver leder af fritidscenter vest vil det betyde, at han er mindre synlig i området end tidligere, men vil 
gerne beholde pedelboligen. 
 
SUB-midlerne er sparet væk, og det betyder, at arbejdet i og omkring Skovgårdsparken ikke længere kan fortsætte 
ligesom den kommunale sekretær for Samvirket også er sparet væk. 
 
Den kommende skolestruktur er endnu uafklaret, så det tages der fat i i 2019.  
 
 
Hvad er Art Factory?: 
Ja hvad er det? Hensigten er at det skal være en kulturel sammenslutning for området. Men selve orden Art Factory 
er et stort begreb, som kan være svært at forstå. Skal man forkorte det handler det om at gøre områdets 
kulturinstitutioner og kulturelle aktører bedre. I den forbindelse handler det også om at få noget til at ske på scenen. 
Der er bl.a. afsat nogle få timer til Kristina til at koordinere brugen af scenen. I den anledning er der afsat midler til 
drift af scenen.  
 
6. april 2019 afholdes der en forårsfest, som gerne skal lægge op til en årlig tilbagevendende begivenhed, men d. 23. 
januar bliver der indkaldt til møde i Cirkus. 
 
Arrangementer inden da er følgende: 12. og 13. 12 afholder Højskolen arrangementer. D. 14.12 er der optræden ved 
Opgang2, 20.12 er der juleafslutning 
 
 
Kvartalets gode historie: 
Jesper Kurdahl Larsen interviewede Hanaan Yusuf om hvordan, det har været at være med i DR-programmet: Fri os 
fra kontanthjælp, hvor 4 borgere fra Aarhus gennem ½ år fik hjælp fra en sagsbehandler til at komme ud af 
kontanthjælpen. Hanaan er nu i gang at forbedre hendes dansk mhp. at komme ind på social og 
sundhedsuddannelsen. Hanaans drøm er at blive sygeplejerske. Hanaans oplevelse med at medvirke i udsendelsen 
har generelt være positivt, men der har dog været nogle negative kommentarer, som hun dog har fravalgt at 
bekymre sig om. 
 
Åben mikrofon: 

• I januar flytter 4 familier ind som en del af DR’s programserie 180 dage. Denne gang handler det om at flytte 
til Gellerup. Hver familie fra den enlige til en børnefamilie skal hver erlægge 30 timers frivilligt arbejde i 
området. Er der nogle, der har ideer til, hvad vi kan lave sammen med familierne: 
http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/vil-du-bo-180-dage-gratis-i-gellerup/ 

• D. 5. og 6. december blev der afholdt arrangementerne: Lys I Gellerup. 5. december inviteres børn til at 
dekorere lanterner som kan lyse op dagen efter på Fredspladsen. Et par hundrede mødte op og hørte på tale 
af Abdinasir Jama, så ildshow med Jon G. Lør og nogle dansere samt hørte musik af Muziba fra Aarhus 
Musikskole og Toveshøjskolen. Inden arrangements start var der mulighed for at spise linsesuppe fra Smag a 
la Gellerup. Gellerup Kirke, Livsværkstederne og Gellerup Bibliotek stod for arrangementet. Læs mere her 
om arrangementet: https://voresbrabrand.dk/blog/lys-og-ildshow-paa-en-vaad-og-kold-december-aften/  

http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/vil-du-bo-180-dage-gratis-i-gellerup/
https://voresbrabrand.dk/blog/lys-og-ildshow-paa-en-vaad-og-kold-december-aften/
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• Laden har haft flere julearrangementer her i december, som desværre er overstået på nuværende tidspunkt: 
bl.a. æbleskiver 1. søndag i advent, og Folkekøkkenet havde julefrokost 7.12. 

• Traditionen tro inviterer Gellerup Museums Venner på julegløgg og æbleskiver i Danmarks højeste 
museum, som netop er genåbnet. Herfra du kan se julestjernen på toppen af juletræet ved Aarhus 
Rådhus. Det sker søndag d. 16. december kl. 14 til kl. 16. 

• Borgmesteren har haft kontor i Gellerup fra d. 26.11 til og med 30.11. Borgmesteren havde åbent hus et par 
timer torsdag og fredag og deltog desuden i Den Jyske Operas arrangement på Gellerup Bibliotek, til 
indvielsen af Det Boligsociale Hus og andre ting. 

• Elsebeth orienterede om, at den nye ghettooversigt offentliggøres 1. december. Dagen inden inviteres folk 
til at danne en menneskekæde fra Gellerup til Bispehaven for at gøre opmærksom på skævvridningen af ikke 
bare listen men også forslag om nedrivningerne. https://voresbrabrand.dk/blog/i-dag-fredag-d-30-
november/  

• Gellerup Kirke har ansat 33-årige Ditte Bruun Laursen som præst i de kommende fire år. Hun har de seneste 
tre år været præst i Engesvang og kommer til Gellerup med stor lyst til at være en aktiv del af det lokale 
fællesskab. https://voresbrabrand.dk/blog/mennesker/  

• Gellerup Kirke afholder integrations julefest 7. december. 

• 8.12 er der mulighed for at være med til at finde ting i naturen, som kan bruges til juledekorationer, som 
man efterfølgende kan lave i Det Boligsociale Hus:  

 

Husk altid at tjekke kalenderen på info@gellerup.nu samt Vores Brabrand: https://voresbrabrand.dk/events/  

 
 
Referent: Lone Hedelund 
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