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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. september 2011 i Foreningernes Hus, Nordgårdskolen 
 
Deltagere:  
Lone fra Biblioteket, Hanne fra Sigrids Stue, Ulla samvirkesekretær, Gordon fra 
Fritidspatruljen, Rune fra Boligforeningen, Jens betjent, Maryam og Anja fra Laden, 2 fra PTU 
(Landsforeningen for Polio-, Trafik og Ulykkesskadede), Susanne fra Folkeinformation, Jytte 
fra Sundhedshuset, Anja fra Grønærten, Niels præst, Richard, Connie, Lise og Carl fra kirken, 
Allan, Rasmus og Janne fra Højskolen, Ahmad El Ahmad, Theo fra Meyerne, Birger fra 
Borgerportalen, Flemming Kristensen fra Boligforeningen, Per fra Foreningernes Hus, Steff og 
Rasmus fra Film Projekt Gellerup, Torben fra Fællesrådet, Ole journalist, Steve fra Fitness 
Vest, Maria Arienfar, Wissal fra Aktiv Kvindeforening, Verner fra Livsværkstederne, Helle 
Hansen, Saoussanne fra Arabisk Kulturhus. 
 

• Velkomst ved Lone Hedelund, som var ordstyrer. 
 

• Udvidet præsentationsrunde, hvor der blev fortalt om aktuelle aktiviteter: 
- Gellerup Bio præsenterer den prisbelønnede film ”Drengen med det skjulte kamera” 

onsdag d. 26. oktober kl. 19.00 i Foreningernes Hus. 
- Dialogmøde om æresrelaterede konflikter torsdag d. 6. oktober i Globus1 
- Laden inviterer til zumba for kvinder hver fredag kl. 10-11, fra 1. oktober starter et 

syværksted hver torsdag kl. 10-13 
- Skræppen har fået et særligt Gellerup-indstik, som alle er velkomne til at skrive til 
- Dansk Flygtningehjælp mangler indsamlere til landsindsamlingen d. 13. oktober 
- Filmprojektet har plads til flere elever 
- PTU afholder samfundscafe om muligheder og rettigheder for fysisk handicappede hver 

torsdag kl. 12.30-14.00 
- Jan Gintbergs program ”Gintberg på kanten” fra Gellerup vises på DR torsdag d. 3. 

november kl. 20.00 
- Der mangler i høj grad lektiehjælpere på biblioteket! 
Susanne opfordrede alle til på mail at orientere samvirkesekretærerne om aktuelle 
aktiviteter, som sekretærerne kan maile videre til Samvirket 
 
• Status på helhedsplanen v. Flemming Kristensen: 
Flemming fortalte om det, der rører sig lige nu i det store helhedsplanprojekt. Veje og 
trafik skal besluttes, før der kan lægges endelige planer for byggeriet. Desuden skal det 
såkaldte” Skema A” godkendes i Landsbyggefonden, før vi kan få pengene derfra. 
Borgerinddragelsen vil foregå som almindelig lokalplanproces. Susanne anbefaler 
borgermøder udover den almindelige lokalplansproces. Det kommer til at foregå via 
afdelingsbestyrelserne, fortælle Flemming. Susanne: Der er stor modstand imod vejene 
blandt beboerne. Jeg har talt med flere tusinde gennem Folkeinformation, og ingen er 
positive! Flemming siger, at man er opmærksomme på vigtigheden af information: ”Det 
man ikke ved, det frygter man”. 
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Forslag til nye veje i forbindelse med helhedsplanen. 

 
• Kunstprojektet Sigrids Stue: 
Hanne er ny kontaktperson på projektet og vil være at finde i Foreningernes Hus. En 
kunstner fra Los Angeles starter mandag. Han vil lave en tegnestue for børn og unge i 
Sigrids Stue i Foreningernes Hus. Man kan læse om projektet på www.sigridsstue.dk. 
 
• Gellerup Højskoles bidrag til området ved Allan Agerbo: 
Højskolens mission er at bringe unge fra hele landet hertil. Samtidig inviterer højskolen 
lokalsamfundet indenfor til kulturelle arrangementer. Højskolen vil give demokratisk 
dannelse til unge, det vil blandt andet sige, at man skal lære at blande sig i 
lokalsamfundet. En del elever kan være dagselever og bo hjemme imens; det kan være et 
skridt på vejen væk fra den sociale arv. Højskolen skal flytte ind i bygninger ved 
Hejredalskollegiet, men forventer først at kunne modtage kost-elever fra august næste år. 
Højskolen har fokus på teknologi og naturvidenskab. Flere deltagere i mødet opfordrede 
til, at højskolen udnytter mangfoldigheden og den kulturelle rigdom i lokalsamfundet. 
 
• Tryghedsbarometeret v. Jens fra lokalpolitiet: 
I 2010 var kurven på vej nedad, nu er den på vej op. Indbrud er steget med 12o % fra 
sidste år. Politiet har fået smadret biler for 150.000 kr. i år; det er aldrig prøvet før. Men 
på trods af stigningen i indbrud og hærværk, har der ikke været røverier eller voldssager i 
år, og det er trygt at færdes i området. Politiet samarbejder med told og skat om at fange 
den tredjedel, der bor her uden adresse. Siden nytår har politiet haft fokus på narko og 
knallertkriminelle, og der er konfiskeret mange knallerter. Men i øjeblikket er der et stort 
problem med vilde kørsler i ulovlige biler uden registrering med førere uden kørekort. Det 
bliver der gjort noget ved, men som det er nu bør man se sig for, inden man går over for 
grønt. At der går lang tid fra de fanges til de får dom, opfattes som inkonsekvens. Der kan 
sagtens være en ventetid på 2-3 mdr. for at komme for en dommer. Nu er der 
kvikdomme hver mandag, hvilket har hjulpet. Dem der ikke møder i retten, hentes af 
politiet, og næste gang får de 60 dage.  Lige nu kører der en indsats imod Toveshøj-
narko, og i efteråret håber man at nå de 20-30 toneangivende kriminelle. 
 
• Ønsker fra Samvirkets årsmøde – hvad er sat i værk 
Samvirkesekretærerne gennemgik på en PowerPoint de ønsker der var kommet frem på 
årsmødet i januar, og hvad der var i gang på nuværende tidspunkt. Samvirket bød ind 
med supplerende viden. (PowerPoint vedhæftes) 

 
• Samvirkets aktivitetsstøtte og fælles kalender på hjemmesiden 
Ulla fortalte om muligheden for at søge støtte til arrangementer og aktiviteter fra 
Samvirkets aktivitetsmidler. Helle orienterede om kalenderen på www.samvirket.dk, hvor 
alle hurtigt kan orientere sig om større begivenheder og besøg i lokalområdet. 

 
• Evt. 

 
Referat – Ulla Bording Jørgensen 



Samvirket i Gellerup og Toveshøj 

 

Opsamling på Årsmødets  

Brainstorm 2011 



11 foreslåede indsatsområder fra 

Samvirkets brainstorm på  

 Årsmødet 2011 
1. Udendørsaktiviteter 

2. Motion og sundhed 

3. Kultur. Musik, poesi, skuespil, religion 

4. Aktiviteter for børn og unge 

5. Koordinering og oversigt over frivillige 

6. Fokus på kvinder 

7. Mere sikkerhed 

8. Oplevelser for ældre og handicappede 

9. Far-netværk 

10. Gellerup ud af Gellerup 

11. Renere Gellerup 

 



1. Udendørsaktiviteter 

 

a) Grill, beboerfester 

b) Udendørsfitness 

c) Bruge naturen i fællesskab  

     (søen, Hasle bakker) 

a) Sjove konkurrencer mellem 

forskellige afdelinger 



1.a)  Grill, 

beboerfester 



1.b) 

Udendørsfitness 

http://www.gellerup.nu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FMotionslegeplads_toveshoej3.JPG&width=1000m&height=750m&md5=533173d3ffced9153d206ef332801a28&contentHash=d68c3a9ddadd17ac664ba11c6082c10c
http://www.gellerup.nu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FMotionslegeplads_toveshoej2.JPG&width=1000m&height=750m&md5=efc5d5c2b22b34b773e7852d4b089727&contentHash=d68c3a9ddadd17ac664ba11c6082c10c
http://www.gellerup.nu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fgam3_nyheder_modul.jpg&width=1000m&height=750m&md5=0f31371b5776b198b3b694adb08c2ed4&contentHash=d68c3a9ddadd17ac664ba11c6082c10c


1.c) Bruge naturen i fællesskab    

(søen, Hasle bakker) 

  

 



1.d) Sjove konkurrencer 

mellem forskellige afdelinger 

 



2. Motion og sundhed 

a) Gellerup motionsdag, mange aktiviteter, måske et 
stort skatteløb, folk udefra mere end velkomne 

b) Flere (udendørs) motionsfaciliteter, fx større 
svømmehal, fitness 

c) Støtte op om, at vi får gang i et motionscenter 

d) Med base i Cafe Perlen: en gang om måneden med 
fx unge for unge, fritidspatruljen arrangerer 
aktiviteter med udgangspunkt i motion 

e) Sundhed: Kostvejledning, vægttab, motion, 
rygning, mental sundhed 



2.a) Gellerup 

motionsdag 

 



2.b) Flere (udendørs) 

motionsfaciliteter,  

fx større svømmehal,  

fitness 

 



2.c) Støtte op om, 

 at vi får gang i 

 et motionscenter 

 



  

 

2.d) Fra fx Cafe Perlen: 

En gang om måneden, 

hvor fx unge for unge  

eller fritidspatruljen 

arrangerer aktiviteter  

med udgangspunkt i motion 

 



 

 

2.e) Sundhed:  

Kostvejledning, 

vægttab, 

motion, 

rygning, 

mental sundhed 

 



3. Kultur.  

Musik, poesi, skuespil, religion  
a) Støtte op om musik og kultur, 

        foreninger, arrangementer 

a) Et skuespil 

b) Gellerup Skuespil: Et stort skuespil, der skal vise 
de positive ting i Gellerup 

c) Kulturcenter på tværs af nationaliteter med dialog.  
Oplægsholdere om konkret emne, som berører 
beboerne. Rådgivning til hele familier. 

        Kulturfester - Århus Kulturby 

a) Mødested: Cafe, musik, kultur, religionsdialoger. 
Musik både fra Gellerup og andre steder. 
Oplæsning af poesi/fortællinger.                 
Religiøse diskussioner. 

b) Æstetik: forskønnelse, oplevelser, udseende i 
området 



3.a) Støtte op om musik, kultur, 

 foreninger og arrangementer 

 

http://www.gellerup.nu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FThomas_buttenschoen.jpg&width=1000m&height=750m&md5=ad5fde7b6bad223f092ce57114f3e8f5&contentHash=d68c3a9ddadd17ac664ba11c6082c10c


3.b) Et skuespil. 
 
 
 

3.c) Gellerup Skuespil: 
Et stort skuespil,  

der skal vise de positive 
ting i Gellerup 



3.d) Kulturcenter på tværs af 

nationaliteter med dialog.  

Oplægsholdere om konkret emne,  

som berører beboerne.  

Rådgivning til hele familier.  

Kulturfester - Århus Kulturby 

 



3.e) Mødested: 

cafe, musik, kultur, 

religionsdialoger. 

Musik fra Gellerup  

og andre steder. 

Oplæsning af 

poesi/fortællinger. 

Religiøse 

diskussioner. 

 



3.f) Æstetik:  
 

Forskønnelse,  

oplevelser,  

udseende i området 
 

http://www.gellerup.nu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fmario_ybarra_sigrids_stue.jpg&width=1000m&height=750m&md5=c1c726b602f35b6195e566dc09d5795d&contentHash=d68c3a9ddadd17ac664ba11c6082c10c


4. Aktiviteter for børn og unge  

a) Flere aktiviteter 

b) Helhedsorienteret indsats mod børn og unge, flere 
aktiviteter, uddannelse, arbejde til unge, der er for 
mange der hænger omkring i dagtimerne 

c) Arbejde for de 15-18-årige, så de ikke keder sig og 
ødelægger ting 

d) Lave nogle gode legetog på legepladsen og lave 
mange sjove ting derhenne 

e) På kaninlegepladsen lave mange sjove ting med 
børn, bedre og større gynge og en rutchebane og 
ny slikbutik i City Vest 

f) På kaninlegepladsen legehus og kaniner 



4.a) Flere aktiviteter 

 



4.b) Helhedsorienteret indsats mod 
børn og unge  

(flere aktiviteter, uddannelse, 
arbejde til unge,  

der er for mange der hænger 
omkring i dagtimerne) 



4.c) Arbejde for de 15-18-årige, så de 

ikke keder sig og ødelægger ting 

 

 HotSpot Erhverv 

1,4 mio. kr.  

anvendes til dette 

formål i 

Bispehaven og 

Gellerup. 

I foråret 2013 går 

Gellerup i gang. 



4.d) Lave nogle gode legetog 

 på legepladsen  

og lave mange sjove ting 

derhenne 

 



4.e) På kaninlegepladsen lave 

mange sjove ting med børn, 

 bedre og større gynge 

og en rutchebane  

og ny slikbutik i City Vest 

 



4.f) På kaninlegepladsen  

få legehus og kaniner 

 



5. Koordinering og oversigt  

over frivillige  
a) Ildsjælsbase – nabo til nabo 

b) Oversigt over aktiviteter i Gellerup – til glæde for 
børn, unge, voksne 

c) Mere samarbejde mellem foreningerne i Gellerup 

d) Koordineringssekretariat: Visit Gellerup, 
erfaringsopsamling, viden om hvad der foregår i 
området, for interne i Gellerup og eksterne gæster 

e) Fokus på frivillighed: unge i samvirket, oplysning 
om frivilligt arbejde – gevinster og muligheder, fest 
og fællessang for alle i området 



5.a) Ildsjælsbase – nabo til 

nabo 

 



5.b) Oversigt over aktiviteter i Gellerup – 

til glæde for børn, unge, voksne 

 

          
 

                                                           

    

 

http://www.gellerup.nu/generelt/nyhedsfeeds/
http://www.gellerup.nu/generelt/soeg/
http://www.gellerup.nu/alt-om-gellerup/fritid-sport/?type=98
http://www.gellerup.nu/generelt/sidetrae/
http://www.gellerup.nu/generelt/english-summary/
http://www.gellerup.nu/
http://www.bydele.dk/
http://www.aarhusvest.dk/
http://www.vibysyd.dk/
http://www.8380.dk/


5.c) Mere samarbejde mellem 

foreningerne i Gellerup 

 

http://www.gellerup.nu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FForeningernes_hus_indgang.jpg&width=1000m&height=750m&md5=8f801c80387f6432f134603f16f7c506&contentHash=d68c3a9ddadd17ac664ba11c6082c10c


5.d) Koordineringssekretariat:  

Visit Gellerup, erfaringsopsamling, 

viden om hvad der foregår  

i området, for interne i Gellerup  

og eksterne gæster 

 



5.e) Fokus på frivillighed: unge i 

samvirket, oplysning om frivilligt 

arbejde – gevinster og 

muligheder, fest og fællessang 

for alle i området 
 



6. Fokus på Kvinder 

6.a) Fokus på kvinder 



7.a) Mere sikkerhed 

 – færre tyverier  

og pas på børnehaverne 

(børneforslag)  

7. Mere sikkerhed 



8. Oplevelser for ældre og 

handicappede 

8.a) Skabe 

oplevelser for 

ældre og 

handicappede,     

fx busture, 

ledsageordninger, 

ud af isolation  

http://www.gellerup.nu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FPTU_handicapcafe_birte_moelgaard.jpg&width=1000m&height=750m&md5=d00c4023bda6632985121ee8c25bd96c&contentHash=d68c3a9ddadd17ac664ba11c6082c10c


9. Far-netværk  

9.a) Fædregruppe: Farrollen, 

hvordan er man en god far, 

hvad vil mænd gerne vide om 

børn, børn og opdragelse  



10. Gellerup ud af Gellerup  

 
10.a) Brobygning mellem Gellerup 

og Aarhus, fx nøglepersoner 

(kommunalt ansatte m.m.) formidle 

ud over Gellerups grænser, fx 

bruge Gellerup Højskole til at 

promovere området,  



11. Renere Gellerup 

a) Fokus på æstetik 

b) Mere rent (børneforslag) 

c) Rengøring i området: Give området 

et positivt indtryk (udtryk), 

respekt/selvrespekt, velbefindende, 

fra snavs og ond cirkel                         

til renlighed og god cirkel 



11.a) Fokus på æstetik 

 



 

11.b) Mere rent 

(børneforslag) 

 

 11.c) Rengøring i 

området: 

 Give området et 

positivt indtryk 

(udtryk), 

respekt/selvrespekt, 

velbefindende,  

fra snavs og ond 

cirkel til renlighed  

og god cirkel 

 

http://www.gellerup.nu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FMohammed_medbold_meyerkampagne.JPG&width=1000m&height=750m&md5=2fe7d8fa785ae1976ead24f658dc2211&contentHash=d68c3a9ddadd17ac664ba11c6082c10c
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