
Referat af Samvirkes kvartalsmøde  

Tirsdag den 7.oktober 2008 
 

 

 Velkomst ved Troels Knudsen 

Præsentation: 

1. Gitte Krogh, Centerchef, Socialcenter Vest 
2. Jes Jørgensen, Områdechef Børn & Unge, Gellerup og Toveshøj 
3. Joop Poelmann, Cirkusdirektør, Cirkus Tværs 
4. Lene Christensen, Naboskaberne 
5. Troels Knudsen, afd.5’s bestyrelse 
6. Mahmoud Jamaa, Socialforvaltningen og Somalisk Familieforening 
7. Helle Hansen, informationsmedarbejder ved Socialcenter Vest og formand for afd.4, 

Gellerupparken  
8. Theo Van Driessche, Leder af Meyer-projektet 
9. Anders Glahn, Fritids- og ungdomsskoleleder Gellerup og Toveshøj 
10. Vibeke Dam Hansen, beboersekretær i afd.4 
11. Ricard Nebel, beboer 
12. Marianne Eriksen, Leder af Jobcenter Århus Vest 
13. Ulrika Arentsen, Brabrand Boligforening 
14. Hanne Marklund, Gellerup Fællesråd 
15. Jens Espersen, leder af Lokalpolitiet i Brabrand 
16. Sheikh Abdul Rashid, Folkeinformation og formand for Somali Community. 
17. Hans Henrik Lamp, leder af Globus1 
18. Hasse Vind, formand for afd.5. 
19. Lone Hedelund, Gellerup Bibliotek, Community Center Gellerup 
20. Jesper Lund Hansen, Skoleleder for Tovshøjskolen 
21. Pia Bjerre Christensen, afd.4’s bestyrelse 
22. Susanne Schmidt Sørensen, Folkeinformation 
23. Ingrid Videbech, Livsstilskonsulent – Gellerup Bibliotek 
24. Hanne Søholt, FOF Århus 
25. Marie Rørbæk, sognemedhjælper i Gellerup Kirke. 
26. Lise Dybdal Christensen, Kvinfo’s mentornetværk 
27. Pia Emilie Bach Jacobsen, Brabrand Boligforening 
28. Klavs Aalestrup, Lokalpolitiet i Gellerup 
29. Mohammed, bestyrelsesmedlem Somali Community 
30. Abdiwali Aden, Århus Sportsforening 06 
31. Abdullahi, bestyrelsesmedlem Somali Community 

 

1. Kvartalet forening: Somali Community 
Præsentation ved Sheikh og andre medlemmer af foreningen. 

Har blandt andet søgt midler til Shaqo-projektet: Udgangspunkt i arbejdsløshedsstatistik. Beslutning om at 
selv tage hånd om sagen. Manglede generel viden om det danske arbejdsmarked, og omvendt manglende 
viden fra arbejdsgivernes side. Projektet fortsætter nu sammen med Akantus ApS - og har kontor i City 
Vest. 

Blandt andre projekter er Familiehøjskolen: En form for brobygning mellem somaliere og resten af 
samfundet. Brugerne er hele familier. 60 familier er tilknyttet. Aktiviteterne finder sted lørdag og søndag i 
Klubberne i Gellerup. Et eksempel på en aktivitet er, at politiet kommer og fortæller, hvordan man kan 
henvender sig til dem. Frivilligt projekt, og der er også frivillige, der står for det.  

Den internationale afdeling: Fortæller, hvad der reelt sker ved at få forskellige personligheder fra Somalia 
til at komme og fortælle, så folk ikke må nøjes med mediernes historier. 
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Århus Sportsforening 06: Ressourcestærke personer samlet. 75 medlemmer. Alder: 10-31 år. Unge selv, 
der driver foreningen. Foreningen har primært fodboldaktiviteter, men vil gerne opstarte håndbold og løb. 
Ikke kun for somaliske medlemmer. Satser lige nu på at få pigerne i gang med sportsaktiviteter. 
Ungeafdelingen er landsdækkende og bruges til udveksling af ideer. Mødes to gange årligt. Et spørgsmål 
kan være: Hvordan opkræver I kontingent? 

2. Rigets tilstand – Ungdomslivet i Gellerup: 

Anders Glahn: Viser forskellige tal i forbindelse med SSP fx ranglisten over skoledistrikterne efter antal 
sigtede. En lille gruppe står for stadigt flere sigtelser. En opklaringsprocent på omkring 100 % af 
gaderøverier.  

Spørgsmål til, om der er tale om gengangere: Svært at sige. Der er både tale om gengangere og enkelt 
episoder. 

Jens Espersen: Lokalpolitiets øjne på området lige nu. Eskaleret helt vildt for tre-fire uger siden. Blandt 
andet stenkast omkring Yggdrasil. Positiv indgangsvinkel, men ingen accept af utryghed fra politiets side. 
En gruppe på 20-30 personer eller mindre. Stenkast efter politi og brandvæsen. Hjemmebesøg fra 
socialforvaltningen var med til at nedtrappe situationen. Dødstrussel mod Jens: Opbakning fra kollegaer og 
andre i området. Erkendelse af, at andre beboere oplever utrygheden. Appel til, at vi sammen siger, at vi 
ikke vil finde os i det. Vigtigheden af at melde og vidne mod den gruppe, der skaber utryghed. Mobilisering 
af viljen til at give oplysninger videre til politi. Ingen bandekriminalitet registreret i Gellerup. Grupperne er 
ikke struktureret. Der ses ikke mange skydevåben i området. Opfordring: Politiet er der for at hjælpe! 
Trusler mod vidner straffes hårdt og hurtigt. 

3. Ad-hoc grupper i Samvirket: 

Rene opgange ved Theo Van Driessche: Tiltag sættes i gang i november måned. Børnekampagne om 
Affaldsmaskotten Otto. Brochure om affald i opgangene, der bliver husstandsomdelt i en ring-på-kampagne. 
Tilmelding foregår hos Helle Hansen. Opgangskonkurrencen belønnes med en middag i Livsværkstederne. 
Smileys i opgangene. Rengøringsassistenterne ville bedømme hver uge. Bedømmelsesskema. Graffiti vil 
blive fjernet med det samme. Idékonkurrence og børnekampagne i Skræppebladet.  

Oplysningsseddel ved Vibeke: Seddel omdelt til orientering. Tilbagemelding, tilføjelser eller kommentarer 
modtages gerne på tlf.: 86 25 10 17 eller e-mail: viha@bbbo.dk inden 1. november 2008. 

Små succeser – Troels Knudsen og Tinna Andersen: Er så småt i gang, men der er stadig mulighed for 
deltagelse. 

Sats på kvinderne – Kasper Graarup, Anett Christensen og Ilham Khalif Mohamed: Har ikke haft 
møde endnu. 

Frivilligkorps – Anette Bennedsgaard og Tinna Andersen: Arbejder videre med planerne om at skabe 
en form for frivilligegrupper, der går aftenture i området. 

Pædagogisk Rådgivning – Inge Kjærgaard, Richard Nebel og Sami Saidana: Næste møde er onsdag 
d. 22.oktober 2008 kl.13-15. 

Konflikthåndtering – Jes Jørgensen: Fortsat på vej. 

Fælles folder om opdragelse – Sekretariatet: Ligeledes på vej. 

4. Den boligsociale helhedsplan ved Helle Hansen: 
Hvordan skal det boligsociale område se ud i fremtiden? Et stort ønske er et foreningernes hus. 
Ansøgningen er ikke færdigt drøftet, så orientering følger på næste møde. 
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5. Hjælp til informationsspredningen om helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj 
ved Helle Hansen:  

Hvordan sikrer vi, at beboerne ved, hvad der foregår? Efterlysning af ideer.  

Lone Hedelund: Utroligt abstrakt projekt endnu. Det kan være et problem. 

Jes Jørgensen: Timingen er vigtig. Fra arkitekterne afleverer deres forslag, til byrådet vedtager, er det 
vigtigt at deltage i processen. Der er der mulighed for at blive hørt. 

Ulrika: Ikke kun en lysavis, men også andre forslag i spil. 

Susanne: Kunne man tage en folder med ud i forbindelse med opgangskampagnen? 

Indvending: To budskaber samtidig forplumrer budskaberne. 

Anders Glahn: Fat i foreningerne og ud til dem, og senere til beboerne. 

Richard Nebel: Ud til beboerne, ikke omvendt. 

Hans Henrik Lamp: Der kommer allerede billeder på projektet på fredagens møde i Globus1. 

Jesper Lund Hansen: Skolerne vil gerne hjælpe til med at dele folderne ud til forældrene. Sørg for at 
oversætte og ikke ligge møderne på uhensigtsmæssige tidspunkter. 

Hans Henrik Lamp: Man må gerne tage billeder af modellerne på fredagens workshop. 

Hanne Søholt: Merete Odgaard vil gerne komme ud og fortælle om Helhedsplanen. 

Joop Poelmann: Hvorfor ikke lave et skoleprojekt om Helhedsplanen? På den måde kan børnene formidle 
videre til forældrene. 

Hanne Marklund: Oplysning bygget langsomt op og drypvist. Trin for trin. Dialog. Små kampagner virker 
godt.  

6. Eventuelt: 

Helle Hansen: På Århus Vest kan man se en invitation til et arrangement på fredag d.10.10.2008 kl.18-20 i 
Globus om medier og de udsatte boligområder.  

Anders Glahn: Folder over efterårsferiens aktiviteter ”Fed Ferie” 

Joop Poelmann: Blok-party light i Nordgårdshallen tre gange i løbet af vinteren – læs mere 
www.blokparty.dk 

Lise Dybdal Christensen: Rollemodeller, udstilling på Kvindemuseet. Uddeling af folder. 

Susanne Schmidt Sørensen: Forslag om voksenfest i forbindelse med Blok Party’erne i Nordgårdshallen. 

 

 

 

 

 


