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Referat fra Samvirkets Introda g d. 10. september 2019
Jesper Kurdahl Larsen bød velkommen. Herefter spurgte Lone Hede lund om tilladelse til
at dele listen med deltagere , som blev sendt rundt til alle i rummet . Dem der ikke ville
være med på listen fik mulighed for at strege deres navn. Så var der præsentationsrunde.
Helle Hansen lagde ud med at fortælle om den historiske udvikling i Gellerup og Toveshøj.
Hvorledes de forskellige nationaliteter ko m til over tid og hv or store de forskellige
nationalitetsgrupper er i dag.
Herefter fortalte Lo ne om Samvirket og dets historie. Desuden fortalte hun om
organiseringen og de forskellige møder der er i Samvirket.
Jesper tog over og orienterede om den fysiske helhedsplan og de politiske vinde i
området. Samt de tre opfattelser der er af o mrådet som Jonas Bach har fået belyst i sin
Ph.D. forskning: O pfattelsen som en landsby, et hipster område , og et almindeligt
villakvarter.
Jesper sluttede af med en opf ordring. Han anbefalede at tale hinanden op i området o g
hermed fremme det fælles bedste. I tilf ælde af en udfordring , opfordrede han de ny e
medarbejdere til at gå direkte til dem der skaber den og tage snakken med dem , i stedet
for at klage andetsteds.
Til sidst fik Klaus Hvegholm Møller ordet o g fortalte om røverhistorierne i o mrådet. Og
gjorde opmærksom på fup og fakta. Han forklarede at i Gellerup arbejder man på at gøre
hinanden gode. Dialog med konsekvens er den metode politiet bruger som tilgang til alle
i området. Han for talte at man respekterer alle på lige fod med alle andre. Men at der
selvfølgelig også er bandegrupperinger som sælger has h og laver andre kriminelle
handlinger. Han fortalte om hvordan man stod sammen under bandekonflikten og fik lagt
låg på det i fællesska b og sluttede af med at understrege at sammenholdet er vigtigt.
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Opsamling efter besøgsrunden v. Jesper Kurdahl Larsen
Opsamlingen startede ca. 13:45. De fleste ko m tilbage.
Fredens Moske: Nogle deltagere var blevet positivt overrasket ov er prædikenernes form
– halvt på dansk halvt på a rabisk. Man var o verrasket over det gode samarbejde med
kirken og andre aktører.
Gellerup Kirke: En deltager fortalte , at det v ar overraskende , at kirken samar bejdede
omkring dialo g og ikke kun religion.
Institutio ner: En deltager udtrykte et ønske om at høre mere om f orældresamarbejdet
end deres pædagogiske tilgang. Man var også imponeret over at Mælkebøtten gennem
puljemidlerne kunne samarbejde med fo rældrene på en anden måde og aflægge
hjemmebesøg inden opstart. At børnene fik fodbad og fodmassage hver dag inden de
skulle sove var også et overraskelseselement for de besøgende.
En af deltagerne fortalte , at hun var chokeret over at se hvor få brugere Lokalcentret har.
Flere deltagere var fascinerede o ver hvor engagerede medarbejderne i området er og
hvor meget de brænder for deres arbejde.
Spørgsmål 1: Uopdyrkede samarbej dsrel ationer
Kirken og Opgang til Opgang har set mange potentielle samarbejdsflader. Kirken har
spurgt om OTO vil holde oplæg for dem. OTOs leder har spurgt om man kunne bruge
Lokalcentrets køkken til no gle af deres familier. Samt Den gode by i forhold til
familierne.

Spørgsmål 2: Anbefali nger til Geller upmodellen
Gritt fra Livsværkstederne foreslog, at kommunale medarbejdere også burde komme på
introdag og få en introduktio n til området. Hun så det som en v igtig kompetenceudvikling.
Solveig fra Cafe Euro pa forklarede, at det er svært at finde ud af, hvad der sker her i
området. Der foregår mange fede ting som ikke kun beboere kan finde interessant.
Lone Hedelund inform erede om de forskellige lokale medier og Kvartalsmødet , hvor de
interesserede kan være med . Hun orienterede også om Gellerup Kulturmidler og hvordan
man kan pitche sine projekter og søge midler.
Henriette fra OTO pointerede, at man ved at deltage i Introdagen når udover sine
kerneopgaver for at løfte fælles opgaver. Hun opfordrede led erne i området til at være
risikovillige i forhold til at lade medarbejderne samarbejde mere på kryds og tværs.
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En deltager ønskede at k unne melde sig ind på bestemte steder. Lone fortalte, at man
gerne må skrive en mail til hende , hvis man ønsker dette.
En anden deltager foreslog , at der blev afsat tid til networking og man fik et navneskilt
på med nav n og arbe jdsplads. Når der er morgenkaffe kunne man give mulighed for
mingling og lægge o p til fælles frokost. Man kunne måske også få betalt maden.

