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Referat fra Samvirkets online Kvartalsmøde 26. januar 2021
Med få minutters forsinkelse mødtes 35 deltager igen på Zoom og 6 på Facebook Live til et kvartalsmøde
som blev sendt live fra plateauet på Gellerupscenen. Disse tal steg hurtigt til 44 og ca. 20, så ganske flot
fremmøde.
Mødets ordstyrer var trådt i stedet for de oprindelige planlagte værter, som skulle have været Chadi Ali
Kayed og Randa Burara Radwan. Chadi havde fået forfald grundet et halsonde og Randa var på arbejde.
Mødet skulle i deres frafald ledes af Helle Hansen og Jesper Kurdahl Larsen. Den tekniske afvikling af
mødet stod Shaymaa Najjar og Lars Christensen for.
Ordstyrerne startede mødet med at hilse fra Samvirkets Styregruppe og sige, at de på deres sidste møde
havde truffet en stor beslutning, idet man havde valgt at udskyde Samvirkets Årsmøde indtil 25. maj 2021 i
håb om, at det på det tidspunkt er muligt at mødes fysisk. Denne beslutning har så den yderligere
konsekvens, at årets ildsjæl heller ikke kan kåres før, hvorfor fristen for at indstille kandidater til prisen
ligeledes er udskudt. Der vil komme nærmere udmelding om endelig frist senere på foråret.
Ligeledes betyder det, at den siddende bestyrelse fortsætter, indtil der kan vælges ny bestyrelse.
Herefter blev der taget fat på dagsordenen og første indlæg var sædvanen tro:
Tryghedsbarometer v. Klaus Hvegholm Møller:
Lokalområdet er pt. omfattet af at være en del af en nylig oprettet visitationszone. Zonen er oprettet, da
der igen er konfrontationer mellem forskellige grupperinger. Hvor lang tid denne vil vare ved er svært at
spå om.
Det er træls for alle de lovlydige beboere i området, og da de skal være trygge i deres omgivelser, er der
massivt med politi til stede. Kan kun opfordre alle der færdes i området, uanset om de er beboer eller
ansatte, til at melde mistænkeligheder til politiet. Anmeldelser kan også ske anonymt.
Ligeledes sendte Klaus en appel til alle forældre til drenge fra 11 år til at tale med dem om faren ved at
indlade sig med disse grupperinger, samt være opmærksomme på hvem drengene omgås i lokalområdet.
Det kan ikke siges for tit, at opsyn med ens børn, når de leger ude eller er udenfor, er en god ide.
Forventningerne om at tiden omkring jul og nytår kunne være en trykkoger blev gjort til skamme. Der har
været meget mindre fyrværkeri end tidligere år, og der er efter anmeldelser at dømme blot fyret nogle få
bomberør af. Det er desværre ikke lykkedes at få fat på dem, der fyrede disse af. Ej heller er der skudt så
meget fyrværkeri af mod borgere, som der plejer at blive. Om det skyldes den skærpede lovgivning, er
svært at gisne om, men der skal alligevel lyde en ros til alle for at tale med samme tunge.
Der er stadig stor fokus på trafikken, og der er mange færdselsindsatser, og mange køretøjer som
beslaglægges.
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Der var nogle spørgsmål til Klaus:




Hvor meget må der køres på Karen Blixens Boulevard. Fartgrænsen er 30 km i indre Gellerup og
eller 40 km. Til dette svar blev der spurgt ind til, hvordan det så kunne være, at der ikke er opsat
oplysninger om dette. Klaus henviste til at dette spørgsmål skulle rettes til Teknik & Miljø.
Klaus blev også spurgt, om han havde kendskab til at der nu skulle være kameraer, som blitzer
bilisterne, når og hvis de kører over for rødt i en lysregulering. Dette var Klaus ikke informeret om,
så der blev igen henvist til Teknik & Miljø.

Gellerup nye skole og fritidscenter ved Fritids‐ og Ungdomsskoleleder Rasmus Brandt Lauridsen og
skoleleder Ellehøjskolen Helle Mønster
Rasmus præsenterede sig selv, han fortalte at han ikke er helt ny i området, idet han gennem de sidste 8 år
har været souschef i FU‐Vest hos Anders Glahn, og Helle fortalte, at hun tidligere var skoleleder for
Tovshøjskolen og nu for Ellehøj og glæder sig til at klippe snoren for den nye skole i 2025.

Som det fremgår af tidsplanen ovenfor, har man indtil videre arbejdet med at udarbejde den pædagogiske
profil og vision sammen med mange forskellige samarbejdspartnere. Derudover med ønsker og krav til
væresteder, rum, samt med et fysisk program, som skal understøtte visionen.
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Her i 2021 skal det samlede materiale i EU‐udbud, men det er meget sjældent, at udenlandske
arkitekter/firmaer byder ind, da der skal være en sammenhæng mellem arkitektur, struktur og
bæredygtighed.
Som bygherrerådgiver har NERD architects vundet opgaven sammen med DK2 bygherrerådgivning,
LearningSpaces, CFBO, Norconsult og Etos : https://nerdarchitects.dk/skolebyggeri/nerd‐architects‐har‐
sammen‐med‐dk2‐bygherreraadgivning‐learningspaces‐cfbo‐norconsult‐og‐etos‐vundet‐opgaven‐som‐
bygherreraadgiver‐for‐ny‐skole‐og‐fritidscenter‐i‐gellerup/
I 2022 tager man for alvor fat i udviklingen af skolen og endelig i 2023 skal byggeplanerne forelægge.
Udover en tidsramme så har der været stort forarbejde med at udarbejde den pædagogiske profil. Der har
været workshops og studieture for at se på forskellige profilskoler. Dette er endt med, at der fra politisk
hold har været et ønske om en skole, som har fokus på projektarbejde, på den måde så eleverne selv er
med til at planlægge indhold, lærer noget om emnet og ikke mindst fremlægge resultaterne af deres
projektarbejde. Derfor skal de fysiske rammer kunne understøtte denne profil.
Det, eleverne skal beskæftige sig med, skal være virkelighedsnært og konkret. Fokus på formidlingen af det
tillærte er vigtigt fordi det fremmer læring. Formidlingen er ikke nødvendigvis berammet til at være
målrettet andre elever, det kan sagtens være målrettet forældre, andre i lokalområdet etc.
Skolens 5 værdier skal helst synliggøre, at det skal være et sted, man ikke vil hjem fra. Skole og fritidscenter
skal fungere sammen og hver for sig, men man skal lærer af hinanden og udvikle sig i et fællesskab.

På spørgsmålet om hvor skolen kommer til at ligge, var svaret at det er endnu uvist.
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Herefter var det Jesper Kurdahl Larsen tur til at give en status på den boligsociale helhedsplan. Selv om
der er restriktioner, så er det muligt at komme ind og få hjælp af medarbejderne i det gule hus, man skal
blot ringe og aftale tid med medarbejderne inden, man dukker op.
Trods nedlukninger grundet Covid‐19 er det lykkedes at finde arbejde til 60 beboer gennem det sidste års
tid. Lige nu skulle der gerne være gode muligheder for at få endnu flere i jobs i de store nye byggerier, så
som den nye skole og fritidscenter, sport og kulturcampus, renovering af Tovshøjskolen. Lige nu er der pæn
efterspørgelse efter arbejdskraft hos Sjak & Byg ved disse byggerier. Der er dog interesse for at ansætte
yderligere beboer.
Har man behov, er det muligt at hente gratis pakker med 10 mundbind i det gule hus.

Nyt fra samvirkets styregruppe
Styregruppen består af både ansatte, medlemmer af afdelingsbestyrelser og beboer. Samvirket har
eksisteret i ca. 11 år, og der er holdt årsmøder næsten lige så mange år. Indholdet i årsmøderne er udover
valg til styregruppen også kåring af årets ildsjæl.
Udover årsmøde, kvartalsmøder, så afholdes der også 2 årlige introdage normalt i marts og september. I
indeværende år er marts introdagen dog aflyst. Introdagen har fokus på områdets historie, organiseringer,
men også besøg ved et antal institutioner og kulturelle tilbud i lokalområdet.
Næste kvartalsmøde er 23. marts. Det er stadigt usikkert om man kan mødes fysisk eller det bliver virtuelt.
Få mere information om hvad der sker nu men også det historiske på Samvirkets webside:
https://gellerup.nu/samvirket/

Gellerup Højskole og Forsamlingshus ved Pia Katballe:
Gellerup Højskole holder til på adressen Gudrunsvej 82, og det er der højskolen holder til og gerne vil blive.
Siden 2006 har det været meningen, at bygningerne skulle rives ned, men man vil gerne bevare bygningen
og gøre den til hovedbygning og så udvide med værelsesbygning op mod Trille Lucassens Gade på den
tomme grund efter Nordgårdsskolen.
Det er et stort og ambitiøst projekt, som der skal skaffes 250 mill. kr. til for at realisere. Men bestyrelsen
med Rani Hørlyck som formand er sikker på, at det vil lykkes. Hør mere her: https://youtu.be/tHsGXWKgDOQ
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Udover Gellerup Højskole er Ungdomsskolen flyttet ind på adressen, og det ligger fint i tråd med hele
konceptet med højskole, som er målrettet unge, samt etablering af et forsamlingshus.
Hvad er så Forsamlingshuset?
Det er en gruppe unge, som er gået sammen om at have fokus på at afholde arrangementer og
gennemføre aktiviteter, der bygger på bæredygtighed og demokratisk medborgerskab.
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Se mere om forsamlingshuset:

https://youtu.be/9Ek5ZCkOwB4

Hvis du vil vide mere om både højskole og forsamlingshus, henvises du til følgende måder at kontakte dem
på: post@gelleruphojskole.dk eller tlf.: 23328138

Kommentar: superflot præsentation
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Samvirkets OBS:

Der blev gjort opmærksom på, at der er mulighed for en pulje på 50 mill. kr. til bekæmpelse af ensomhed.
Heraf har BL råderet over de 15 mill. Ansøgningsfristen er 5. februar. Hvis man har ideer eller ønsker til en
ansøgning, er man meget velkommen til at kontakte Jesper mhp. hjælp til udformning af denne.
https://kum.dk/aktuelt/nyheder/pulje‐til‐1000‐nye‐faellesskaber‐mod‐ensomhed

Kvartalsmødets tema: Livet under Corona:
1. Lene Syberg dagtilbudsleder Brabrand dagtilbud
Dagligdagen i en Coronatid i daginstitutionerne har betydet, at børnene i foråret var inddelt i mindre
grupper. Godt nok begyndte hverdagen at ændre sig hen over sommeren, men man valgte at lade børnene
fortsætte i små grupper på 3‐4 børn og det stuevis – Det betød, at det var hurtigt at inddæmme smitten,
da man i efteråret fik en del smittetilfælde med helt op til 15 smittede børn og personale.
Efter nytår har en del forældrene været i tvivl om, om børnene er velkomne i daginstitution, men i
Brabrand Dagtilbud har man valgt at holde åbent og har kontaktet forældre for at sige, at børnene er
velkomne, da det er vigtigt, at børnene er sammen med hinanden. Derfor kommer der nu ca. 70% af
børnene. Er man som forældre usikker på om børnene må komme i daginstitutionen, opfordrede Lene
forældrene til at kontakte deres daginstitution.
På grund af Corona‐restriktionerne er børnene i daginstitutionerne ekstra meget ude. Det slider på
børnenes tøj og stiller ekstra store krav til skiftetøj. Det kan være særligt svært for sårbare familier at sikre
nok varmt tøj til deres børn.
Derfor er en række frivillige organisationer i Aarhus gået sammen om at forsøge at hjælpe disse familier.
Man kan donere sit overskydende vintertøj til:
Red Barnet i Aarhus: Park Alle 5 8000 Aarhus C.
Røde Kors Aarhus: Nørre alle 30 og 32, 8000 Aarhus C.
Tøjet må meget gerne være i lukkede poser, som stilles uden for døren. Men har du en større mængde tøj,
kan man ringe på 86 12 24 60 for at lave en aftale om afhentning.
Hvis man selv har brug for en tøjpakke til sit barn, kan man kontakte Red barnet og Røde Kors.
Link til Lene’s video: https://aarhuskommune‐
my.sharepoint.com/personal/lse_aarhus_dk/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9hYXJo
dXNrb21tdW5lLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2xzZV9hYXJodXNfZGsvRWwtWkFHe
VF2WTVKZ3lOSGlIS3J4bHNCTXFGdVJzbS1vWnpEb0xkVUplaGVWQT9ydGltZT1zUmhfd3FMQzJFZw&id=%2F
personal%2Flse%5Faarhus%5Fdk%2FDocuments%2FVideo%20til%20Samvirket%2FIMG%5F1223%2EMOV
&parent=%2Fpersonal%2Flse%5Faarhus%5Fdk%2FDocuments%2FVideo%20til%20Samvirket
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Der er allerede mange som har fulgt opfordringen

2. Coronalivet set fra Gellerup Bibliotek ved Andrea Broe Haisley og Line Skou Kristensen bag kameraet
Biblioteket er godt nok lukket nu, men det er muligt at komme i kontakt med de ansatte – ikke fysisk men
digital – Man kan kontakte de ansatte via Facebook:
https://www.facebook.com/groups/765125424235444/
På denne side er det muligt at hente forskellig information: bl.a. er der hver måned et tema. I januar var
det gåder og i februar er temaet: Gellerup i verden – med opgaver, bøger og film på nettet. Ligeledes vil
der 24. februar være Åben læsekreds over bogen Jord og hjerte af Vibeke Marx. Man kan både læse bogen
eller lytte via E‐reolen.
Lige nu har biblioteket taget flere initiativer i forbindelse med Corona‐nedlukningen. Studerende har
mulighed på at reservere og afhente studierelevante materialer. Vil man meget gerne høre lydbøger er
maxgrænsen for udlån i denne periode sat op fra 2 til 6 bøger om måneden. Der er ligeledes mulighed for
at kontakte en børnebibliotekar for at få gode ideer til oplæsning.
Har man digitale problemer, er der mulighed for at kontakte en medarbejder på Højbjerg Bibliotek for
hjælp, det kan man hver onsdag mellem kl. 10 og kl. 12
Bibliotekspersonalet glæder sig til senere på året at kunne byde brugere og beboer velkomne i det nye
bibliotek, som så småt er ved at stå klar. Man er derfor gået i gang med indretningen, hvor skal reoler og
andet stå, betjeningspunkt etc., men også flere tilbud til børn og unge. Dels er det hensigten at børn og
unge i Gellerup vil blive tilbudt at være med til både aktivitet under Film‐X men også at kunne være med til
at producere podcast over temaet: Din historie.
I det nye bibliotek vil man have fokus på Makerspace, som er et område, som både støtter og skaber
aktiviteter, hvor man kan arbejde kreativt, og hvor der er mulighed for leg og læring.
Flere informationer kan du finde her: https://www.aakb.dk/bibliotek/gellerup
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3. Nagin Ravand – fodboldtræning under Corona
Der sker ikke så meget nu, det smukke ved fodbold er jo samspillet og holdånden, og den kan vi jo ikke
rigtig dyrke lige nu, hvor al træning er aflyst.
Men jeg prøver at give pigerne hjemmeinstrukser, så de kan holde formen med f.eks. løbeture, vel
vidende, at det ikke kommer til at ske, men jeg prøver.
Selv arbejder jeg med at udarbejde en strategi for at udvikle pige‐ og kvindefodbold, så Vatansport kan
udvikle sig på samme måde som det skete i ACFC. Vi skal gerne have etableret flere hold.
”Jeg overvejer hvilke muligheder, der er for fundraising. Så hvis nogen har gode ideer til mig, så vil det
være dejligt. Ligeledes hvis der er kendskab til nogle, som vil være frivillige et par gange om ugen.”
efterspurgte Nagin.
Når afdelingen kommer op at stå, håber Nagin på at afholde en stor åbningsfest, hvor både ACFC og den
nye Bokseklub deltager. Det handler for hende om at stå sammen som sportsklubber i håb om at gøre
beboere aktive igen.
Indtil da, arbejder Nagin på selvudvikling, heraf kompetenceløft, både indenfor fodbold og ledelse.
Ordstyrerne takkede for et spænde indlæg. Jesper opfordrede Nagin til at tage kontakt til ham mhp. at se
om puljen kunne bruges i forbindelse med fodbold.

4. Mit liv som Corona‐guide:
Lena Hybschmann, som er ansat ved Aarhus Kommune for at medvirke til at bemande og koordinere de
forskellige testcentre, har interviewet Rand Radwan, som er Corona‐køvagt. Interviewet skulle gerne give
et indblik i, hvordan man arbejder ved testcentrene men også lidt bredere om livet under Corona.
Desværre har vi ikke en fil som kan linkes til, men på optagelsen starter indlægget kl. 1.18:
https://www.facebook.com/Samvirket‐I‐Gellerup‐og‐Tovesh%C3%B8j‐
589234104530266/videos/1869237363230024
I indslaget fortæller Randa om, hvordan hun først blev uddannet til Corona‐guide, så var hun frivillig ved
testcenteret ved Nordgårdhallen, og siden blev hun ansat nogle få timer om ugen sammen med 7 andre
Bydelsmødre. Denne ansættelse førte så til, at hun nu er fuldtidsansat.
Udover dette har Randa og hendes familie også selv været ramt af Corona med medfølgende isolation for
nogle af familiemedlemmerne.
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Der er stadig mulighed for at blive testet uden tidsbestilling i Nordgårdhallen, som er fast
weekendlokation. Åbningstiderne lørdag og søndage er mellem kl. 9 og kl.16
Det er her muligt at blive testet uden tidsbestilling for alle personer ned til 2 år, såfremt man har et
dansk CPR‐nummer. Hvis man er syg og har behov for at tale med en læge, skal man i stedet bestille tid
til en test på coronaprover.dk. Der kan forekomme ventetid og kø til testcentret, og stedet lukker, når
den daglige testkapacitet er nået.
På spørgsmål fra Lena om Randa og hendes familie taler om, de skal vaccineres, når de får det tilbudt, var
svaret, at familie, som består af 7 personer, at det er noget de talte meget om. De er godt klare over, at
mange er i tvivl, om man kan tage vaccinen, hvis man har været smittet, men det kan man godt.
Lena henviste til, hvor man kan få yderligere oplysninger på sine spørgsmål til Corona, herunder isolation,
vaccine osv.
Der er mulighed for at kontakte:
Folkesundheds Coronatelefon: 87132630 og 87132631
Telefonen besvares af sygeplejersker alle hverdage kl. 10:00‐15:30. De taler dansk, arabisk, somali, tyrkisk
og farsi.
Dansk Flygtningehjælps Coronahotline
Hotline på 12 forskellige sprog åben alle dage også i weekender og på helligdage kl. 17:00‐19:00. Find
telefonnumre på: https://coronadenmark.dk/
Aarhus Kommunes hjemmeside – COVID‐19 information på flere sprog
https://www.aarhus.dk/corona/coronainformation‐til‐dig‐som‐borger/covid‐19‐information‐paa‐flere‐
sprog/

5. Hvad kan du få hjælp til under Corona fra Driften:
Leder af Driften i Brabrand Boligforening formidlede både, hvad man kan få hjælp til, hvordan man
kontakter driften, men også hvordan man skal gebærde sig, når hjælpen kommer indenfor ens hjem.
https://drive.google.com/file/d/1uw4jca1vGw8arEJbO3PJIQKuypc6fxTY/view

6. Tips og tricks til familien, når man er Coronaramt
I denne lille video fortælles der om hvordan det er for en familie, når et familiemedlem er coronasyg og
skal isolere sig. Hvad skal den isolerede gøre, og hvad skal familie gøre. Udover på dansk findes video også
på andre sprog.
https://youtu.be/fpEUA6QMV90 Som et lille ps, så har Gellerup Museum lagt lokaler til filmen
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7. Udfordringer til alle unge
Lille indslag som et eksempel på, at flere foreninger og gruppe producerer film og materialer for at gøre
opmærksom på, hvordan man skal gebærde sig under Corona.
https://www.facebook.com/watch/?v=156753066207113

8. GAF i 2020 ved Aske Jensen
Da denne video skulle deles, gik der desværre ged i den fra referentens side, så video ikke kunne vises med
lyd ‐ det beklager jeg meget.

Eventuelt og åben mikrofon:
Under eventuelt blev der gjort opmærksom på at Livsværkstederne har genoptaget deres pop‐up‐cafeer
efter tilladelse fra myndighederne. Du kan træffe dem disse steder:
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Henriette Gaardbo fra Opgang til Opgang spurgte ind til, hvordan man kan hjælpe de familier med børn,
som ikke kan få hjælp til onlineskole fra de skoler, hvor børnene går, og hvad hun kan gøre for at hjælpe.
Helle Mønster svarede, at man skal tage kontakt til skolelederen på de berørte skoler og spørge hvad de
kan tilbyde af hjælp.
Helle kunne derudover fortælle, at Ellehøjskolen har nødpasning for både 0. til 4. klasse samt nogle af de
ældre elever nogle timer hver dag.
Både klubberne i Bispehaven og i Gellerup har også mulighed for at børnene kan være i klubberne, men
det kræver en henvendelse fra de respektive skoler til fritidscenterlederen, da klubberne også er underlagt
restriktionerne, men der er særregler for udsatte børn og unge.
Helle Hansen kunne på et spørgsmål angående fortsættelse af udarbejdelse af gavlmalerier svare, at når
vejret bliver bedre, så går man i gang på norgavlen af B7.
Endelig var der oplysning om følgende arrangement:

Mødet blev afsluttet med, at flere mødedeltagere takkede for et godt og interessant møde.
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