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Referat fra Samvirkets online Kvartalsmøde 23. marts 2021 

Ilham Mohamed og Chadi Ali Kayed som var mødets ordstyrer, startede med at byde alle velkomne og 

læste dagsordenen op. 

Den tekniske afvikling af mødet stod Shaymaa Najjar og Lars Christensen for. 

 

Denne gang steg deltagerantallet ikke helt så meget som i januar. Ved mødets start deltog 34 og dette tal 

steg til 45 på zoom. 

 

Jesper Kurdahl Larsen startede mødet med at give en kort opsamling på særlige fokusområder i den 

nuværende helhedsplan inden han gik over til at præsentere de fire hovedtemaer i den kommende 

boligsociale helhedsplan, som skal kører i perioden sommeren 2022 til sommeren 2026. 

 

I ungeteamet har man lige lavet en opsamling på, hvor mange over 13 år der har været henvendelse fra 

angående et ønske om fritidsjob. Tallet er svimlende 200, som enten har henvendt sig, eller er kommet i et 

fritidsjob. Det er et meget flot tal 

 

Indenfor beskæftigelsesområdet er der blevet ansat yderligere en medarbejder i Sjak & Byg. I fredags 

havde flere ledende medarbejder fra Beskæftigelsesforvaltningen været på besøg på flere af de steder, 

hvor Sjak & Byg arbejder. Her havde de dels talt med de unge, dels med forskellige på arbejdspladsen.  

 

I det hele taget er der meget fokus på jobindsatsen specielt med fokus på at få kvinder i job. 

 

Under Samvirket har der været afholdt et ekstraordinært online kvartalsmøde 3. marts med fokus på 

tryghedssituationen i lokalområdet. Klaus Hvegholm Møller vil efter Jesper evt. komme ind på opfølgning 

fra dette møde. 

Ligeledes vil der senere i dette møde blive informeret om en ny initiativpulje, som styregruppen har valgt 

at oprette: Fælles og sammen 

Og endelig har der i den forgangne tid været flere og nye initiativer fra det civile beredskab, som har været 

med til at højne trygheden i lokalområdet. 

 

I går var der lige taget hul på afholdelse af workshops, ligesom Jesper orienterede om, at havde man en 

god ide, var man velkommen til at komme til Yggdrasil mellem kl. 15 og 17 alle ugens dage – med 

undtagelse af påskeugen hvor han ikke var til stede, man var også velkommen til at skrive sin ide til ham: 

jela@bbbo.dk  

 

mailto:jela@bbbo.dk
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Hovedtemaerne er:  

1. Uddannelse og livschancer 

2. Beskæftigelse 

3. Tryghed og kriminalitetsforebyggelse 

4. Sammenhængskraft og medborgerskab 
 

Centralt for mange af aktiviteterne vil det nye Bydelshus: Laden samt Sport & Kulturcampus også blive i 

mange af de kommende tiltag. 

Indtil nu er der følgende input: 

Uddannelse og livschancer - forslag: 

• Det er meget vigtigt at så mange lokale børn som muligt kan startede i det nye skole- og 

fritidscenter. Derfor er omdrejningspunktet i denne hovedoverskrift at børnene bliver bedre til 

dansk. Her tænkes en sprogindsats målrettet forældrene.  
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• Ligeledes kan der laves en forholdsordsbane a la den i Skovgårdsparken, en alfabetsti, en talsti. Der 

kan laves en form for makkerskabslæsning.  

• Vigtigt er det også at børnene får mulighed for at blive guider over i forskellige fritidstilbud – at de 

går til noget – men også at der i området skabes aktiviteter, som kan tiltrække børn og unge fra 

andre dele af Aarhus. 

 

Beskæftigelse:  

• Fortsættelse af byggejob: Sjak & Byg 

• Fritidsjob 

• Uddannelse 

• Jobmuligheder – også for dem over 30 

 

Tryghed og kriminalitetsforebyggelse 

• Fortsættelse og udvikling af Samvirket 

• Kan man lave introforløb for nye beboer 

• Evt. oprettelses af en initiativpulje 

• Udvikling af det civile beredskab 

• Fritidsjob 

• Etablering af en fritidsmentorordning 

• Konflikthåndtering for unge – udvikling af gademæling 

 

Sammenhængskraft og medborgerskab 

• Fortsættelse af Baba og Bydelsmødrene i 8220 

• Etablering af et ungemiljø som kan understøtte Gellerup Højskole 

• Forslag om etablering af et JA-kontor, hvor man som borger kan komme og få hjælp til at realisere 

sine ideer, få hjælp til at finde lokaler til denne aktivitet eller sin forening, hjælp til at søge fonde 

etc. 

• Etablering af et Public News Room inspireret af Gellerup Live og med fokus på nyheder som er 

vigtige for lokalområdet og hvor det er borgerne, som bestemmer nyhedsflowet, og hvad der er 

vigtigt for området at debattere. Det betyder dermed også en udvikling af gellerup.nu og forskellige 

fora på de sociale medier. Man skal også kunne få hjælp til at producere sine egne film. 

 

Alt det her er udkast for det er i sidste ende beboermøderne i afd. 4 og 5, Aarhus Kommune og 

Landsbyggefonden som afgør, hvad der skal være fokus på 

https://voresbrabrand.dk/ny-boligsocial-helhedsplan-i-gellerup-vil-du-

bidrage/?mc_cid=046eb435d3&mc_eid=39500f09ea  

https://voresbrabrand.dk/ny-boligsocial-helhedsplan-i-gellerup-vil-du-bidrage/?mc_cid=046eb435d3&mc_eid=39500f09ea
https://voresbrabrand.dk/ny-boligsocial-helhedsplan-i-gellerup-vil-du-bidrage/?mc_cid=046eb435d3&mc_eid=39500f09ea
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Tryghedsbarometer v. Klaus Hvegholm Møller:  

Nu er det forår, så dermed er scooterkørslen gået i gang, så opfordringen fra det ekstraordinære 

kvartalsmøde er stadig at kontakte politiet hvis man støder på crossere, ATV’er samt scootere skjult i 

kældre eller andre steder. An kan gøre det anonymt www.politi.dk/anmeld/tip-politiet eller direkte til 

Klaus KHM002@politi.dk 

Færdselsindsatsen fortsætter hele 2021, og det er ikke til at forstå, at jo mere fokus der er 

trafikproblemerne, jo værre bliver det. https://voresbrabrand.dk/skaerpet-indsats-paa-vestbyens-veje-har-

foert-til-3-689-sigtelser/?mc_cid=046eb435d3&mc_eid=39500f09ea  

Som Klaus informerer om, så er ham kommet med i en projektgruppe som arbejder med, hvorledes 

krydset ved Edwin Rahrs Vej/Ringvejen kan forbedres. Så hvis der er nogle ideer til, hvordan man kan lave 

kampagner for at få bilisterne til at stoppe for gult og rødt, hører han gerne fra jer. 

Som opfølgning på uroen i Bazar Vest kunne Klaus orienterer om at der er meget mere roligt i Bazaren nu, 

til gengæld opfordres beboerne til at sørge for at lukke gadedørene efter sig, så det ikke er muligt for de 

unge mennesker at hænge ud i opgangene, og hvis de er indenfor, så gå ud og bed dem om at forlade 

opgangen. Er man nervøs for det, kan man kontakte politiet op 114. 

Så er der fundet fyrværkeri i en lejlighed. Vedkommende, som bor i lejligheden, kan se frem til en stor 

bøde, da det er ulovligt, men også meget farligt – se bare hvordan det gik i Seest: 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fyrv%C3%A6rkeriulykken_i_Seest  

Klaus sluttede af med at orientere om, at der er 3 kvinder, som har meldt sig som vidner efter en voldssag. 

I denne sag sidder 3 varetægtsfængslet. Vidnerne har fået en direkte kontakt til politiet, da de er blevet 

truet. Men der er den dybeste respekt omkring at de har meldt sig som vidner. Er der nogle som har ideer 

til hvordan man kan få flere til at melde sig som vidner, når man oplever ulovligheder, hører Klaus gerne fra 

jer: KHM002@politi.dk – læs her: https://voresbrabrand.dk/tre-maend-faengslet-efter-vidnetrusler-i-lokal-

voldssag/?mc_cid=046eb435d3&mc_eid=39500f09ea  

 

Ilham og Chadi med nyt fra Samvirkets Styregruppe: 

Datoen for Samvirkets årsmødet er meldt til at blive d. 25. maj. Der håbes selvfølgelig stadig på, at mødet 

bliver muligt at gennemføre. Det beslutter styregruppen på deres møde d. 19. april, alt efter udmeldinger i 

forbindelse med Corona-restriktionerne. Kan årsmødet gennemføres, åbnes der umiddelbart efter 

styregruppemødet op for, at man kan komme med sit bud på, hvem der skal have årets Ildsjælepris.  

Samvirkets styregruppe besluttede sidst i 2020 at oprette en pulje på 50.000 kr. til forskellige aktiviteter for 

områdets beboer. Da der umiddelbart efter uddeling blev indført yderligere restriktioner, er flere af 

aktiviteterne endnu ikke igangsat, men hermed en tilbagemelding: 

http://www.politi.dk/anmeld/tip-politiet
mailto:KHM002@politi.dk
https://voresbrabrand.dk/skaerpet-indsats-paa-vestbyens-veje-har-foert-til-3-689-sigtelser/?mc_cid=046eb435d3&mc_eid=39500f09ea
https://voresbrabrand.dk/skaerpet-indsats-paa-vestbyens-veje-har-foert-til-3-689-sigtelser/?mc_cid=046eb435d3&mc_eid=39500f09ea
https://da.wikipedia.org/wiki/Fyrv%C3%A6rkeriulykken_i_Seest
mailto:KHM002@politi.dk
https://voresbrabrand.dk/tre-maend-faengslet-efter-vidnetrusler-i-lokal-voldssag/?mc_cid=046eb435d3&mc_eid=39500f09ea
https://voresbrabrand.dk/tre-maend-faengslet-efter-vidnetrusler-i-lokal-voldssag/?mc_cid=046eb435d3&mc_eid=39500f09ea
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• Familienetværket sørgerede for Corona-sikker julehygge ved at udlevere aktivitetsposer til familier 

der bor på Toveshøj. Der blev serveret varm kakao og æbleskiver – se mere her: 

https://gellerup.nu/2021/01/04/familienetvaerket-soergede-for-corona-sikker-julehygge/  

• En gruppe unge fik bevilget økonomi til at se stand-up. Udskudt pga. Corona 

• Oplæg for fædre på Gellerup Kirke i samarbejde med Baba i Gellerup – udskudt til at man mødes 

fysisk igen 

• QHuset har afholdt en ud af 3 Corona-kom-sammen lørdag i Livsværkstederne. De øvrige datoer er 

lørdag d. 10. april og lørdag d. 22. maj i tidsrummet mellem kl. 12:00 og kl. 15:00 – Er man 

interesseret i at deltage kan man kontakt Helle Hansen: hhmh65@hotmail.com . Se også QHusets 

facebookside https://www.facebook.com/qhusgellerup. Det var hyggeligt d. 13. mart med bingo og 

kage.  

 

• Junior Rangers, Verdensskove og Livsværkstederne afholder 3 arrangementer fordelt på d. 18. maj, 
31. august og d. 5. oktober.  

• Idræt Venskabs Forening 05 har endnu ikke taget deres unge medlemmer og forældre på tur, da 

alle turistattraktioner og kulturinstitutioner er lukket pga. Corona 

• 26 kvinder har broderet derhjemme. Udstilling af de broderede billeder på Gellerup Bibliotek er 
udskudt til genåbning af bibliotekerne.  

• DK Fritidsforening afventer ophævelse af Corona-restriktionerne før de kan gennemføre deres 

planlagte aktivitet. 

https://gellerup.nu/2021/01/04/familienetvaerket-soergede-for-corona-sikker-julehygge/
mailto:hhmh65@hotmail.com
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”Fælles og sammen”  

Samvirkets styregruppe har besluttet at oprette endnu en pulje på 50.000 kr. om puljen siger de: 

 

”Har du en god ide til, at vi fælles kan komme i gang med at lave aktiviteter sammen hen over sommeren? 

Så kan du søge Samvirkets kvik-pulje. 

 

Udfyld dette korte skema med oplysninger om hvem du vil lave det for – og hvad du har brug af midler. Så 

tager Styregruppen stilling til din ansøgning på deres næste møde 19. april. Der er i alt 50.000 kr. i puljen. 

Sidste ansøgningsfrist er 16. april 2021. 

 

Tanken er alle kan søge uanset, om I er en forening eller en gruppe beboer, som har en ide, I kan også være 

en lokal institution. Formålet er, at midlerne skal bruges til aktiviteter som gøres sammen, og som man er 

fælles om. Det kan være madlavning, gåture, aktiviteter, oplevelser eller noget Styregruppen slet ikke har 

tænkt kunne være en mulighed” 

  

Er du ikke tilknyttet en forening etc. og har en god ide, anbefales du at tage kontakt til en sådan eller en 

institution eller andet som har et CVR nr mhp samarbejde, da du vil blive beskattet af et evt. tilskud som 

enkeltansøger 

 

 
Der kommer opslag på gellerup.nu samt Samvirkets facebookside.  

Ansøgningerne skal sendes til enten Shaymaa Ahmad Najjar: shaj@bbbo.dk eller Lone Hedelund 

lhh@aarhus.dk senest fredag d. 16. april. Ansøgningerne behandles på Samvirkets styregruppemøde 19. 

april. 

Ansøgningsskema til Samvirkets: ”Fælles og sammen – 

aktiviteter hen over sommeren”. Pulje på i alt 50.000 kr. 
 
Hvem får glæde af 
din/jeres 

aktivitet/forslag? 

 

 

Hvordan får de 

glæde af din/jeres 
aktivitet/forslag? 

 

 

Hvem er du/I?  
Hvor meget søger 

du/I? 
 

 

Hvornår skal 

pengene bruges? 
 

 

Hvordan informerer 
du/I lokalområdet 

før, under og efter? 
 

 

 

mailto:shaj@bbbo.dk
mailto:lhh@aarhus.dk
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Evt. og åben mikrofon: 

 

• D. 17. og 18. april kl. 11 er der mulighed for at møde op i Fælleshaverne kl. 11 for at deltage i den 

nationale affaldsdag. Nærmere information følger - se gellerup.nu 

 
 

• I informationscenter Vest (tidligere E&P) er Sophie lige nu i færd med at undersøge forskellige 

tryghedsindsatser og projekter, som informationscenteret kan understøtte 

• Der er åbnet op for muligheder for at foreninger fra Gellerup evt. kan låne lokaler på førstesalen i 

Gudrunsvej 78. Der er ansøgningsfrist senest 8. april. Du kan få tilsendt retningslinjer og 

ansøgningsskema ved at skrive til Suhuur Mohamed på  smoh@aarhus.dk. Læs mere på side 7 i 

Skræppebladet nr. 2 eller hent det her: https://skraeppebladet.dk/2021/03/hent-skraeppebladet-

marts-2021/  

• I samme nr. kan du på s. 23 læse om pop-up-caféen, som efter påske udvides til også at omfatte 

Toveshøj om mandagen – eller er det om onsdagen Skovgårdsparken v. legepladsen Karensvej kl. 

11-12.30 og herefter Fredspladsen kl. 13-14.30. Torsdage besøger caféen Søvangen kl. 12-13.30 og 

herefter Det Boligsociale Hus mellem kl. 14-15.30 

• D. 19. maj inviterer Gellerup Kirke til Alsang kl. 12 på Fredspladsen hvor der skal synes 16 sange fra 

hele verden, men selvfølgelig også Chadis gellerupsang: ”Åbn din gyldne port” – der vil komme 

mere info ud snarest, men læse også her i Skræppebladet om Alsang på side 28. 

mailto:smoh@aarhus.dk
https://skraeppebladet.dk/2021/03/hent-skraeppebladet-marts-2021/
https://skraeppebladet.dk/2021/03/hent-skraeppebladet-marts-2021/
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• Hele tre projekter fra lokalområdet søgte midler fra den store nationale Coronapulje som BL 

administrere, men desværre var det kun den ene, som fik støtte. De 2 andre har så været så heldige 

at de har fået midler den boligsociale indsats. Det drejer sig om projekterne: ”Vores bydel” og ”vild 

med Gellerup”. Begge disse projekter starter snart, og også her kan du læse mere i Skræppebladet 

på s. 15 

• I 2 uger af sommerferie vil der igen blive muligt at være med til at male gavlmalerier i Gellerup. 

Nærmere information følger 

• I maj måned vil der i Skræppebladet følge et indstik med masser af informationer om det der sker i 

Gellerup. 

 

Mødet sluttede allerede kl. ca. 18 men inden Ilham og Chadi takkede af – sendt de begge opfordringer ud 

til lokalområdets beboer om at tage ned i testcenteret og lade sig teste for Corona – husk det er uden 

tidsbestilling i Nordgårdhallen: 
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Derudover følger hermed link til en film om smitteforebyggelse. 

Filmene er på nuværende tidspunkt med danske stemmer, men med undertekster på de forskellige sprog. 

Ugen efter påske vil speaket være oversat.   

   

Dansk link til alle sprog: 

• https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Hvad-skal-du-goere-hvis-du-bliver-syg 

• https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-Hvordan-smitter-ny-coronavirus 

• https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Film-Hvornaar-er-du-naerkontakt 

  

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sst.dk%2Fda%2FUdgivelser%2F2020%2FHvad-skal-du-goere-hvis-du-bliver-syg&data=04%7C01%7Cperbra%40aarhus.dk%7C12134c9605c44baa7aec08d8f0452eb8%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637523527223968698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=amZ47Tzb9MQJjBuZ%2F3CmWDabVskOem7N7ZH7Pe5L32U%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sst.dk%2Fda%2FUdgivelser%2F2020%2FFilm-Hvordan-smitter-ny-coronavirus&data=04%7C01%7Cperbra%40aarhus.dk%7C12134c9605c44baa7aec08d8f0452eb8%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637523527223968698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6zRjyf9gFnpWgmuvYNjWNMFeiCqhkHYOKPCKFzAROsE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sst.dk%2Fda%2FUdgivelser%2F2021%2FFilm-Hvornaar-er-du-naerkontakt&data=04%7C01%7Cperbra%40aarhus.dk%7C12134c9605c44baa7aec08d8f0452eb8%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637523527223978645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zYGe04NFw%2Bdd6OsBmErCnd%2FT3uL3SA1eATF0M%2BQRK%2BI%3D&reserved=0

