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Referat fra Samvirkets FYSISKE Kvartalsmøde 25. maj 2021
JUBII – stor gensynsglæde hos de 40 deltagere, som dukkede op til det første fysiske Kvartalsmøde i
næsten 1½ år i Informationscenter Vest. Flere tilmeldte blev desværre nødt til at melde afbud, da
testsystemet gik ned i Nordgårdhallen.
Chadi bød med ordene: ”Hvor er det dejligt at mødes igen – det er jeg rigtig glad for”

Chadi havde også nogle informationer fra Samvirkets Styregruppe. Der arbejdes på fastlæggelse af en dato
for afholdelse af Årsmødet, som blev aflyst i januar grundet Corona. Håber på at det bliver enten i
slutningen af august eller i til begyndelsen af september måned. Styregruppen fortsætter med den
nuværende sammensætning indtil det ordinære årsmøde for 2022, som afholdes d. 25. januar 2022, hvor
der vil være valg.
Samvirket har over 2 gange uddelt midler til forskellige foreningers aktiviteter – både under Corona men
også til sommerferieaktiviteter:

Bevillinger til Samvirkets første Coronapulje:
•
•
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Oplæg for fædre i Gellerup Kirke – afventer større genåbning.
Udflugt for forældre og medlemmer af Idræt venskabs Foreningen. Der har været
afholdt 1 arrangement med stor succes. Kan ses på Samvirkets Facebookside.
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•
•
•
•
•

Lørdagshygge med suppe for 50+ - QHuset har afholdt alle 3 arrangementer og
projektet er dermed afsluttet.
Unge stand-up tur - afventer større genåbning.
Corona Broderie – er afsluttet – der kan læses om aktiviteten på Gellerup.nu
Juleaktiviteter og -poser til børnefamilier – afholdt, mangler udflugt til Den Gamle By –
også denne aktivitet kan der læses om på Gellerup.nu.
Hjælp til leje af svømmehal - afventer større genåbning.

Bevillinger til aktiviteter i den sidste pulje er især målrettet aktiviteter i sommerferie
Folkekøkken på toppen af Blixen's – afvikles i sommerferien
Spisninger fredage aftner for børn og voksne i Gel/Toveshøj afvikles i sommerferien
Socialt samvær for ensomme og enlige kvinder – der har vist være
afholdt et enkelt arrangement
Skattejagt for alle aldre og fra hele Aarhus – en planlagt skattejagt
d. 15. maj blev udskudt til senere på året
Sommerferieaktiviteter især for børn og unge - afvikles i
sommerferien
12 kunstworkshops for børn og kvinde i Byparken - afvikles i
sommerferien

Klaus Hvegholm Møller havde måttet melde afbud – Sekretær Lone Hedelund havde talt med Klaus og
læste i den anledning følgende op, med en hilsen fra Klaus med ønsket om et godt møde:
Stor ros til de sidste demonstrationer i ugen før pinse. Der blev ikke affyret fyrværkeri og demonstrationen
forløb i god ro og orden. Politiet er selvfølgelig opmærksom på, at der har været en del unge mennesker
som kører 2 på scooter og uden styrthjælp – en sådan adfærd er med til at flytte fokus fra
demonstrationens hovedbudskab og formål – og det er ærgerligt.
Det samme gælder, når man enten sidder på biler under kørsel eller har det meste af kroppen udenfor
bilens vinduer. Det er frustrerende – især fordi det betyder, at andre måske mere lægger mærke til den
adfærd og glemmer formålet med demonstrationen. Alle i Danmark har ret til at demonstrere og har
ytringsfrihed. Det er vigtigt at huske på.
Ellers er der relativt rolig i området – og det lader til, at der i år indtil nu ikke er helt så mange scootere, der
drøner rundt i området, som der var sidste år.
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En sidste opfordring er, at vi alle skal hjælpe til og passe på hinanden i forhold til smitte. Der skal ikke
meget til før et område lukkes ned – det har vi jo kunnet se i Hørsholm, Holstebro og andre steder. De nye
varianter er meget smitsomme. Så hjælp området ved at passe på hinanden.

Orientering om Helhedsplanen ved Keld Albrechtsen
Ændringerne af Gellerup/Toveshøj er en sag af ganske stor betydning ikke bare i boligområdet, men for
hele Aarhus. I de næste 10 år vil der være byggestøj, og der vil foregå renoveringer, som vil betyde
genhusninger med til og fraflytning for mange beboer.
Renoveringerne medfører større problemer og udfordringer end forventet, og vi har gjort os mange
erfaringer fra renoveringerne af de 2 gennemførte blokke, som har betydet aftaler om nye procedure.
Loven om parallelsamfund betyder, at der i de kommende år skal nedrives yderligere 7 blokke i
Gellerupparken med 408 boliger.
Konsekvensen af nedrivningerne og ændringerne foreløbig i Gellerupparken har haft store konsekvenser
for Brabrand Boligforening. Allerede i 2019 blev der advaret om, at der ville komme huslejetab. I 2021 vil
tabet blive større end 20 millioner kr. Det forventes, at tabet i Toveshøj vil blive tilsvarende. Det vil betyde
et tab for boligforeningen i omegnen af 50 millioner kr. Dette beløb kan boligforeningen på dækket af
Landsbyggefonden, såfremt helhedsplanen vedtages.
Der er stor forståelse fra Brabrand Boligforenings side for, at beboerne i de berørte afdelinger siger, at det
ikke er deres skyld, at der er et tab.
Det er en ubehagelig situation at stå i som boligforening. Vi er blevet tvunget til at lave en udviklingsplan,
hvis vi ikke gør det, kommer Aarhus Kommune og bestemmer.
Jeg (Keld) har befundet mig i en træls funktion som boligforeningsformand, dels at skulle følge loven som
tillader nedrivninger af bygninger/blokke, dels at jeg er uenig i forhold til at lave konflikt med statsmagten.
Afdelingsbestyrelsen for Gellerupparken, afd. 4, har trukket sig fra samarbejdet, og det har jeg fuld
forståelse for.
Afdelingsbestyrelsen har været involveret i de 17 spørgsmål, som har været omdrejningspunkt, heraf er
der 3 spørgsmål, vi ikke har kunnet blive enige om. Det drejer sig bl.a. om ombygning af lejlighederne:
1. Som det ser ud pt. fra boligforeningens side, har det været svært at udleje de store lejligheder.
Derfor er der et ønske fra BBBO’s side, at antallet af de store lejligheder minimeres, så man dermed
sikre at samtlige lejligheder kan udlejes, men også for at undgå større huslejestigninger.
2. Afdelingsbestyrelsen har haft mange indsigelser mod renoveringen af blokkene på Gudrunsvej, som
er pågået, og som de ikke finder, der er blevet lyttet til. Derfor sikres en bedre kommunikation ved
de næste renoveringer.
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3. Der er uenighed om et uændret behov for de største lejligheder i fremtiden. Boligforeningen
mener, at familiestrukturen er ændret om 10 år, således at der ikke længere er et behov for så
mange store lejligheder. Den antagelse er Afdelingsbestyrelsen uenig i.
Det er rigtigt, at beslutningen om de store lejligheder ikke var en beslutning, man var tvunget til at træffe,
men en som boligforeningen har truffet i modstrid med afdelingsbestyrelsen. Til gengæld blev man
tvungen til beslutningen om tildækning af altanerne, som Teknisk Forvaltning under Aarhus Kommune
sagde nej til.
I juni måned vil der være urafstemning, og det er mit håb, at rigtig mange vil deltage i denne afstemning.
Inden afstemningen vil en informationskampagne blive sat i værk, som vil forsøge at redegøre for de
mange forskellige spørgsmål, som beboere måtte have. Det kan f.eks. være: Hvad er min ret til genhusning
i forhold til min anciennitet? – hvad med flytteomkostninger? – etc.
Hvis beboerne stemmer nej, skal boligforeningens repræsentantskab tage stilling til om boligforeningen
skal tilgå aftalen med Aarhus Kommune i sidste halvdel af august.
Efter Keld’s oplæg tog Youssef Abdul Kader, som er formand for afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken
ordet. Youssef orienterede om, at afdelingsbestyrelsen har trukket sig, da de oplever at de ikke bliver hørt,
og det gider de ikke mere. Ligeledes er afdelingsbestyrelsen uenige i de udregninger, der er udarbejdet i
forbindelse med beslutningen om, at det er 7 blokke, som skal nedrives. Det gør beboerne utrygge, og
derfor flytter de frivilligt.
I forhold til renoveringen, så gennemføres den mhp. ny tilflyttere og ikke i forhold til de nuværende
beboere.
Du kan læse mere om udviklingsplanen for området her: https://voresbrabrand.dk/ny-udviklingsplan-forgellerupparken-her-er-hovedpunkterne/?mc_cid=d6cd142166&mc_eid=39500f09ea
Beskæftigelsesindsatsen i Den nye boligsociale Helhedsplan v/ Jesper Kurdahl Larsen
Den igangværende boligsociale helhedsplan har stort fokus på beskæftigelse – på lige fod med den fysiske
helhedsplan, som har et mål med 1000 nye arbejdspladser, hvoraf nogle også skal være for de lokale
beboere.
Men det er svært og de, der står udenfor arbejdsmarkedet, er underlagt en masse lovgivning, som også
kan vanskeliggøre processen med at komme i arbejde.
Man kan inddele indsatsen fra den boligsociale helhedsplan i 3 kategorier:
1. Nabohjælp – hvordan og hvad skal der til for, at jeg kan komme ind på arbejdsmarkedet. Her er der
iværksat et mentorforløb.
2. Hvordan får jeg en læreplads? - For at få det, er det vigtigt at have et godt netværk. Derfor er der
ansat flere virksomhedskonsulenter, og medarbejdere fra Aarhus Kommune er udstationeret i
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Yggdrasil (Det Gule Hus), for at hjælpe beboerne i Gellerup og Toveshøj. Men vi afviser ikke andre,
som opsøger teamet. Mange vil gerne i job, og alene i 2020 kom 60 personer videre i enten job
eller uddannelse. I alt er 200 kommet videre siden denne helhedsplans start for knap 3 år siden.
3. Påvirke arbejdsmarkedet. Det gør vi ved at indvirke på, at der laves sociale klausuler i forhold til de
anlægsarbejder, der igangsættes i området, således at der ansættes lokal arbejdskraft også.
Andelen af indgåede aftaler er stigende.
Disse tre tiltage har en positiv indflydelse på lokalområdet og job og beskæftigelse samt tilgang til
forskellige faglige uddannelsesmuligheder.

7. Korte indlæg om forskellige beskæftigelsesindsatser i lokalområdet:
•

Fritidsjob – Lommeguld og Junior Rangers v. Louise Bro Jacobsen
Lommeguld er en socialøkonomisk virksomhed, der kan hyres til at udføre praktiske opgaver,
udvikle produkter og levere serviceydelser.
LommeGuld har rod i et lommepengeprojekt, hvor vi har fokus på at uddanne og træne unge til at
blive arbejdsparate (primært 13-15årige). Lommeguld er dermed medvirkende til at understøtte
positive fællesskaber på tværs af alder, køn og andre tilhørsforhold som skole og etnisk baggrund
I de forskellige uddannelsesforløb er der Fokus på (selv)udvikling, positive fællesskaber og
kompetencer, og der arbejdes med OCN-beviser. Et eksempel er: Junior Rangers forløb, som
indeholder følgende elementer:
• Teambuilding (ture og aktiv læring)
• Igangsættelse af lege og aktiviteter
• Arbejdsmarkedskompetencer
• Konflikthåndtering (Samarbejde med URK)
• Naturformidling (i samarbejde med Verdens Skove)
Den organisatoriske ramme er et samarbejde mellem Livsværkstederne og den boligsociale
helhedsplan for Gellerup/Toveshøj.

•
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Konkret fortælling ved Youssef Abdul Kader
Mange beoer sorteres fra i ansøgningsbunken, fordi de har bopæl i Gellerup/Toveshøj, men for
mange beboer er oplevelsen også, at man sorteres bort bare på afsendernavnet. Hvis den
procedure ikke ændres, vil man komme til at tabe mange kvalificerede medarbejdere på gulvet – og
dermed bæres der ved til det bål, hvor mange siger, at de fremmede ikke gider arbejde. Derfor
opfordres der til at alle ansøgere behandles lige.
Kunne man måske lave en Aarhus regel om at 5% skal have en fremmed herkomst?
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•

Square One ved Yvonne Bauer
I 2019 blev der udarbejdet en ny strategi for Square One, så der nu er fokus på kreativt håndværk.
Square One er et iværksætterfællesskab for kreativt håndværk, som får mulighed for at teste,
udvikle og få deres virksomhed til at vokse. Alene i 2021 er 21 nye mennesker kommet til i huset.
På nuværende tidspunkt er der følgende typer virksomheder i huset: træværksted, tekstilværksted,
web og kommunikation, grafik og tryksager, bygge sjak, bygningskonstruktører og arkitekter, teater,
beauty salon og gartneri.
Læs om en af virksomhederne her: Gaia Craft: https://gellerup.nu/2021/05/27/ivaerksaetterhusetsquare-one-inviterer-sine-naboer-indenfor/
I planerne for arbejdet i 2021 indgår følgende elementer: workshops, udstillinger, sociale event,
mentoring af virksomheder og seminarer. Man samarbejder lige nu med City Vest om at arbejde
med forskellige pop-up-butikker med udgangspunkt i indretningen af skrædderbutikken, som i 2020
flyttede fra Square One til City Vest.
Initiativerne rækker også ud til beboerne, så de får mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter.
Det drejer sig f.eks. om malerkursus med en anerkendt kunstner, vær med til at lave figurer til
dukketeater mv.
Hver tirsdag er der tirsdagsmøde for alle i huset, hvor man udover at hjælpe hinanden også tager
forskellige emner op f.eks. bogholderi.
https://gellerup.nu/2021/05/27/ivaerksaetterhuset-square-one-inviterer-sine-naboer-indenfor/

•

Den Gode By v. Søren Mayland
Den gode by er en forening, hvor jeg som leder mere skal betragtes som en vicevært. Vi tilbyder
leje af kontorfaciliteter, men som lejer får man også adgang til vores lydstudie og mødelokaler,
foruden tilgang til både restaurant og auditorium etc. i Blixens, hvor vi har til huse. Den Gode By er
ikke et socialt tilbud, men et iværksætterhus og kontorfællesskab hvor der pt. er 31 forskellige
virksomheder med ca. 100 personer tilknyttet. Halvdelen er fra området, og den anden halvdel har
valgt området til og kommer fra andre steder i Aarhus eller udefra. Blot for at nævne nogle få som
er medlemmer, så er det VisionPilot, Gellerup Live, YAKsport, Momtem.
Læs mere om Montem her: https://voresbrabrand.dk/montem-vil-vaere-med-til-at-formefremtidens-byer/?mc_cid=d6cd142166&mc_eid=39500f09ea
Pt. har Den Gode By et tæt samarbejde med en tilsvarende organisation i Kiel.
(På Samvirkets Facebookside er en film om Den Gode By tilgængelig)
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•

VisionPilot ved Hanne Marklund og Andreas Holmgaard
Vi arbejder med social motivation og samarbejder med MSB – altså Sociale- og
Beskæftigelsesforvaltningen. Vi er nu 7 ansatte i firmaet.
Lige pt er vi i involveret i 2 større projekter.
Det ene er Boot Camp 2021, hvor vi samarbejder med 53 forskellige partner. Vi er af Aarhus
Kommune hyret til projektledelse, koordinering udvikling og implementering af et nyt tiltag for at
mindske dimittend-ledigheden i Aarhus.
Konceptet er en uge fyldt med viden, netværk og jobmuligheder også kaldet HUB, og det bliver i
2021 afholdt i uge 37.

Det andet er afholdelse af AarhusSkills. AarhusSkills præsenterer de mange
uddannelsesmuligheder, som erhvervsskolerne i Aarhus tilbyder. Her kan elever og lærere på 7. –
10. klasse få information om erhvervsuddannelserne, møde vejledere og studerende, prøve
fagrettede aktiviteter m.m. Desuden gennemføres Skills Stafetten for 8. klassetrin. AarhusSkills
gennemføres i samarbejde med byens 6 erhvervsskoler.

•
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Kollektivbyen ved Sille Askefrø
På adressen Gudrunsvej 78 har ca. 40 små virksomheder til huse. De bebor de 2 øverste etage i
bygningen og er fordelt på tværs af brancher og fagligheder. Kollektivbyen huser grafikere,
advokater, fotografer, filmfolk, kunstnere, arkitekter etc.
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Virksomhedsfællesskabet drives af Foreningen Kollektivbyen. Vi har lejet os ind i den
nedrivningstruet bygning i Gellerup, der var del af det oprindelige Gellerup Kulturcenter, og som i
dag ejes af Aarhus Kommune. Navnet Kollektivbyen er ikke bare en reference til 70'erne, hvor
huset blev bygget, men referer også til at alle lejere tager del i daglige driftsopgaver, arbejdsdage
og fællesskabet. Alle virksomhederne har valgt området og bygningen til, fordi de bl.a. er vilde med
den fantastiske arkitektur.
Kollektivbyen er ikke et socialt projekt, men har en social dimension – og ambition. Vi engagerer os
gennem vores tid, faciliteter og kompetencer – og gennem kampen for at gøre Kollektivbyen til et
lokalt kraftcenter i Aarhus-bydelen Gellerup. Vi har alle travlt, men vil gerne være mere synlige i
området.

•
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Sjak og Byg v/ Kim Ananda Thomsen
Ønsket er at få ressourcestærke beboer til at flytte til området, samtidig er det meget svært for
unge og voksne beboer at få job. Sjak & Byg arbejder på at få de forskellige byggefirmaer og
entreprenører til at ansætte unge, som ligger i det røde felt. Udgangspunktet er, at de skal have
løn, mens de arbejder. Sjak & Byg er blevet mødt med stor velvilje, og flere af de unge er blevet
ansat i lære i disse virksomheder. Det har vist sig, at det er lettere at lade de unge med store
udfordringer prøve arbejdslivet af i deres nærmiljø. Dels er de mere trygge, dels betyder det noget
for deres senere valg af uddannelse.
Det, der er vigtigt, er at de unge lærer en arbejdspladskultur, får en bedre adfærd og bliver stolte af
at gå rundt i området i deres arbejdstøj.
Sjak & Byg har rimelig god succes, og det er indtil nu lykkedes at få 7 fastansat, som har været langt
væk fra arbejdsmarkedet.
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Den store udfordring for indsatsen er, at mange af de resultater, som opnås, ikke kan måles, og
derfor er det uvist om indsatsen får lov til at fortsætte.

Beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz afslutter teamet med sit perspektiv på teamet set fra Aarhus
Kommunes side
Alle mennesker skal have mulighed for uddannelse og selvforsørgelse og forsørgelse af en familie. Man skal
bedømmes for den man er, og det man kan og bidrager med.
Omverdens syn på Gellerup/Toveshøj og nærmeste omegn og den måde området italesættes på, påvirker
beboerne og medvirker til deres identitetsdannelse. Der er megen fokus på ledighed, utryghed og
kriminalitet, og det er ikke rimeligt i forhold til virkeligheden i området. Barrieredannende ytringer har
dybe konsekvenser og skaber en ufrihed, som ikke findes i andre boligområder.
Det er en udfordring for borgerne at blive selvforsørgende, og derfor skal man arbejde med en mangfoldig
tilgang til arbejdsmarkedet.

Alle 7 fortælling handler om, hvordan det lykkes. Det har været meget indsigtsfuldt, og det er værdifuldt at
se på tallene for området.
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Der er blevet 3000 færre ledige i Aarhus i 2020 og 3% færre udenfor arbejdsmarkedet, og i
Gelleruparken/Toveshøj er der blevet 10% færre ledige over de sidste 10 år, heraf 7,1% de sidste 5 år, så
det er gået stærkt.
For unge uden uddannelse, hvor det var hver 5., er det nu hver 10. Vi skal glæde os over fremgangen de
sidste 10 år, men skal stadig have fokus på job og uddannelse. Der er stadig for stor afstand mellem
Gellerup/Toveshøj og de rigeste lokalområder i Aarhus.

Spørgsmål og debat om beskæftigelsen i plenum: Hvad kan der gøres mere i forhold til at øge
beskæftigelsen for lokalområdets beboer herunder spørgsmål eller forslag til samtlige oplægsholdere:
Det positive:
•
•
•
•
•
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Tænk positive – tallene som netop er vist, afdækker en positiv historie, derfor er det mistrøstigt at
høre kommentarerne.
Tænk at der her ligger 90 virksomheder tæt på hinanden og at der i området findes 230 CVR-numre
– hvordan kan man gøre det (mere) interessant?
Spændende snak mellem ansættelsespartner og beboer: I må være her – vi skal være her.
De fleste af dem, der fraflytter området, køber huse tæt på. De fraflytter Gellerup/Toveshøj, fordi
de er kommet i job og har fået mulighed for at købe eget hus. Det er positivt.
Vi skal bygge videre på de piller, der allerede eksisterer.

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
Toveshøj

•

Der er gennem de seneste år skabt mere tryghed i området – vigtigt at komme med forslag til
byrådspolitikerne med forslag som øger trygheden.

Hvad kan gøres bedre/anderledes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Der hersker et projektregime – mere fokus på jobindsatser og uddannelse.
Hvordan kan man ændre, at mange initiativer blot bygger på 4 års planer og midler?
Der er behov for mere langsigtede planer, så man virkelig kan se resultater og ikke skal søge hvert
4. år.
Hvordan undgår man, at mange potentialer falder til jorden?
Hvordan forebygger man? Forebyggelse koster ikke meget i forhold til slukke bål.
Mange beboer – både unge og voksne – falder fra, når de går fra projektansættelse/praktik til
projektansættelse/praktik i en uendelighed under det munder ud i en ansættelse.
Hvad vil det sige at være gode naboer og hjælpe hinanden?
Hvordan giver vi folk med egen virksomheder mulighed for at udvikle disse? F.eks. hvordan
dygtiggør vi dem, giver dem bedre mulighed for at blive kendte ikke bare for nogle få/lokalområdet
men i hele Aarhus?
Der skal gøres op med, at mange aktiviteter baseres på frivillige kræfter for at aktiviteten kan
gennemføres. Det opleves ofte som udnyttelse.
Kan man ikke lave en Aarhus ansøgningsportal med job – der er pt. ca. 500 ledige i området heraf
minimum halvdelen på kontanthjælp og ca. 100 unge i det røde felt – dvs. med mange
udfordringer.
Kan man ikke genoptage ideen med 3 gode historie fra lokalområdet på hvert Kvartalsmøde?
Området har gode indkøbsmuligheder. Desværre er mange butikker tomme i City Vest, hvordan kan
man gøre rammerne mere attraktive for at have butik i centeret?

Orientering om Sports- og kulturcampus v. Rene Qvist Jensen
Som det ser ud nu overtaget byggeriet til BBBO og Sport- og Kulturforvaltningen til november, og det
forventes, at der bliver holdt en åbningsfest omkring årsskiftet. Lige nu pågår der et arbejde med at afklare
det juridiske omkring husene, som rummer mange funktioner: Gellerup Bibliotek, Klatreklub, FGU, Cirkus
Tværs, samlingshus for afd. 4, GAF etc.
Bagved biblioteket kommer der til at være 2 lokaler, hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter.
Lokalerne er på henholdsvis 280 og 60 m2, dertil er 14 lokaler til brug for foreningsaktiviteter.
Umiddelbart er det ikke til at sige, om byggeriet vil betyde flere ansættelser, da det er eksisterende
institutioner, som flytter ind i bygningerne, men måske vil der være nogle funktioner angående den daglige
organisering og koordinering.
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Orientering om den nye skole v. Helle Mønster
Den nye skole og fritidscenter åbner 1. august 2025. Mellem- og indskolingen kommer til at ligge på
hjørnet af Karen Blixens Boulevard og Trille Lucassens Gade og udskolingen på Inger Christenses Gade.
I de sidste 1½ år er der blevet arbejdet med visionen for skolen og fritidscenteret. Grundvisionen er af
børnene skal gøres aktive.
På nuværende tidspunkt er der 4 konsortier, der har billet ind på hvordan skolen og fritidshjemmet skal se
ud. Til august starter en proces med udvælgelsen, så i oktober står det klart, hvilket projekt, der har
vundet.
Set i lyset af mødets tema, kan jeg ikke sige, om der skabes job som lærer eller pædagog for lokale beboer.
For mig er det centrale, at børnene går i skole for at lære noget.
Jeg vil gerne fortælle de gode historier, og derfor henviser jeg til, at flere af mine gamle elever netop
fortæller de gode historier via Gellerup Live.
Indtil 9. juni vil der være mulighed for at se en udstilling om den nye skole på Dokk1. Her vises udviklingen
af den nye profilskole og fritidscenter til Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Her kan man læse og se mere
om planerne for skolen: Grønne, aktive uderum. En folkeskole til hele bydelen, med en projektorienteret
og innovativ profil. Bæredygtige rammer og drift. Og et tæt samspil med forældre og lokale kræfter.
Desuden kan udviklingen af den nye skole ses her: aarhus.dk/nyskolefritidgellerup og
https://www.instagram.com/nyskolefritidgellerup/
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Samvirkets OBS:
Information om indstikket: Gellerup-guiden. Guiden er på vegne af Samvirkets Styregruppe skrevet af Helle
Hansen, Elsebeth Frederiksen samt Peter From. Guiden er husstandsomdelt også til de private ejendomme,
ligesom den er tilgængelige for nye beboer og andre interesserede i inforationstander i Føtex i City Vest.

Evt. og åben mikrofon for orienteringer:
•

Bit Boel gjorde opmærksom på at Grundlovsdag bliver fejret med masser af aktiviteter i og omkring
Fredspladsen mellem kl. 11 og kl. 14. Der vil være Grundlovstaler af Anders Glahn og Nagin Ravand.
Udover taler, så vil der være fællessang, musik og lækker mad fra Madskolen - et samarbejdsprojekt
mellem Livsværkstederne og Gellerup Kirke.
Dagen byder også på aktiviteter for de yngste. Når dagens program er slut, så inviterer Gellerup
Kirke på en inspirerende gåtur: "Dialog to Go", hvor man to og to går en fin rute i området med tid
til samtale.
Grundlovsdagen er arrangeret i samarbejde mellem Gellerup Kirke, Gellerup Fællesråd, Klubberne,
Livsværk-stederne, Sigrids Stue, Naturdetektiverne og Gellerup bibliotek. Mad og musik er støttet af
Velliv Foreningen.

•

Sommerferieavisen, med et væld af sommerferieaktiviteter for byens børn, er nu udkommet og er
uddelt til elever på byens skoler. Derudover er der mulighed for at hente avisen i både Opgang til
Opgang, på Gellerup Bibliotek, samt i Yggdrasil – Det boligsociale hus.

•

Jesper Kurdahl Larsen orienterede om at 900 beboer i lokalområdet over 55 år i disse dage bliver
kontaktet af Borgerservice, som opfordrer dem til at lade sig vaccinere. For at få så mange af disse
beboere til at takke ja til vaccinen, kan de blive vaccineret i Globus1 i den kommende uge. Dette
tilbud er dog kun for dem, der er blevet kontaktet.

•

Aske Jensen orienterede om begivenheden Løb mellem Husene d. 18. september, hvor der nu er
kort tid til at tilmelde sig med rabat: https://www.facebook.com/events/308131994031711
Udover en opfordring til at deltage som enten gående eller løbende, opfordrede Aske også
institutioner og enkeltpersoner til at byde ind med aktiviteter, da løbet gerne skal være et
oplevelsesløb, men dagen skal også være en festdag og være med til at ændre lokalområdets
omdømme. Så kontakt endelig Aske. Jesper Kurdahl Larsen udfordrede straks Opgang til Opgang
om hver at stille et hold med 5 og så konkurrere om, hvem der kan løbe hurtigst.
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•

Lørdag d. 29. maj er der livekoncert i Informationscenter Vest. Billetter kan bestilles hos Sophie
Mørkholt Rasmussen rkaso@aarhus.dk – Det er dejligt, at der nu igen er mulighed for livekoncerter,
og dem vil der komme flere af i resten af 2021.

•

BBBO og Informationscenter Vest åbner for muligheden for at beboerne i Gellerup/Toveshøj kan få
mere information om nedrivningerne, genhusning etc. Dels bliver det muligt i Informationscenter
Vest mellem kl. 10 og 14, og dels i de tidligere driftsbygninger ved Bazar Vest mellem kl. 14 og kl.
18. Muligheden er mandag til torsdag.
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