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Referat fra Samvirkets kvartalsmøde d. 30.
november 2021
Velkomst
Dirigenterne Elsebeth og Chadi bød velkommen og deltagerne præsenterede sig for de resterende fremmødte. 45
deltagere til stede i lokalet i Laden ved mødets start.

Tryghedsbarometret
Klaus Hvegholm Møller fra lokalpolitiet gav en status på trygheden i området, og svarede derefter på spørgsmål
fra deltagerne.
Generelt er området roligt, hvilket er dejligt, men der er problemer med scooterkørsel. For ikke så lang tid siden
gik det galt for en ung mand, der kom slemt til skade da han kørte uden hjelm. Det kan sagtens gå galt når der
bliver kørt hurtigt. Politiet tager alle de scootere de kan få fat i, men problemet eksisterer stadig. Politiet har et
rum de fylder hver eneste uge. De giver bøder hver gang de fanger nogen. Hvis man ved hvor de unge gemmer
scooterne, så kontakt politiet som så kan tjekke på stelnummer om de er stjålne.
Snart er det jul, og derefter kommer nytår med fyrværkeri. Sidste år gik det godt, forrige år knap så godt hvor der
blev skudt fyrværkeri efter hinanden i leg. Det er meget farligt og de unge kan ikke se problemet i det. Hvis man
bliver bekendt med at nogen gemmer fyrværkeri, f.eks. i kælderrum så kan det give enorm stor straf, da der er
tale om krudt, og derfor vil politiet meget gerne høre om det. Hvis nogen sælger fyrværkeri allerede nu, så er det
ulovligt importeret.
Stadig problemer med lattergas i området. Kan give hjerneskader når de unge indtager det. Man ser mange store
patroner i området, og straffen er stor for at transportere det rundt. Politiet vil meget gerne vide mere hvis man
ved noget om problemet.
Hash og stoffer er et problem i området, og salg af stoffer er meget utryghedsskabende. Politiet vil meget gerne
vide mere om hvor det bliver solgt eller opbevaret. Er også et problem i resten af Aarhus.
Vanvidskørsel er et problem i området. Rigtig mange er blevet taget, og har fået konfiskeret deres bil. Det er så
stort et problem at politiet har udfordringer med at opbevare alle bilerne i perioden indtil at der ligger en dom.
Folk kører alt for stærkt og i vildskab på ringvejen. I år har der været over 20 store færdselsindsatser, og
forventningen er at der kommer flere i det kommende år.
Covid breder sig over byen, så pas rigtig godt på hinanden, husk at spritte og husk at holde afstand, men det er
også vigtigt at vi stadig ser hinanden samtidig med at vi tager problemet alvorligt. Ingen ønsker at problemet
bliver så stort at man bliver nødt til at lukke samfundet ned.
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Indtil videre er alt roligt i Gellerup og Toveshøj.
Spørgsmål til Klaus fra mødets deltagere:
Åbningstiden hos politiet er meget begrænset, hvordan får man fat i politiet når der sker noget?
Svar: Ring 114 (og bed om at blive omstillet til politiet i Gellerup) eller 112 alt efter om det haster. Politiet er også
til stede uden for normal åbningstid, så kig forbi også udenfor åbningstid hvis I har brug for at få fat i politiet. Hvis
foreninger eller andre gerne vil i dialog med politiet, så kommer politiet gerne ud.
Anett oplyser at der i Toveshøj er videoovervågning som kan dokumentere hvad der er sket.
Stor ros til politiet for at vi har et trygt området.

Tema ”Hvad kan vi bruge hinanden til?”
Folkesundhedshus – Holder til i Globus1, hvor der er ved at blive bygget et nyt folkesundshus, som vi forventer
bliver færdigt en gang i foråret med børnehus, læge og meget andet. Fokus på sundhed, sygdom, behandling og
forebyggelse. I folkesundhed i Globus1 har vi fokus på forløbsprogrammer og sociale indsatser, og vi har mange
kolleger der er tosprogede, og mange forskellige fagligheder. Fokus på bred forståelse af sundhed. 2 slags tilbud –
Tilbud hvor borgerne registreres i systemet, og andre hvor man bare kan komme. Diabetesforløb, kursus for
diabetikere, intensivt forløb for diabetikere fra 2022, kost og motion med bredt fokus på sundhed, træningsforløb
tilbydes til folk med diagnoser, niveauopdelt træningsforløb som ændres fra 2022. Åbne tilbud er udeaktiviteter for
mænd, fisketure, gåture i Hasle bakker, familieindsatser, mor og børn træning, børneaktiviteter og meget andet.
Træning er kønsopdelt. Diabetesforløb på mange forskellige sprog. Send gerne borgere videre til sundhed, også
selv om I ikke er sikre på om der er et relevant tilbud.

Stensagerskolen – Forventer at flytte ind i den gamle Tovshøjskolen en gang til sommer 2022. Nye arealer foran
skolen og nyt stakit/hegn om skolen, af hensyn til elevernes sikkerhed. 240 elever med særlige behov, som ikke
kan gå i normale klasser. 210 medarbejdere. Ser meget frem til at blive en del af området. Specialbørnehave og
alle klassetrin indtil 9. klasse. Arbejder meget med hvordan skolen kan blive en aktiv del af lokalområdet. Skolen
og eleverne kommer til at fylde i gadebilledet. Mødes med lokale aktører som f.eks. bydelsmødrene, vil gerne gøre
aktiv brug af lokalområdet, og invitere lokalsamfundet ind på skolen. Vil gerne have ideer til lokale samarbejder.

FGU – En af 3 skoler under FGU-Aarhus, og bliver til foråret en del af Sports- og kulturcampus sammen med de
andre aktører i bevægelseshuset. Forberedende Grund Uddannelse er en ny konstruktion der samler en række
tidligere tilbud til unge mennesker der ikke ved hvad de skal eller har brug for en ekstra indsats eller har
mistrives. Ungdommens Uddannelsesvejledning visiterer til tilbuddet for målgruppen. Møder den enkelte ung og
identificerer den enkeltes behov og laver end individuel uddannelsesplan målrettet den enkeltes behov for læring.
De nye lokaler er ikke store nok til de behov skolen har, så derfor kommer FGU også til at overtage det gule hus
Yggdrasil fra den boligsociale helhedsplan, når de flytter over i Samlingshuset. Gode muligheder for at samarbejde

2

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
på Toveshøj

med de eksisterende aktører i området. Praktisk orienteret undervisningsform med behov for at inddrage lokale
foreninger og virksomheder i forløb. Formålet er at drive skole, så man kan desværre ikke sige ja til alle gode
ideer, hvis ikke det har et perspektiv for elevernes læring. Glæder sig meget til at komme til området.

Derefter var der gruppearbejde i 3 grupper, hvor grupper af 15 deltagere talte om hvad de præsenterede aktører
kan bruges til. Derefter samlede mødets deltagere op i fællesskab.

Opsamling
Gode bud på nye samarbejder. Grupperne nåede frem til følgende på de 3 poster.
Folkesundhed:
-

Vi skal have mere brobygning i området. Det der giver resultater, er at tage borgerne i hånden og følge
dem over til de relevante tilbud, ikke bare at give dem en flyer.

-

Folkesundhed oplever at folk forventer at de skal arbejde med sig selv, men der kræves blot at den
enkelte er minimalt motiveret, for at man kan opnå resultater.

-

Der er mange nye relation i området, og vi får hele tiden nye muligheder for at samarbejde mellem tilbud i
Gellerup og Toveshøj.

-

Andre aktører i området oplever at folkesundhed er gode at samarbejde med.

-

Man har gode erfaringer med at lave udendørs aktiviteter.

-

Ide om at lave en udstilling med plancher om folkesundheds tilbud, som f.eks. kan fremvises i Information
Vest.

Stensagerskolen:
-

Ideer til samarbejder kunne være samtaler om menneskesyn, f.eks. med fredens hus og bydelsmødrene.

-

Samarbejder om musik.

-

Samarbejde med Sansehaven + Sølyst (Sundhedsplejen) og Børnehave.

-

Fælles dyrkning i polytunneller i områdets haver (f.eks. i fælleshaven ved Gudrunsvej 10A).

-

Beboerrådgivningen kan bruges til de familier/børn, der bor i området.

-

Bytte kulturarrangementer (fx musik) med andre aktører, og samarbejde om at informere.

-

Mange muligheder for at samarbejde om kreative aktiviteter både i og uden for skoletid.

-

Bydelsmødrene vil meget gerne samarbejde.

-

Muligheder for fælles Skt. Hans aften arrangementer.

-

Røde kors huset har mulighed for at samarbejde om f.eks. møder og andre aktiviteter.

-

Folkekøkken i Laden giver muligheder.

-

Samarbejde om f.eks. Krybbespil. Kunne være en måde at invitere området ind på skolen.

-

Brobygning til fritidsjob gennem Lommeguld (Den boligsociale helhedsplan), er et godt tilbud til de store
elever.
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-

Røde kors kan samarbejde om låne af materialer mm.

FGU:
-

Laden giver mulighed for at lave aktiviteter i f.eks. værksteder og bruge lokaler til undervisning og møder.

-

Livsværkstederne kan bruges som platform til at komme i kontakt med voksne i området.

-

Den boligsociale helhedsplan kan støtte op, hjælpe med at rekruttere, samarbejde om fritidsjobs og
studiejobs, og kan lave indsatser for at motivere og fastholde elever.

-

Muligheder for at lave samarbejder om uddannelsesvejledning. Skolen har løbende optag og løbende
udslusning.

-

Røde kors vil gerne samarbejde om værksteder og produktion.

Ny helhedsplan
Jesper Kurdahl Larsen orienterer om den kommende boligsociale helhedsplan: Det boligsociale arbejde arbejder
med børn i brobygning til fritidstilbud og naturklub. Vi har fædreindsats i form af baba, som f.eks. på fredag har et
rigtig spændende oplæg om mænds sundhed i Laden. Vi har bydelsmødre, som inkluderer over 100 lokale mødre
der netop har afsluttet deres forløb Vild med valg, hvor 25 kvinder har fået OCN bevis for deres aktive deltagelse i
at styrke opbakningen til demokratiet.
Vores ungeindsats inkluderer lektiecafe, uddannelsesvejledning, fritidsjob, lommepengeprojekt og Junior Rangers.
Vi skal netop til at rekruttere til et nyt hold Junior Rangers, hvor unge i alderen 13-17 år kan blive ansat som unge
naturformidlere, så tjek det jobopslag der kommer ud i opgangene på torsdag. Resten af året er der pop-op
koncerter i området, hvor vores lommepengejobbere vil hjælpe til. Vi mangler pt. frivillige i vores lektiecafe, som
foregår hver tirsdag og torsdag i det gule hus.
Vores jobteam tager altid varmt imod dem der ønsker at finde job eller uddannelse, og lige nu vil vi rigtig gerne
støtte ufaglærte og nyuddannede der søger arbejde. Vi er pt. ved at få godkendt den nye boligsociale helhedsplan,
og vil i de kommende år fortælle meget mere om indholdet af denne.

Om laden
Anett som er afdelingsformand i Toveshøj fortæller om beboerhuset Laden: Den oprindelige Lade er fra 1873, og
er netop blevet renoveret og udbygget med endnu flere muligheder end før. Laden har i årtier været
lokalområdets beboerhus, og i stedet for at rive ned og bygge nyt, har afdelingsbestyrelsen valgt at tage
udgangspunkt i det hus som lokalområdet allerede har ejerskab i forhold til. Udarbejdelsen af det nye hus er sket i
samarbejde med beboerne. Huset er dynamisk og kan hurtigt skifte funktion efter beboernes ønsker.
Lokalerne i huset kan lejes til arrangementer hvis man kontakter Brabrand Boligforening. Huset lægger allerede
hus til en lektiecafe for lokale børn, unge og voksne. Bydelsmødrene har uddannelsestilbud og kvindecafe i huset,
og der er forskellige andre tilbud som f.eks. Zumba og meget andet på vej i Laden.
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Laden har områdets største køkken, hvor beboerne kan samles om at lave mad. Køkkenet giver mulighed for at
undervise i madlavning og drive folkekøkken. Der bliver uddannet en række superbrugere i køkkenet, som
muliggør ansvarlig anvendelse af køkkenets faciliteter.
I værkstederne i Laden kommer der til at være sy værksted for lokalområdets beboere, hvor man kan være med
til at sy sammen med andre og hvor der kan lave arrangementer omkring syning, lige så snart at der er indkøbt
maskiner og værktøj. Laden lægger også lokaler til boligsociale medarbejdere, boligsociale aktiviteter og Maryams
beboerrådgivning.

Samvirkets OBS
Information vest – I information vest, de røde containere ved Trille Lucassens gade, holder vi introduktion for nye
beboere i området, både i de almene og private lejemål. Fremadrettet bliver det en markedsplads 2 gange om året
med stande for lokale aktører, der gerne vil bidrage til at åbne området for nye beboere.

Samlingshuset – Huset er endnu ikke færdigt, men biblioteket holder åbning d. 8. december. Forventningen er at
Samlingshuset åbner en gang i det nye år, men d. 8. december kan man få et smugkig. Der kommer til at være
kæmpestore selskabslokaler i huset, som man kommer til at kunne leje til fester og arrangementer ved
henvendelse til Brabrand Boligforening. På 1. sal i Samlingshuset bliver der boligsocialt sekretariat og på 2. sal
bliver der foreningslokaler for områdets foreninger. Der er endnu ikke særlig mange foreninger der har vist
interesse for lokalerne, men hvis man har ønsker eller behov for lokaler til en forening, så henvend jer til Aske fra
den boligsociale helhedsplan, som er ansvarlig for foreningsunderstøttelse. Link:
https://www.facebook.com/SportsogKulturcampus

Røde kors – Ligger i lokalerne bag Bazar Vest. Har brug for hjælp til at drive stor genbrugsbutik og drive
aktiviteter i lokalerne. Vil meget gerne være en aktiv del af lokalsamfundet, og skabe meningsfulde aktiviteter for
alle. Kommer til at gå i dialog med andre aktører de kommende måneder. Har pt. ca. 30 frivillige, og arbejder for
at skabe midler til Røde kors arbejde. Ønsker inspiration til aktiviteter og vil meget gerne etablere værksteder
sammen med andre aktører. Kan kontaktes mandag til fredag 9-15, og har pt. åbent torsdag og fredag 12-16.
Fylder hele stueetagen i den bagerste bygning i Bazar vest.

Rotary Vest – Er en verdensomspændende erhvervsnetværk med 10.000 medlemmer i Danmark og 1,2 millioner
medlemmer på verdensplan. Ny klub i Gellerup, som gerne vil være synlig både for erhverv og som vil lave
humanitært arbejde i lokalområdet. Har midler til at lave aktiviteter og kulturudveksling, f.eks. studieophold i
udlandet. Laver sommerlejre og har uddannelsestilbud til unge der har en leder i maven. Universitetsuddannelse i
fred og konflikthåndtering, betalt af Rotary. Tag fat i Rotary hvis I har et ungt menneske der kunne have gavn af
et af tilbuddene. Hvis I har spændende projekter, så tag fat i Rotary som så måske kan hjælpe. Kan hjælpe med
kontakt til erhvervslivet for f.eks. foreninger eller iværksættere.
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Status på Corona i Gellerup og Toveshøj – Video fra Pernille Brandt om Corona:
https://www.youtube.com/watch?v=BXWlIgBiIbI

Åben mikrofon
Chadi – baba cafe hver torsdag i Laden fra 16 til 18 for mænd. Oplæg om mænds sundhed med lægen Urfan på
fredag i Laden. På onsdag i næste uge er der åbning af Sports- og kulturcampus med deltagelse for beboere fra
15.30 med æbleskiver, hygge og meget mere.

Helle Hansen – Vild med Gellerup har kørt siden foråret, med en masse spændende aktiviteter i området.
Vinterafslutning d. 21. december i fælleshaven ved det tidligere foreningernes hus. Fælles generalforsamling i flere
foreninger d. 15. december i Laden, hvor man kan høre mere om en masse spændende foreninger og blive
medlem. Link: https://www.facebook.com/events/1358031677987418

Lone – Den gode skolegang holder d. 13. december kl. 17 i Laden et møde om det gode klubliv med forældre og
klubmedarbejdere. Link: https://www.facebook.com/events/482685649788500/

Ulla – Lokalcentret forsvinder ikke, og der er stadig en masse spændende aktiviteter. Til august skal man være
ude af de nuværende lokaler, så i løbet af det næste år kommer der en melding om hvor lokalcentret så skal
være. Målgruppen er meget modne mennesker.

6

