Samvirkets Introdag d. 8. marts 2022
Der var 24 deltagere på introdagen, og deltagerne repræsenterede alt fra nye medarbejdere i lokale
institutioner til lokale ildsjæle.

Program for dagen
Programmet starter og slutter i Information Vest (Tinesvej 31, 8220 Brabrand).

8.30 – Morgenmad og velkomst
8.45 – Klaus Hvegholm fra Lokalpolitiet fortæller om lokalpolitiet
9.05 – Sara Allermann Kruse fra Borgmesterens afdeling fortæller om Den fysiske helhedsplan
9.25 – Helle Hansen fra styregruppen introducerer til Samvirket og områdets historie
9.45 – Ilham Mohamed fortæller om Bydelsmødrene i Gellerup og Toveshøj
10.10 – Afgang til besøgssteder
12.00 – Frokost
14.15 – Grupperne returnerer til Information Vest
14.30 – Jesper Kurdahl Larsen fortæller om Den boligsociale helhedsplan og samarbejde i området
14.50 – Fælles opsamling og evaluering af dagen
15.30 – Afslutning

Besøgssteder
Tidspunkt
10.15 – 10.45

Gruppe 1
Beboerrådgivningen Toveshøj
(Laden, Edwin Rahrs Vej 6B)

Gruppe 2
GAF
(Sports‐ og kulturcampus, Karen
Blixens Boulevard 23)

Gruppe 3
Familiecentret
(Karen Blixens Boulevard 7)

11.00 – 11.45

Gellerup Bibliotek
(Karen Blixens Boulevard 23)

Beboerrådgivningen Gellerup
(Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal,
over biblioteket)

Globus1 & Folkesundhed
(Globus1, Gudrunsvej 3A)

12.00 – 12.45
13.00 – 13.30

Frokost
Lokalcentret Folkehuset
(Gudrunsvej 80)

Frokost
Information Vest
(Tinesvej 31)

Frokost
Den boligsociale helhedsplan
(Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal,
over biblioteket)

13.45 – 14.15

Opgang til opgang
(Gudrunsvej 78)

Cirkus Tværs
(Sports‐ og kulturcampus, Karen
Blixens Boulevard 27)

Vores Brabrand & Gellerup.nu
(I information Vest)

Evaluering af dagen – input fra grupperne
Gruppe 1: Laden, Biblioteket, Folkehuset og Opgang til opgang. Mange indtryk, vildt engagement i
Maryams beboerrådgivning og godt at vide at tilbuddet findes og hvor stor bredde der er i tilbuddet. Stor
mangfoldighed på biblioteket, med meget andet end bare bibliotek – også rådgivning, pas og meget mere
og rigtig fine forhold. Folkehuset havde bekymring for de grupper der lige nu bruger faciliteterne, hvis
stedet skal flytte. Kan flere bruge tilbuddet hvis man får nye lokaliteter? Opgang til opgang gav rigtig god
mening med at samle mange tilbud et sted, og det havde rigtig gode resultater og godt med borgeren i
centrum.
Vil gerne samarbejde med baba og Bydelsmødrene og beboerrådgivningen. Rigtig fine faciliteter i Laden.
Biblioteket er en god mulighed for samarbejde. Folkehusets frivilligkoordinator er et godt udgangspunkt for
at sende folk videre. Vil gerne samarbejde med Opgang til opgang.

Gruppe 2: GAF var rigtig fedt samarbejde mellem mange lokale aktører. Beboerrådgivningen hos Abelone
var meget inspirerende med mange holdninger, og spændende med et tilbud betalt af beboerne som
arbejder for beboerne. Giver god mening med Information vest, og deres mulighed for at komme ud til folk
udefra. Cirkus Tværs var et spændende tilbud til børn og unge.
Viden om disse tilbud og de personer der er der er et super fedt udgangspunkt for at kunne samarbejde
senere.

Gruppe 3: Familiecentret gjorde stort indtryk i forhold til deres arbejde i relation til f.eks. anbringelse af
børn. Globus1 og Folkesundhed imponerede med alle deres tilbud og at alt også er på mange sprog. Square
One imponerede med engagement og alsidighed. Vores Brabrand og Gellerup.nu var godt med fokus på de
gode og positive historier fra området.
Ønske om samarbejde om gåture for mænd. Allan Fisker vil gerne donere træ og krukker til Square One.
Potentiale for at holde sig opdateret på området.

Generelt om dagen: Kom gerne igen så I kan besøge endnu flere steder i området. Der var 24 deltagere om
formiddagen, og 18 deltagere gennemførte hele dagens program. Vi havde 21 tilmeldte til introdagen.

