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

Referat
Referat fra Samvirkets introdag den 14.
14. marts 2017 i Foreningernes
Foreningernes Hus
I alt var der 29 tilmeldte. Fire meldte afbud, og vi startede dagen med at byde velkommen til 25 deltagere kl. 8.30 i
Foreningernes Hus med morgenbrød.
Anders Glahn (leder af fritids- og ungdomsskoleområdet) tog ordet og fortalte generelt om Gellerup helt. Helt
tilbage fra 80erne eksisterede udfordringer, selvom beboer mønstret havde ændret sig med tiden. Anders fortalt om
Samvirket, og hvor vigtigt det er, at vi samarbejder. Der var flere eksempler om, hvordan aktørerne i området løste
opgaverne bedre, da de samarbejdede på tværs om udfordringer. Derfor har vi Samvirkets og Samvirkets introdage
tilføjede han.
Jens Espersen (leder af nærpolitiet) fortalte om samarbejdet i beredskabet og kom med flere eksempler. Vi fik løst
flere udfordringer og vanskelige opgaver her i Gellerup med få antal politibetjente sammenlignede med andre
kommuner, og det er fordi, vi har det samarbejder med frivillige.

Kl. 9.15 blev deltagerne delt op i 4 grupper og fik lov til at præsentere sig selv til hinanden for at lære hinanden at
kende før de blev sendt ud til besøgsmålene i 4 ruter.
Tid

Rute 1 – deltagere
Keld Christensen
Vibeke Lindegaard
Tobias Martin Pedersen
Mohammad Rasoul Weis
Susan Møller
Joan Kunze
Ida Nørgaard

Rute 2 – deltagere
Mathias Høgsted,
Mads Bundgaard
Louise Sommerset
Annette Rauhe
Rikke Nørmark Johannesen
Anna Mette Exner
Piaalycia Fischlein

09.45 –
10.15

Foreningernes Hus - V/ Per
Thomsen samt lokale
foreninger

Det Boligsocile Sekretariatet EUTOPIA og 2017 v/ Gitte
- V/ Kristian Lauritsen
Christensen og Pia Katballe

community Center
Gellerup

Gudrunsvej 10A

Rute 3 – deltagere
Mikkel Madsen
Jeppe Møller
Ida Fage Neilsen
Siri Meilstrup
Anne Birgitte Andersen
Valgerður ( Valla)
Sivathanu (Kannan)
Christian Fumz

Gudrunsvej 78, men I skal
mødes på Hostel, der er Pia

Gudrunsvej 10A
10.30 –
11.00

LykkeSkolen ved Bazar Vest V/ Khaled Mansour
Edwin Rahrsvej 32

Fredens Moske V/ Essa
Gellerup Kirke v/Niels Hviid
Taha fra Den Arabiske Kultur
forening
Gudrunsvej 88
Bag ved Bazaren indgang til
højre for Danmision

Referent:Wissal El-Arid

Rute 4 – deltagere
Lasse Bach
Gihad Kaaouach
Nanna Kold
Hanaan Yusuf
Trine Elmelund Akin
Sofie Hansen
Christina Tizar
Lokalpolitiet - V/ Jens
Espersen
City vest 1. sal – indgang
overfor Føtex eller ved siden
af Normal
Livsværkstederne v/Verner
Karkov
City vest 1. sal – indgang
overfor Føtex eller ved siden
af Normal
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11.15 –
11.45

Fysiske helhedsplan -Instant
One og Instant City v/Chadi
Kayed

Kig - Legepladsen i Toveshøj
V/Lillian Kjærsgaard

Socialforvaltningen – Ny Strat
v/Bettinna Gråsbøll

Janesvej 4

Gudrunsvej 78 1. sal

Dortesvej 37

12.4513.15

Frokost pause
Mulighed i Kantinen
Gudrunsvej 78,
Livsværkstederne eller City
Vest
CCG: v/Bente Kjærgaard
Samlet information om
institutioner, frivillige og
projekter

Frokost pause: Muligheder
Bazar Vest

Beboerrådgivningen
V/Maryam Fereidanian
Laden
Edwin Rahrsvej 6B

Mediehus Gellerup
V/Rasmus Kronborg
Steffensen og Birger
Agergaard

Gudrunsvej 78, men opgang
ad den røde trappe bag
bygningen
Frokost pause:
Frokost pause
Mulighed kantinen Gudrunsvej Mulighed i Globus1, kantinen
78, Livsværstederne eller City
Gudrunsvej 78
Vest
Globus 1 v/Anette Carøe
og Folkesundhed v/Sussie
Østerby

Idrætsbørnehuset V/Inge
Skov

Gudrunsvej 3A

Ved Globus
Gudrunsvej 3A

Gudrunsvej 78

Kl. 13.15 mødtes vi igen i Foreningernes Hus til opsamling i plenum, hvor både Samvirkets styregruppemedlemmer
og Gellerupmodellen var inviteret.
Anders Glahn bød velkommen igen, og gav ordet videre til grupperne, så de kunne fortælle om deres oplevelse med
udgangspunkt i de nedenstående spørgsmål.
1. Hvordan bidrager besøgsstederne til Gellerupområdet?

2. Hvad var den største overraskelse / bedste oplevelse?
3. Fik I nogen gode ideer til, hvordan I kan være med til at bidrage til fællesskabet?
4. Har I noget konkrete aftaler, som I vil hjem og arbejder videre med?
Rute 1: foreningernes Hus, Lykkeskolen, community Center Gellerup (CCG) og Den fysiske helhedsplan i Instant
one.
Generelt var det meget fint. Man får indtryk af, at her arbejder man sammen og vil området det bedste.
De var overrasket over, at der lå en skole ved Bazaren. På Lykkeskolen er der en stor bevidsthed omkring
samarbejdets fordele. De samarbejder med politiet, hvilket har været en øjenåbner. I CCG har de fokus på at arbejde
udadtil bl.a. har de lokalhistoriske arkiv. Spændende at høre om hvordan Foreningernes Hus startede. Huset har til
formål at danne rammer for mange frivillige foreninger.
Referent:Wissal El-Arid
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Rute 2: Det Boligsociale sekretariatet, Fredens Moske, KIG og beboerrådgivning.
Turen er en øjenåbner, især når man er ny medarbejder i området. Det var rigtig godt at høre om Boligsociale
indsatser og at der findes for eks. fritidsjobsvejleder. ”Som politimand har jeg mulighed nu for at henvise til
beboerrådgivningen, som mange ikke kender til”. Så dejligt at se kræfterne bag Fredens Moské samarbejde med
flere kirker, og at de vil samarbejde med andre aktører. Det er de frivillige som bærer arbejdet med gode aktiviteter.
Det er et kulturcenter.
Rute 3: A-toget/ EUTOPIA, Gellerup Kirke, Familie Centervest og Globus1.
Der er utrolig mange indtryk. Eutopia har en fantastisk scene. De laver teater i samarbejde med beboer. Gellerup
kirken er også meget interessent. De er åbne og samarbejder meget med Fredens moské trods forskellighederne.
Der er ting de er enig om og fælles omkring samtidig med, at der er andre ting, som de er forskellige om på nogen
måder. De laver mange aktiviteter. Familie Centervest er også et spændende sted, men det er svært at få meget ud
af det mht. tavshedspligt. De har et projekt kørende, der går ud på at hjælpe bestemte familier med at flytte. De ved
ikke om projektet fortsætter. Evalueringen gik på om, der var ressourcer til at modtage de familier.
Jens: Projektets målgruppe er familier med drenge der er på vej til kriminalitet. Konceptet er et forsøg, og vi er et
sted, hvor vi prøver de ting af, og hvis man ikke prøver, kan man ikke vide. Spørgsmålet om det er godt svares der på
når det bliver evalueret.
I Globus 1 har de en målsætning, at mellem 60-70 % af deres bruger er med anden etniske baggrund. De bidrager
med i fællesskabet. Desuden var det godt at besøge Folkesundhed i Globus1. Kantinen i Globus1 fik stort ros for god
mad og kager.
Rute 4 i de følgende besøgesteder: Lokalpolitiet, Livsværkestederne, samlet information i og om Gellerup fra
Filmprojekt Gellerup, Gellerup.nu og Skræppebladet og idrætsbørnehaven.
I lokalpolitiet havde man en god snak om kriminalitet i området. Der er stor fokus på dialog med nærmiljøet om
konsekvenserne. Livsværkstederne er en social økonomisk virksomhed. Målgruppen er traumatiserede og belastede
personer. Det er meget interessant. De er glade for at være en del af samarbejdet, men det kræver koordinering og
ressourcer. Mediehuset er innovativ og flot. Der er potentiale i det fællespilotprojekt i mediahuset. Det er oprettet
som en forening, der består af flere parter, som gerne vil lave fællesprojekter sammen. For journalisten kan det være
film, artikler osv.. de tror på, at de vil få mere ud af at være flere. I opgangen er der også iværksætter, som også
arbejder innovativ med deres ideer, men der er plads til flere. I idrætsbørnehaven arbejder de med bevægelse. Det
er meget attraktiv, men udfordringen er, at de ikke har plads til alle.
Inden der blev sagt farvel og tak for i dag, blev der spurgt om, er der noget vi kan gøre bedre til næste introdag?
Der var enighed om, at en dag er ikke nok til at lære området at kende. Der er faktiske flere steder, som vi ikke har
besøgt.
- Et forslag om at introdage ikke skal være udelukkende for nye medarbejdere.
Svaret: selvfølgelige kan man tilmelde sig introdag, selvom man ikke er helt nyt i området.
- Et forslag om måske er det rart som deltager at få ruteplanen et par dage før, og om deltagere kan selv ved
tilmelding ønske sig nogle besøgesteder, som de gerne vil besøge.
Svaret: det er faktisk meningen, at deltagere skal sendes til de steder, som de ikke kende i forvejen. Flere
deltagere kunne genkende det. ”Hvis jeg fik lov til at bestemme, så har jeg aldrig været i de besøgesteder,
hvor jeg har været i dag” blev der sagt. Men blev enige om, at det er en god ide, at man nævne de steder,
man kender i forvejen ved tilmeldingen.
-

Et forslag om en fælles frokost pause, hvor alle deltagere kan være sammen og netværke, mens de spiser
frokost samt mere tid til at bytte visitkort.

Referent:Wissal El-Arid

