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 fra Samvirkets introdag den 11. september 2018
Dagen startede med at Jesper Kurdahl Larsen præsenterede Samvirket og Gellerup som bydel, samt de
forandringer området har været igennem i mange år. Han orienterede om de nye byggerier, letbanen samt
byparken.
Anders Glahn fortalte herefter om Gellerup/Toveshøj’s historie og demografien i området. Herudover
orienterede han om Gellerupmodellen og Civilsamfundets Beredskab.
Efter Anders tog leder af Lokalpolitiet Jens Esbersen over og fortalte om Lokalpolitiets arbejde, og hvordan
man samarbejder på kryds og tværs for at overkomme udfordringerne i området. Jens orienterede også om
det tætte samarbejde, man har skabt mellem boligforening og de civile. Jens pointerede, at man som
medarbejder i Gellerup, giver lidt mere af sig selv i forhold til andre steder.
Herefter var der en præsentationsrunde, og Jesper forklarede planen for resten af dagen og samlede
deltagerne i deres grupper.
For en gangs skyld var der luft i programmet, så der var god tid til at tage lidt ekstra brød eller kaffe inden
turen gik til besøgsstederne.

Opsamling efter besøgsrunden v. Jesper Kurdahl Larsen
Næsten alle kom tilbage efter besøgsturen og stemningen var god hele vejen igennem opsamlingen. Man
hørte flere fortælle, at det havde været en overraskende god oplevelse.
Grupperne satte sig sammen, så de havde mulighed for at komme med feedback sammen. Det virkede
godt.
Gruppe 1:
Stederne gør en enormt god indsats, men de er opdelt i aldersgrupper. Der kunne tænkes ud over disse
aldersgrupper. Man kunne lave nogle platforme, hvor man kunne mødes på tværs af alder. Er der ikke et
sted til dem over 18? Hvor er fædrene? De bliver ikke nævnt de steder, gruppen havde besøgt. Der sker
mange aktiviteter som går igen gentages, som man sagtens kunne samarbejde omkring.
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Gruppe 2:
Der er ikke langt fra tanke til handling. Man er god til at sætte projekter i gang og udføre dem. Man
samarbejder på kryds og tværs. Overrasket over moskeens rolle i området, fordi de inddrager mange
mænd. Der er megen information og meningsdannelse – om noget bestemt.
Gruppe 3:
Stor gensidig respekt for de kulturer, man arbejder med. Der er meget viden at hente i beboerrådgivningen,
så alle burde komme forbi dér. Alle brænder for det, de arbejder med, og der er et stort samarbejde på
kryds og tværs. Engagerede og dedikerede medarbejdere. Efterspørger mulighed for at besøge politi og
børnehaverne.
Gruppe 4:
Livsværkstederne har rådgivning, og det har man også andre steder. Forslag til at mødes og orientere om,
hvem der rådgiver om hvad.

Spørgsmål til alle:
Anbefalinger til kompetenceudviklingsemner:
Det kunne være en god idé at sende besøgsstedernes medarbejdere på introdag. Så de også får øjnene op
for hinanden.
Hvis man kunne lave et klip på youtube og lægge det ud på nettet om hvad de forskellige steder laver,
kunne det være godt.
Introdagen burde tilbydes ikke kun nyansatte, men også andre ansatte.
Man burde involvere forældrene og fædrene. Vigtigt at komme ud og se folk i øjenhøjde og mærke
engagementet som bare brænder igennem. Man føler sig velkommen selvom man ikke har aftaler.
Forslag til forbedringer:
Der manglede en deltagerliste med titler og e-mails for at sikre bedre networking.
Mælkebøttens tilmeldte var ikke på listen + én person til. De fik lov til at vælge sig ind på en gruppe.
Der var ønske om mere information om Samvirket. Der blev udarbejdet en liste, man kunne skrive sig på i
forhold til information om Kvartalsmøderne. I den anledning blev der givet information om formål og
indhold i Kvartalsmøderne.
Mulighed for networking kunne være godt i arrangementet. Behov for at komme steder hen, som er mere
relevante i forhold til det arbejdsfelt, man arbejder med.
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Besøgsstederne 11. september:
Tid:

Rute 1
Katrine Østerhaab
Kjeldmand
Camilla Trøjborg
Stine Rytter
Bengtsson
Aske Jervin Jensen
Erik Højerslev
Naim Messell Shoja
Saousanne El Abbas
kl. 9.45 – 10.15 Sundhedshuset
v/Marianne Hoffmann
Jettesvej 10

Rute 2
Josefine Dam Nielsen
Lone Wittrup Sørensen
Maysaa Hassanein
Parmella Jensen
Eva Wind
Hanne Ficher

Rute 3
Rikke Carlsen
Nebiye Keskin
Allan Fisker
Sanne Højby
Line Risager Hansen
Ida Dayyani

Det Boligsociale Hus - V/
Jesper Kurdahl Larsen (F)
Det Boligsociale Hus
Yggdrasil, Dortesvej 35A

Familie Centervest
Tværgående
Ungearbejde/V Maria
Dehn Albrecktsen
Gudrunsvej 78, 1. sal

kl. 10.30 11.00

Lokalcenterv/Mariane Bech
Nedergaard

Pause

Gudrunsvej 7, 1 –
opgang ved siden af
butikken Normal

Fredens Moske bag ved
Bazaren- V/ Ahmad
Halmiah fra Den Arabiske
Kultur forening

Gellerup Kirke v/Karen
Huus

Livsværkstederne
v/Lise Hedevang
Nielsen

Gudrunsvej 88

Gudrunsvej 7,1. E –
over Føtex

Fysiske helhedsplan –
E & P Huset v/Chadi
Kayed

Globus 1 v/ Anette Carøe

Jobcenter V/ Louise
Enevoldsen og Kim
Ananda Thomsen

Dortesvej 37

Folkesundhed v/Sussie
Østerby
Globus 1
Gudrunsvej 3 A

Børnehaven DII
Mælkevejen V/
Anne-Marie
Houmand Nielsen

Det Boligsociale Hus
Yggdrasil, Dortesvej 35 A

Frokostpause: Mulighed
Bazar Vest, kantinen
Gudrunsvej 78, City Vest

Frokostpause: Mulighed
kantinen Gudrunsvej 78,
Livsværkstederne, City
Vest eller Bazar Vest

Gellerup
Bibliotek/Folkeinformation:
v/Bente Kjærgaard
+ lokalhistorisk Arkiv og
lektiehjælp
Gudrunsvej 78

Beboerrådgivningen afd. Cirkus Tværs v/Søren
5/v
Stockmar
Maryam Fereidanian
Laden, Edwin Rahrsvej 6B Cirkusbygningen,
Gudrunsvej 78,
gadeplan

Gudrunsvej 80
kl. 11.1511.45

Rute 4
Najma Ahmed
Mohamoud
Annizette Rud Graff
Maria Bjørn Langer
Malene Højvang
Jensen
Troels Bo Lund
Knudsen
Erik Graversen
Lokalpolitiet - V/ Jens
Espersen

Frokostpause:
mulighed Bazar Vest
eller kantinen
Gudrunsvej 78

kl. 12.45-13.15 Klubberne i Gellerup
v/ Mohammed
Ibrahim
Dortesvej 45-49

Gudrunsvej 3A

Gudrunsvej 66a

Frokostpause:
Mulighed
Livsværkstederne
eller kantinen
Gudrunsvej 78, City
Vest

