
 

Praktiske oplysninger: 

Mødestedet ligger i Gellerup Parken, i det tidligere 

lokalcenter umiddelbart overfor City Vest.  

 

De nærmeste busser er nr. 4A som du finder på      

Tinesvej og nr. 22 og nr. 35 som du finder på 

Gudrunsvej, umiddelbart efter broen der forbinder 

City Vest og Gellerupparken. Det tager 5 min. på 

gåben fra stoppestederne til Mødestedet. 

Mødestedet er en del af Center for Dagområdet,                                      

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i 

 

 

 

Mødestedets åbningstider: 

Mandag og Onsdag: 8.30 – 15.00 

Telefonisk træffetid, udenfor åbningstiden                                     

mandag og Onsdag i tidsrummet 15.00 – 17.00  

Tirsdag og Torsdag: 8.30 – 14.00 

Fredag: 8.30 - 12.00 

 

 

Kontakt i Åbningstiden:  

Socialrådgiver Raif Musovic 

  40226920 

 

Tolk Imad Mahmoud El-Khatib  

  41874575 

 

Afdelingsleder Vibeke Hulemose 

  29204428 

 

 

 

 

Velkommen til  

 

 

 

 

 

     

          Gudrunsvej 80, 8200 Brabrand                              

                     

         

Mødestedet er et tilbud om støtte og fællesskab                   

for psykisk sårbare og traumatiserede borgere af 

anden etnisk herkomst, i Aarhus Kommune.                                         

(Serviceloven § 104) 

På Mødestedet arbejder vi med det                                         

meningsfyldte fællesskab. Vores erfaring siger                         

os at vi bedst lære i relationen med andre. 

 

 



 

Mødestedet er adgang til samfundet         

og et socialt fællesskab. 

I Mødestedets daglige åbningstid mødes borgerne, 

over en kop te eller kaffe og en snak. Snakken kan 

være om alt, lige fra aktuelle verdensnyheder, over 

sportsresultater til de mere lokale nyheder.   

Borgeren bliver her mødt ligeværdigt, menneske             

til menneske, i et fællesskab uden forpligtigelser 

eller pres.  

 

  

 

Mødestedet fornemste opgave er at understøtte                            

borgernes mulige deltagelse i samfundet og                                    

fremme forståelsen for det danske samfund. 

Det gør Mødestedet i form af rådgivning og hjælp                              

til kontakt med offentlige myndigheder som f.eks.                              

Borgerservice, Udbetaling Danmark og Skat samt 

hjælp til kontakt med f.eks. egen Bank, Brabrand 

Boligforening, læge mv. 

 

 

 

I særlige svære eller fastlåste situationer kan 

Mødestedets tolk være behjælpelig med at tolke                          

mellem myndigheder og borger.      

Mødestedets placering i Lokalcentret betyder                               

også at borgerne kan profitere af de tilbud, der                              

er her f.eks. let og hurtig adgang til sundheds-                                 

personale.                           

Medarbejderen er åbne for at drøfte emner                   

som børnehave, skole, kriminalforsorgen og                     

andre socialpolitiske forhold ift. den enkelte              

borgers situation.                                                                                  

Mødestedet skal i det hele taget ses som 

brobyggende mellem dansk kultur og andre     

kulturer.    

Særlige jobrelaterede indsatser 

 

Mødestedets medarbejdere kan også hjælpe 

borgeren med særlige jobrelaterede indsatser                                      

som f.eks. støtte til borgere i små jobs ved f.eks.                                 

følgeskab til job ved opstart, hjælp til at forstå                                 

instruktion, lønforhold, forventninger til job mv. 

 

 

 

I Mødestedet er ansat 1½ medarbejder begge                  

med to - kulturel baggrund.                                                                                                                                  

 

 

 

Som bruger af stedet er man anonym,                         

da der ikke finder registrering sted. 

 

 

 

 

 


