
Velkommen til Mødestedet



På Mødestedet arbejder vi med det 
meningsfulde fællesskab. Vores 
erfaring siger, at det er bedst at lære 
i relationen med andre.

Du kan mødes med andre over en 
kop te eller kaffe og en snak. 
Snakken kan være alt - lige fra 
aktuelle verdensnyheder over sports-
resultater til de mere lokale nyheder.

Vi møder dig altid med ligeværdig-
hed i et fællesskab uden forpligtelser 
eller pres.

Vi understøtter din mulige deltagel-
se i samfundet og hjælper dig med 
at forstå det danske samfund.

Det gør vi i form af rådgivning og 
hjælp til kontakt med offentlige 
myndigheder fx Borgerservice, 
Udbetaling Danmark, SKAT samt 
hjælp til din egen bank, bolig-
forening, læge m.m. 

I særlige svære eller fastlåste 
situationer kan vores tolk være 
behjælpelig med at tolke mellem dig 
og de offentlige myndigheder.

Vi er altid åbne for at drøfte emner 
som fx børnehave, skole, kriminal-
forsorg og andre socialpolitiske 
forhold. 

Mødestedets medarbejdere kan 
også hjælpe dig med særlige job-
relaterede indsatser. Det kan være 
følgeskab til opstart af job, hjælp til 
at forstå instruktion, lønforhold, 
forventninger til jobbet m.v.
 

Vi tilbyder Mødestedet

Målgruppe
Mødestedet er et tilbud 
for borgere over 18 år om 
støtte og fællesskab for 
psykisk sårbare og 
traumatiserede borgere af 
anden etnisk herkomst.

Mødestedet
skal ses som brobygning 
mellem dansk kultur og 
andre kulturer. 
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Mødestedet ligger på Gudrunsvej 
80 i Gellerupparken overfor City 
Vest.

De nærmeste busser er nr. 4A, 
som du finder på Tinesvej og nr. 
22 og 35, som du finder på 
Gudrunsvej umiddelbart efter 
broen, der forbinder City Vest og 
Gellerupparken. Det tager ca. 5 
minutter at gå fra stoppestederne 
til Mødestedet.

Der er ansat 1½ medarbejder på 
Mødestedet - begge med to-
kulturel baggrund.

Du kan være anonym.

Praktisk info

Åbningstider
Mandag 8.30-15
Tirsdag 8.30-14
Onsdag 8.30-15
Torsdag 8.30-14
Fredag 8.30-12
Uden for åbningstid kan 
du træffe os telefonisk 
mandag og onsdag kl. 15-
17. 

Kontaktoplysninger
Socialrådgiver Raif 
Musovic tlf. 40226920
Tolk Imad Mahmoud El-
Khatib tlf. 41874575
Afdelingsleder Vibeke 
Hulemose tlf. 29204428 
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Mødestedet
Gudrunsvej 80, 8220 Brabrand

Tlf. 40226920 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Job, Udsatte og Socialpsykiatri 
Center for Forebyggelse og Rehabilitering 

www.aarhus.dk


