
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, nærpolitiet, 
social- og beskæftigelsesforvaltningen, ildsjæle, 
boligforeningen samt afdelingsbestyrelserne i 
Gellerup og på Toveshøj. 
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Til alle deltagere i Samvirket 
 
Det er over tre måneder siden, at der sidst blev holdt Kvartalsmøde i Samvirket.  
Men da juleferien er lige om hjørnet, har vi valgt at udskyde afholdelsen af møder til det nye 
år – og i stedet for udsende et nyhedsbrev til alle deltagerne i Samvirket. 
 
Kampagne om godt børne- og ungdomsliv 

Siden Samvirkets septembermøde har ad hoc-gruppen ”Hjem i seng” arbejdet videre med de 
mange input, der kom frem under den fælles brainstorm. Og nu er der ved at være lagt 
rammerne for en kampagne, som forventes sat i gang i starten af det nye år under 
overskriften: ”Godt børne- og ungdomsliv i Gellerup og Toveshøj”. 
Kampagnen indeholder både en plakat/go cards-indsats, ring-på-dørklokker, fotokonkurrencer 
og et borgermøde. Til borgermødet er der blandt andet planer om invitere den nye 
integrationsminister Birthe Røhn Hornbeck som oplægsholder. Borgermødet forventes at finde 
sted til marts. I starten af det nye år vil der blive informeret nærmere om indsatsen. 
 
Kvartalsmøde i februar 

Styregruppen har arbejdet med forskellige forslag til afvikling af Årsmødet. Og nu er det 
planlagt, at der i starten af februar indkaldes til et Kvartalsmøde – hvor overskriften for 
mødet bliver at få fundet og nedfældet fælles mål og visionerne for, hvad vi fremadrettet vil 
med Samvirket.  
Vi håber på et stort fremmøde, så flest mulige lokale aktører kan være med til at påvirke 
udformningen af vores samarbejde. Den endelig dato for Kvartalsmødet bliver fastsat i 
starten af januar – herefter udsendes der en indkaldelse til Kvartalsmødet. 
 

Farvel til Ann Katrin Dybdahl 

Naboskaber Ann Katrin Dybdahl, der sidder i Samvirkets sekretariat, har fået nyt arbejde og 
stopper derfor som sekretær. I stedet skal hun fremover være leder af det nye Kvindehus, 
der er placeret i Viby. Kvindehuset er støttet af det Boligsociale Fællessekretariat, der har 
som overordnet mål at koordinere og styrke den boligsociale indsats i udsatte boligområder i 
Århus.  
Indtil der er ansat en ny naboskaber i Brabrand Boligforening, fungerer Helle Hansen, der er 
informationsmedarbejder på Socialcenter Vest, alene som Samvirkets sekretariat. 
 
Følg med i hvad der sker i Vestbyen 

Vestbyen har fået sin egen borgerportal www.aarhusvest.dk. Her kan du læse nyheder fra 
Vestbyen skrevet af lokale borgerjournalister. Og hvis du har en god historie, som du gerne 
vil fortælle, så kan du kontante en af journalisterne. Portalen har også en kalender, der 
oplyser om alt, hvad der foregår i Vestbyen. Og endelig udsender www.aarhusvest.dk et 
nyhedsbrev, så du altid er informeret om, hvad der sker i Gellerup og omegn. 
 
Til slut ønskes I alle en god Eid, glædelig jul og et rigtigt godt nytår! 


